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Sammanfattning 
 

Revisionsberättelsen är ett standardiserat dokument där revisorn presenterar de 
resultat som framkommit i revisionen. Syftet med revisionsberättelsen är att ge 
företagets finansiella information en ökad trovärdighet och utgör tillsammans med 
årsredovisningen ett underlag för beslutsfattande rörande företaget. Utan 
revisionsberättelsen är det svårt för användare av årsredovisningen att avgöra om 
den är fullständig och rättvisande. Uppsatsens syfte är att genom enskilda 
användares uppfattningar synliggöra och ge en djupare förståelse för 
revisionsberättelsens betydelse för användarna. Uppsatsen behandlar även 
revisionsberättelsens betydelse för användarnas förtroende till företaget.  

I uppsatsen används introspektion och öppet riktade intervjuer för att få del av 
användarnas uppfattningar rörande revisionsberättelsen. Dessa metoder syftar till 
att skapa en större förståelse för revisionsberättelsens betydelse och ge en 
helhetsbild av det sammanhang revisionsberättelsen är en del av. Introspektion 
innebär självreflektion, respondenterna har själva reflekterat kring 
revisionsberättelsen och dokumenterat sina reflektioner i en text.  Uppsatsens 
empiri bygger på dessa texter och de öppet riktade intervjuerna. Den normativa 
referensram som återfinns i uppsatsen utgår från de regler och normer som 
reglerar revisionsberättelsens utformning och funktion. Den teori som används 
består av tidigare forskning och behandlar främst revisionsberättelsens utformning, 
utbildningens betydelse för användarnas förståelse samt revisionsberättelsens 
användbarhet.  

Slutsatsen är att de användare som deltagit i uppsatsen tillskriver den rena 
revisionsberättelsen en symbolisk betydelse. Den standardiserade utformningen 
innebär att användarna inte behöver läsa den rena revisionsberättelsen. Det är 
vetskapen om att en revision genomförts av en oberoende och kompetent revisor 
som bidrar till att deras förtroende till företaget bibehålls. Om revisorn avger en 
anmärkning i revisionsberättelsen har detta en direkt negativ inverkan på 
användarnas förtroende till företaget.  

 

 



  

                                                

Begreppsförklaring 
 

FAR FAR är en förening för auktoriserade och godkända revisorer 
och andra högt kvalificerade specialister inom 
revisionsbyråbranschen.1 

Revisorsnämnden Tillsynsmyndighet i Sverige för godkända och auktoriserade 
revisorer samt registrerade revisionsbolag.2

RS Revisionsstandard i Sverige, ska tillämpas vid revision av ett 
företags årsredovisning och bokföring samt företagsledningens 
förvaltning.3     

RS709 Revisionsstandarden för utformningen av revisionsberättelsen i 
aktiebolag och andra företag.4  

ASB Auditing Standards Board, en kommitté som ansvarar för att 
utfärda revisionsstandarder i USA för icke publika företag. De 
standarder de utfärdar benämns SAS.5   

SAS 58 Statements on Auditing Standards, SAS, är revisionsstandarder 
utfärdade av ASB. SAS 58 är standarden för utformning av 
revisionsberättelsen.6

IFAC International Federation of Accountants, är en internationell 
organisation som arbetar för att utveckla revisorsyrket och 
harmonisera revisionsstandarder internationellt.7  

ISA700 International Standards on Auditing, ISA, är 
revisionsrekommendationer som utfärdas av IAASB. ISA700 är 
standarden för utformningen av revisionsberättelsen.8

IAASB International Auditing and Assurance Standard Board, är ett 
självständigt normbildande organ under IFAC.9

 
1 http://www.far.se/info.asp?choice=info 
2 http://www.revisorsnamnden.se/ 
3 FAR förlag (2005) Samlingsvolym del 2, s. 296 
4 Ibid. s. 462 
5 http://www.aicpa.org/pubs/cpaltr/dec2002/audit.htm 
6 https://www.cpa2biz.com/CS2000/Products/CPA2BIZ/Publications/Sub+2/Reports+on+Audited+Financial 
+Statements+--+SAS+58.htm 
7 http://www.ifac.org/MediaCenter/files/facts_about_IFAC.pdf 
8 http://www.ifac.org/Members/DownLoads/ISA_700-Auditors_Report_on_Financial_Statements.pdf 
9 http://www.ifac.org/IAASB/ 
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1 Inledning  

I detta kapitel ger vi en introduktion till studien. Inledningsvis ges en övergripande 
beskrivning av vårt valda ämne. Därefter följer en problemdiskussion som utmynnar i 
uppsatsens frågeställning och slutligen redogör vi för studiens syfte.    

1.1 Bakgrund 

Den 5 september 2002 tillsatte regeringen en kommission för att utreda hur allmänhetens 
minskade förtroende för näringslivet kan återställas. Utredningen visade att allmänhetens 
förtroende för storföretag hade sjunkit kraftigt under de senaste tio åren och i en gradering av 
förtroende placerade de sig i botten tillsammans med fackliga organisationer och politiska 
partier. 10  Förtroendekommissionen identifierade flera anledningar till det minskade 
förtroendet: höga ersättningsnivåer för ledande befattningshavare, missvisande ekonomisk 
information, oklara roll- och ansvarsgränser inom styrelseuppdrag, revisorns konsultroll samt 
svagt underbyggda strategier och dåliga affärsbeslut.11  

Kristiansson Uggla, professor i filosofi och företagsledning vid Stockholms universitet, menar 
att vi har gått från ett samhälle präglat av fysiskt kapital till ett samhälle präglat av socialt 
kapital och förtroendekapital. Trots att de flesta företags och organisationers huvudsyfte inte 
är att skapa förtroende är förtroendet avgörande för deras fortsatta utveckling och existens.12   
För företag är förtroende betydelsefullt för att de ska kunna attrahera kapital och personal 
samt för att få avsättning för sina produkter. Bristande förtroende skapar större risker och 
högre kostnader för företagen vilket medför att marknadsekonomin fungerar sämre.13 Vidare 
menar Kristiansson Uggla att förtroende inte kan skapas, byggas eller beordras, utan 
förtroenden är något man får och det är ofta outtalat .14

Vid brist på information och kunskap är förtroendet viktigt. Det är en praktisk och ekonomisk 
omöjlighet att ha kunskap om och kontrollera alla led i ett företag och därmed har förtroendet 
en viktig roll. Förtroendet fungerar som en ersättning för kontroll och följaktligen är en av 
förtroendets funktioner att reducera kostnader i relationer.15 Genom lagar, regler och normer 
försöker samhället skapa ömsesidig respekt och förtroende inom näringslivet. Regleringar 
innebär att ett företags förhållningssätt och handlingar gentemot omgivningen definieras och 
syftet med detta är att ge legitimitet åt företagens och näringslivets agerande.16    

Behovet av revision växte fram under senare delen av 1800-talet då ägandet och kontrollen av 
ett aktiebolag separerades, de passiva ägarna miste den ovillkorliga rätten till full insyn i 
bolagets förvaltning. I 1895 års aktiebolagslag infördes för första gången krav på revision. 
Syftet var att möjliggöra för samtliga ägare att kontrollera sina investeringar genom att 
bolaget tvingades lämna information granskad av en revisor som var vald av ägarna.17  

                                                 
10 SOU 2004:47 s.14  
11 Ibid. s.16–17 
12 Kristiansson Uggla, B. (2004) ”Vad ger förtroende?”, s. 56–57 
13 SOU 2004:47  s. 75 
14 Kristiansson Uggla B. (2004) ”Vad ger förtroende?”, s. 57 
15 Huemer, L. (2001) ”Om förtroende och affärsrelationer”; Aronson, G. & Karlsson, J. C. (red) Tillitens    
ansikten, s.164  
16 Denk, T. (2001) ”Tillit och politisk ordning”; Aronson, G. & Karlsson, J. C. (red) Tillitens ansikten, s.117–119 
17 Diamant, A. (2004) s. 34–35 
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Idag är företagsledningen, enligt lag, ansvarig för att upprätta en årsredovisning innehållande 
förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt noter och kommentarer. 18  
Revisorns roll är att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om företagets redovisning och 
förvaltning, det vill säga att kvalitetssäkra den ekonomiska information som styrelsen och 
VD:n förmedlar i årsredovisningen. Granskningen utmynnar i en revisionsberättelse där 
revisorn redogör för de slutsatser som framkommit av revisionen. Tillsammans med 
årsredovisningen utgör revisionsberättelsen ett beslutsunderlag för företagets intressenter. Om 
inte revisorer granskade redovisningen och förvaltningen skulle intressenter vara tvungna att 
anlita egna kontrollanter för att våga lita på företag och den ekonomiska information som de 
presenterar.19  I ett ekonomiskt utvecklat samhälle syftar revisionsprocessen till att tillföra 
trovärdighet till ekonomiska utlåtanden från företaget och är därmed en förutsättning för ett 
välfungerande näringsliv.20  

1.2 Problemdiskussion 

Revision och revisorns påskrift på revisionsberättelsen ska försäkra användare av ekonomisk 
information att årsredovisningen är rättvisande och att inga väsentliga fel förekommer. 21  
Revisionsprocessen ska skapa ett förtroende hos användare av ekonomisk information och i 
förlängningen skapa ett förtroende till det granskade företaget.22  

Revisionsberättelsen är ett standardiserat dokument med bestämd form och bestämt innehåll. 
En avvikelse från den standardiserade formen ska tydligt markeras för att uppmärksamma 
användaren på att revisorn har synpunkter på företagets redovisning eller förvaltning. 23  
Revisionsberättelsen riktar sig formellt till aktieägarna men då den är offentlig är det viktigt 
att informationen förmedlas på ett sådant sätt att även övriga användare, exempelvis 
finansiärer, anställda och Skattemyndigheten, kan ta del av revisionsberättelsen och lita på 
den.24 För att undvika missuppfattningar är det av stor vikt att språket är tydligt och korrekt.25

Trots reglering och rekommendationer visar tidigare forskning att användare av 
revisionsberättelsen kan missuppfatta informationen som förmedlas i revisionsberättelsen. En 
ren revisionsberättelse har av vissa användare uppfattats som en garanti för att företagets 
räkenskaper är i ordning,26 trots att den endast i rimlig grad försäkrar att årsredovisningen inte 
innehåller några väsentliga fel.27  

Då revisionsberättelsen är menad att förmedla det som framkommit av revisionen och att 
skapa ett förtroende till årsredovisningen samt att utgöra ett beslutsunderlag för användarna, 
frågade vi oss vilken betydelse den enskilda användaren tillskriver revisionsberättelsen och 
om användares uppfattningar skiljer sig åt. Vidare frågade vi oss om användarna anser att den 
information revisionsberättelsen förmedlar är användbar och om de tillgodogör sig denna 
information.  

                                                 
18 Årsredovisningslagen (1995:1554) 2 kap. § 1  
19 FAR (2005) Revision, en praktisk beskrivning, s. 12 
20 Flint, D. (1988) s. 6 
21 FAR:s samlingsvolym del 2, 2005, s. 467 
22 Diamant, A. (2004) s. 77–78 
23 FAR:s samlingsvolym del 2, 2005, s. 464 
24 http://www.far.se/faq.asp?id=7,  
25 Flint, D. (1988) s. 116–118 
26 Koh, H. C. & Woo, E-S. (1998) ”The expectation gap in auditing”, s. 150 
27 FAR:s samlingsvolym del 2, 2005, s. 467 
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1.3 Syfte 

Genom att synliggöra användarnas subjektiva uppfattningar om revisionsberättelsen vill vi 
förmedla en djupare förståelse för vilken betydelse de tillskriver den. Vi vill även belysa 
revisionsberättelsens betydelse för användarnas förtroende för det granskade företaget. 
Genom att dessutom synliggöra en enskild revisors uppfattning om revisionsberättelsen vill vi 
ge en mer nyanserad bild av fenomenet.  
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2 Metod 
I följande kapitel redogör vi för de tillvägagångssätt vi valt för att besvara studiens 
frågeställning och för att uppfylla syftet. Vidare beskrivs mer ingående hur arbetet 
genomförts rent praktiskt vid urval, datainsamling och databearbetning.  

2.1 Val av metod 

Vi har genom introspektion och öppet riktade intervjuer undersökt användarnas uppfattningar 
rörande revisionsberättelsen. Dessa metoder har vi valt för att skapa en större förståelse för 
revisionsberättelsens betydelse och för att ge en helhetsbild av det sammanhang 
revisionsberättelsen är en del av. Introspektion gjorde det möjligt för oss att ta del av 
respondenternas egna uttryck och begrepp utan vår påverkan. Den riktat öppna intervjun tillät 
respondenterna att förtydliga och fördjupa sig i revisionsberättelsens betydelse för dem. 
Metoderna redogör vi för nedan. 

För att kunna analysera och tolka datamaterial måste det finnas en helhet, ett sammanhang att 
referera till, vilket den kvalitativa ansatsen möjliggör.28 Varje respondents unika uppfattning 
om revisionsberättelsen och respondentens kontext ligger till grund för vår analys och 
tolkning. Detta för att vi ska kunna förmedla respondenternas uppfattningar av 
revisionsberättelsen och dess betydelse för dem. Ansatsen karaktäriseras av flexibilitet, den 
tillät att vi ändrade vårt upplägg under undersökningens gång. Om vi vid datagenereringen 
upptäckte att vissa frågeställningar inte täcktes upp eller var felaktigt formulerade hade vi 
möjlighet att korrigera detta vilket tillät oss att ha ett öppet förhållningssätt gentemot 
respondenten under intervjun.29 Den öppna riktade intervjun medger vida frågeområden där vi 
som intervjuare genom att ställa följdfrågor styrde respondenten till de områden som vi fann 
meningsfulla och som vi ville att de skulle fördjupa sig i.30 Introspektion och den öppna 
riktade intervjun utgår från studieobjektets perspektiv vilket är karakteristiskt för kvalitativ 
metod.31 En kvantitativ metod fångar inte upp de subjektiva nyanserna vi önskade studera. 
Den kvantitativa metoden präglas av strukturering, formalisering och syftar till att sätta siffror 
på objekt för att resultaten ska kunna uppfattas som robusta och uppenbara avspeglingar av 
verkligheten. 32  Vår intention med studien var att uppnå en djupare förståelse av 
revisionsberättelsen genom respondenternas subjektiva uppfattningar, därför framstod den 
kvalitativa metoden som ett självklart val. 

Vår förförståelse för ämnet grundade sig på tidigare kurser inom företagsekonomi, vi har 
ingen tidigare erfarenhet av att praktiskt använda revisionsberättelsen. Vi var medvetna om att 
vår förförståelse färgar den tolkning och analys vi genomförde. Förförståelse kan bestå av 
vissa begreppsuppfattningar, föreställningar, prioriteringar och val som görs under studiens 
gång, valet av metod kan fungera som ett filter. 33  Under arbetet med uppsatsen har vår 
förförståelse vuxit och reviderats i och med att vi tog del av tidigare forskning, litteratur samt 
respondenternas uppfattningar. 

                                                 
28 Holme, I. & Solvang, B. (1997) s. 14 
29 Ibid. s. 80 
30 Lantz, A. (1993) s. 21 
31 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994) s.10 
32 Ibid. s. 11  
33 Ödman, P-J. (2004) ”Hermeunetik och forskningspraktik”; Gustavsson, B. (red.) Kunskapande metoder s. 79 
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2.2 Introspektion 

Idén att använda metoden introspektion fick vi under en föreläsning av Frostling-Henningsson 
vid Stockholms universitet. 34  Vi såg det som en intressant och utmanande uppgift att få 
respondenterna att reflektera över sina egna uppfattningar om revisionsberättelsen.  

Introspektion handlar om självreflektion, genom att studera sina egna känslor, tankar och 
upplevelser nås en djupare förståelse för skeenden och händelser utanför det egna jaget. Ett 
självreflekterande sinne är en förutsättning och några metoder för att träna upp denna förmåga 
är bland annat meditation och drömtydning, det är dock inget krav på att använda dessa. 
Några tekniker som används vid introspektion är till exempel dagboksanteckningar, poesi, 
collage samt fotografier.35  

Introspektion kan användas både vid datainsamling bland respondenter och i studier där 
forskaren själv är både subjekt (den som undersöker) och objekt (den/det som undersöks). 
Enligt Wallendorf och Brucks finns olika typer av introspektion, dessa graderas utifrån 
forskarens delaktighet i studien. Forskarintrospektion är den ena ytterligheten där forskaren är 
både subjekt och objekt och inga andra respondenter deltar i studien, det är forskarens egna 
upplevelser som studeras av forskaren själv.  När forskaren använder sig själv som respondent 
ska den egna ”rösten” tydligt framkomma i texten. Den andra ytterligheten är självreflektion 
där det endast är respondenternas upplevelser och reflektioner av en händelse som studeras av 
forskaren.36   

Hård kritik har riktats mot introspektion som metod och främst mot forskarintrospektion. 
Kritiken riktas bland annat mot att det är ett ”bekvämlighetsurval” att forskaren väljer sig 
själv som forskningsobjekt, att det är svårt för utomstående att ta del av forskningsprocessen 
och därmed kritiskt kunna granska datainsamling och analys. Andra kritiker menar även att 
forskarintrospektion inte är en vetenskaplig metod och ifrågasätter därmed forskarens 
trovärdighet, att de slutsatser som baseras på forskarintrospektion inte bidrar med något. Ett 
sätt att bemöta kritiken är att noggrant dokumentera forskningen, att tydligt redogöra för den 
egna ”inre rösten” i forskningsprocessen samt att inkludera fler respondenter utöver forskaren 
i studien.37    

Vi valde att utgå från den typ av introspektion som Wallendorf och Brucks benämner 
självreflektion. Detta innebar att vi enbart studerade respondenternas upplevelser och 
reflektioner.38 Därmed berördes inte vår studie av den kritik som riktats mot introspektion där 
forskaren är både subjekt och objekt. Vi bad respondenterna att i text förmedla sina 
reflektioner kring revisionsberättelsen och då gärna i form av en dikt. Det var respondenternas 
egna reflektioner som genererade de empiriska data som låg till grund för vår analys och 
tolkning. Vår roll var att analysera och tolka de texter som framkom via självreflektion. Vår 
förhoppning med att använda introspektion som metod var att respondenternas uppfattningar 
skulle framträda tydligare än vad de skulle ha gjort om vi bara ställt direkta frågor till dem. Vi 
trodde även att vår påverkan på respondenterna skulle minska. Vi var dock medvetna om att 
risken att respondenterna tog hänsyn till vad vi som forskare ansåg som önskvärda svar 
kvarstod. 

                                                 
34 Föreläsning 2005-09-12, ”Introspektion” av Frostling- Henningsson, Stockholms universitet 
35 Frostling-Henningsson, M. (2003) s. 54–58 
36 Wallendorf, M. & Brucks, M. (1993) ”Introspection in Consumer Research”, s. 340–342 
37 Frostling-Henningsson, M. (2004) ”Introspektion”; Gustavsson, B. (red.) Kunskapande metoder, s.179–181 
38 Wallendorf, M. & Brucks, M. (1993) ”Introspection in Consumer Research”, s. 340–342 
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Introspektion som metod är relativt ny inom ekonomistudier men har på senare tid använts i 
studier om konsumentbeteenden samt i spelteoretiska studier inom nationalekonomi. 39 Vi har 
inte funnit någon litteratur där introspektion används som metod inom revision eller 
redovisning utan vår kunskap och inspiration hämtades från studier inom andra områden, till 
exempel Frostling-Henningssons studie om e-handel 40 . Enligt henne är introspektion 
användbar och lämplig i studier av beteende, upplevelser och relationer och därför ansåg vi att 
det är en metod som passar vår studie. 41 Vidare anser Frostling-Henningsson att ett personligt 
engagemang och en passion för det studerade området en fördel vid användning av metoden 
introspektion.42

Genom att ta del av litteratur om introspektion kom vi till insikt om att vår studie, som baseras 
på självreflektion som metod, är en ”light”-version av introspektion. Studien var begränsad i 
tid och respondenterna gavs inte möjlighet att vid upprepade tillfällen reflektera kring och 
dokumentera sina upplevelser, de gavs inte heller möjlighet att träna upp sin förmåga till 
självreflektion.43

2.3 Öppen riktad intervju 

Vi valde att använda den öppna riktade intervjuformen då den utgår från respondentens 
perspektiv och dess verklighet. Metoden tillåter respondenten att fritt beskriva sitt sätt att 
uppfatta ett fenomen och dess sammanhang. För vår del innebar det att vi fick tillgång till 
respondenterna egna subjektiva beskrivningar av revisionsberättelsen och vi kunde därmed få 
en djupare förståelse för deras uppfattning om den. Den öppna riktade intervjun syftar till att 
ge data som är sammanhangsbestämd, det vill säga det är respondentens egna begrepp och 
definitioner som ger mening och innebörd åt det studerade fenomenet samt att det är 
respondenten som bestämmer den kontext som anses vara betydelsefull för det studerade 
fenomenet.44 Då vi valt självreflektion som metod passade den öppna riktade intervjun bra, de 
kompletterade varandra. Vi kunde göra fördjupningar genom följdfrågor när och om vi fann 
det nödvändigt för att få ytterligare information och därmed ökad förståelse. Vi använde oss 
även av mer strukturerade frågeställningar för att få vet mer om respondenternas bakgrund.  

2.4 Urval 

För att genomföra studien var vi beroende av access till respondenter och data. Vi hade som 
önskemål att respondenterna skulle dokumentera sina upplevelser i form av en dikt men det 
viktiga var dock att respondenterna med egna ord dokumenterade sina reflektioner. Att skriva 
kan av många upplevas som svårt och därför trodde vi att detta önskemål skulle begränsa 
urvalet av respondenter.  

Det kritiska momentet i vår studie var att hitta respondenter som kunde tänka sig att delta med 
både tid och engagemang och som på ett seriöst sätt tog sig an uppgiften. Lösningen till vårt 
problem fann vi i vår närhet genom att involvera sambon till en av oss, Tomas Jansson och 
det företag där han arbetar, BTF. Genom hans kännedom om företaget och de anställda fick vi 
tillgång till information om företaget och dess intressenter vilket utgjorde plattformen för 
urvalet av respondenter. Viktigt för oss var att respondenterna var seriöst inställda till studien, 

                                                 
39 Frostling-Henningsson, M. (2004) ”Introspektion”; Gustavsson, B. (red.) Kunskapande metoder, s. 169–170 
40 Frostling-Henningsson, M. (2003) 
41 Frostling-Henningsson, M. (2004) ”Introspektion”; Gustavsson, B. (red.) Kunskapande metoder, s. 183 
42 Ibid. s. 183 
43 Ibid. s. 168 
44 Lantz, A. (1993) s.18–20 
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att de representerade olika användargrupper för att vi skulle få med respondenter med olika 
kunskaper och erfarenheter samt att de hade både tid och möjlighet att engagera sig. Det 
främsta kriteriet var dock att de var villiga att med egna ord dokumentera sina upplevelser av 
revisionsberättelsen. Tomas Jansson hjälpte oss att selektivt välja ut de personer som 
uppfyllde dessa kriterier.  

De respondenter som ingår i vår studie är knutna till medlemsorganisationen Bilspeditions 
Transportörförening, BTF. Det är en intresseorganisation för åkerier och har idag knappt 200 
medlemmar. Totalt sysselsätter medlemsföretagen över 5 000 personer. BTF har genom 
dotter- och systerbolag en balansomslutning på 334 miljoner samt en omsättning på 285 
miljoner, siffrorna är inte exakt kontrollerade.45

De personer som deltagit i studien är representanter ur tre olika användargrupper: två 
anställda, en fristående åkare (ägare) samt en finansiär. Vi valde att även inkludera BTF:s 
revisor i undersökningen för att få en mer nyanserad och heltäckande bild. En utförligare 
presentation av respondenterna återfinns i empiriavsnittet.  

2.5 Datainsamling 

2.5.1 Sekundärdata 

Vår datainsamling började med informationssökning av sekundärdata. Sökningarna efter 
litteratur koncentrerades till olika databaser såsom Libris och Substansen på Stockholms 
universitet. För att hitta vetenskapliga artiklar och andra artiklar relaterade till vårt 
studieområde utökade vi sökningen till andra databaser såsom FAR-komplett, Business 
Source Premier, Emerald, Affärsdata samt olika sökmotorer som Yahoo och Google på 
internet. Sökningarna utfördes med hjälp av specifika sökord som till exempel 
revisionsberättelsen, förtroende, oren revisionsberättelse, förväntningsgapet och motsvarande 
begrepp på engelska. Efter en genomgång av detta material formulerade vi vårt 
undersökningsområde och strukturerade upp vår studie. Genom detta fördjupades vår kunskap 
om revisionsberättelsen och dess kontext. Vi fick också tillgång ytterligare källor som 
närmare behandlat det område vi studerade. Det är sekundärdatan som ligger till grund för 
uppsatsens bakgrund, normativa referensram och tidigare forskning.   

2.5.2 Primärdata  

Insamling av primärdata, den empiriska delen i vår undersökning utgick från introspektion 
och öppna riktade intervjuer. Den första kontakten med respondenterna etablerades genom 
Tomas Jansson som tillfrågade utvalda personer om de ville delta i vår studie. Vår 
förhoppning var att den personliga relationen till Tomas Jansson skulle innebära att 
respondenterna fick en seriösare inställning än om två okända studenter kontaktade dem. En 
önskan fanns även från Tomas Janssons sida att etablera den första kontakten då det är hans 
kollegor som deltar. Han ville ha en viss kontroll över situationen i händelse av att frågor 
rörande studien skulle uppstå. När respondenterna tackat ja till att delta skickade vi ett brev 
till respektive respondent, brevet återfinns i bilaga 1. Våra instruktioner till respondenterna 
var begränsade till att endast upplysa dem om att det var revisionsberättelsen de skulle 
reflektera över, detta för att inte påverka och styra innehållet i den text som de skulle skriva. 
När de fullföljt uppgiften skulle de återsända brevet till oss.  

                                                 
45 Jansson, T. Muntlig källa, BTF, 2005-11-08 
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En vecka efter att respondenterna mottagit brevet kontaktade vi dem via telefon och bokade 
tid för intervju. Vi utformade en intervjuplan efter Annika Lantz modell 46  och vår 
intervjuplan återfinns i bilaga 2. Intervjufrågorna formulerades som öppna frågeområden med 
möjlighet till vidare fördjupning genom följdfrågor. Samma frågeområden användes vid 
samtliga intervjuer. Vi genomförde en provintervju för att få respons på våra frågeområden 
men även för att se om tiden som var utsatt till max en timme skulle räcka. Respondenterna 
fick inte ta del av frågeområdena i förväg, men de hade brevledes fått reda på att intervjun 
skulle behandla revisionsberättelsen. 

I brevet informerade vi respektive respondent om att deras svar skulle behandlas 
konfidentiellt vilket innebär att deras namn finns med i källförteckningen men att det i 
uppsatsen inte går identifiera vem som har sagt vad. Vi upptäckte efter att brevet skickats ut 
men före intervjuerna att om någon verkligen skulle vilja veta vem som sagt vad, skulle de 
kunna förknippa namnet i källförteckningen med uttalanden i uppsatsen. Vid intervjuerna 
informerade vi respondenterna om detta. Ingen av respondenterna hade något att invända och 
gav sitt godkännande till vårt sätt att strukturera uppsatsen.    

Att enbart föra anteckningar vid en intervju är vanskligt eftersom det innebär att data 
reduceras på ett osystematiskt sätt då vi som intervjuare är färgade av vår förförståelse.47 
Trots detta valde vi att inte använda bandspelare då vi ansåg att det kunde hämma 
respondenterna under intervjun. Intervjuerna genomfördes på respektive respondents 
arbetsplats dels för att underlätta för dem och dels för att få dem att känna sig väl till mods. Vi 
deltog båda vid samtliga intervjuer och en av oss hade huvudansvaret för att genomföra 
intervjun. Under intervjun förde vi båda anteckningar för att efteråt kunna diskutera och 
kontrollera svaren med varandra för att få en mer nyanserad bild. Risken med att båda 
antecknade var att relevanta följdfrågor inte ställdes och att information därmed går förlorad48. 
Trots detta ansåg vi att det var viktigare att få en så mångsidig bild som möjligt. Intervjuerna 
har sammanställts direkt efter respektive intervjutillfälle för att säkerställa att inte någon 
väsentlig information gick förlorad.   

2.6 Databearbetning 

Första steget i databearbetningen var att reducera mängden data till en hanterbar nivå. Genom 
att systematiskt välja och därmed också välja bort information reduceras och abstraheras data 
inför den fortsatta analysen.49 Inledningsvis bestämde vi vilken information som skulle utgöra 
underlag för vår tolkning och analys. Viktigt var att ingen relevant betydelse i 
respondenternas resonemang skulle gå förlorad vid databearbetningen och att datamaterialet 
även fortsättningsvis skulle spegla källan. För att säkra detta återgick vi kontinuerligt till 
rådata och kontrollerade att inte helheten och betydelse gått förlorad genom vår reducering. 
Det datamaterial som saknade relevans för studien sållades bort och det datamaterial som 
upprepades ett flertal gånger reducerades för att texten inte skulle tyngas av många 
upprepningar. Därmed framträdde mönster i respondenternas olika uppfattningar och vi fick 
en överblick av det omfattande datamaterialet. I vår sammanställning av intervjuerna har vi 
försökt förmedla den atmosfär som infann sig under intervjutillfället för att läsaren ska kunna 
bilda sig en uppfattning av denna kontext. 

                                                 
46 Lantz, A. (1993) s. 53–69 
47 Ibid. s. 78 
48 Ibid. s. 78 
49 Ibid. s. 79 
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Alla respondenter reflekterade med egna ord kring revisionsberättelsen och återsände texterna 
till oss. Vår önskan om att respondenterna skulle dokumentera sina reflektioner i diktform 
fick vi dock inget gehör för. Från början var vår intention att använda lyrikanalys för att tolka 
innehållet i dikterna. Trots att vi inte fick dikter är vår tolkning och analys delvis inspirerad av 
en modell för lyrikanalys50. Vi fann modellen givande för vår tolkning av både intervjuerna 
och texterna då den hjälpte oss att rikta uppmärksamheten mot olika aspekter av 
datamaterialet. Genom att vi hade en modell att förhålla oss till blev tolkningarna mer 
systematiska och därmed minimerade vi risken att förbise relevanta infallsvinklar.51 Tolkning 
är ett sätt att inför sig själv och andra presentera sin förståelse, ett sätt att förmedla innebörder 
och betydelse.52

Ett första steg i att tolka datamaterialet var att läsa igenom texterna och sammanställningarna 
av intervjuerna ett flertal gånger, detta för att upptäcka nyanser och för att se mönster i 
respondenternas uppfattningar. I vår tolkning tog vi hänsyn till tre olika kriterier: situation, 
tanke samt den känsla som texten och intervjuerna förmedlade.53  

Med utgångspunkt i kriteriet situation, försökte vi finna om respondenten i intervjun och den 
självreflekterande texten skildrade en självupplevd konkret situation eller om respondenten 
skildrade en situation som är mer allmängiltig. Utifrån det andra kriteriet, tanke, försökte vi 
fånga innebörden i respondentens resonemang, framkom respondentens uppfattningar tydligt 
eller är de underförstådda? Utifrån det sista kriteriet, känsla, försökte vi finna datamaterialets 
emotionella innehåll, den känsla som respondenten förmedlade angående revisionsberättelsen.  

För att ge stadga åt våra tolkningar har vi i största möjliga mån tagit hänsyn till den kontext 
respondenten relaterar till i intervjun och i den självreflekterande texten.54 De tolkningar vi 
gjort av de självreflekterande texterna och av intervjuerna utgjorde grunden för vår analys. I 
analysen relaterades tolkningarna till de övriga avsnitten i uppsatsen, främst till den normativa 
referensramen och tidigare forskning. De olika respondenternas uppfattningar jämfördes även 
inbördes för att synliggöra likheter och skillnader i uppfattningar dem emellan.    

                                                 
50 Löwendahl, G. (1984)  
51 Ibid. s. 5–6 
52 Ödman, P-J. (2004) ”Hermeunetik och forskningspraktik”; Gustavsson, B. (red.) Kunskapande metoder s. 74 
53 Löwendahl, G. (1984) s. 7–8 
54 Ödman, P-J. (2004) ”Hermeunetik och forskningspraktik”; Gustavsson, B. (red.) Kunskapande metoder s. 80 
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3 Normativ referensram 

I detta kapitel ger vi en överblick av den normativa referensram som reglerar 
revisionsberättelsens utformning och funktion. Vi redogör även kortfattat för revision och 
revisorns roll. Detta för att ge läsaren en referensram att förhålla sig till.   

3.1 Revisionsberättelsen 

”Så länge inte också revisionsberättelsen har offentliggjorts är informationsvärdet 
av årsredovisningen begränsat. Utan revisionsberättelsen går det inte alltid att 
avgöra om årsredovisningen är fullständig och rättvisande. Härtill kommer att 
revisorn i revisionsberättelsen ska lämna uppgifter som frågan om styrelse och 
verkställande direktör ska beviljas ansvarsfrihet.”55

Revisionsberättelsen är slutprodukten av revisionen och i den presenterar revisorn de resultat 
som framkommit. Revisionsberättelsen är det enda offentliga dokumentet som revisorn 
presenterar för intressenterna och det utgör tillsammans med årsredovisningen ett underlag för 
beslutsfattande rörande företaget.56  

Revisionsberättelsen är ett kortfattat, standardiserat dokument där revisorn intygar att 
årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och att den därmed ger en 
rättvisande bild av bolaget samt att den är förenlig med god redovisningssed. 57  I 
revisionsberättelsen ska revisorn även tillstyrka eller avstyrka till bolagsstämman att 
resultaträkningen och balansräkningen fastställs, att vinsten disponeras alternativt förlusten 
behandlas enligt förslag i förvaltningsberättelsen samt att styrelseledamöterna och VD 
beviljas ansvarsfrihet.58  

En ren revisionsberättelse, en utan anmärkningar av revisorn, utformas enligt en standardmall 
som återfinns i sin helhet i RS709.59 Syftet med den standardiserade formen och innehållet är 
att underlätta för läsaren att förstå den samt att uppmärksamma eventuella avvikelser i den.60 
Avvikelserna ska därför tydligt markeras genom att de till exempel stryks under, kursiveras 
eller skrivs i fet stil.61 Revisionsberättelsen är menad att förmedla till intressenterna vad som 
framkommit i revisionen, det är därför av stor vikt att språket är tydligt och korrekt så att inga 
missuppfattningar uppstår. Revisorn är begränsad av sin tystnadsplikt och kan därför inte 
kommunicera direkt med intressenterna om revisionen och får inte förmedla annan 
information än vad som framkommer i revisionsberättelsen.62 I den rena revisionsberättelsen 
betygas att revisorn genom god planering och genomförande av revisionen i rimlig grad har 
försäkrat sig om att årsredovisningen inte innehåller några väsentliga fel. Revisionsberättelsen 
garanterar dock inte att inga fel finns eller att allt står rätt till i företaget.63

Om revisionen uppmärksammar att det finns väsentliga avvikelser från lag och god 
redovisningssed är revisorn skyldig att skriva en oren revisionsberättelse, genom revisorns 
anmärkning avviker den från standardutformningen. De skäl som föreligger en anmärkning, 

                                                 
55 Prop. 1994/95:67 s. 30 
56 FAR (2005) Revision, en praktisk beskrivning, s. 12 
57 FAR:s samlingsvolym del 2, 2005, s. 467 
58 Ibid. s. 463 
59 Ibid. s.467–468, se bilaga 3 
60 Ibid. s. 464 
61 Ibid. s. 473  
62 Flint, D. (1988) s. 116–118 
63 FAR:s samlingsvolym del 2, 2005, s. 467 
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kan bland annat vara att styrelsen eller VD:n har överträtt aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller företagets bolagsordning, att ledningen misskött förvaltningen på 
sådant sätt att ersättningsskyldighet föreligger eller att företaget inte har följt centrala skatte- 
och avgiftsregler.64 Under revisionsprocessen har revisorn nära kontakt med företaget och en 
löpande kommunikation pågår. Om revisorn upptäcker fel som föranleder en anmärkning i 
revisionsberättelsen och dessa inte rättas till av ledningen trots påpekande, leder det till en 
anmärkning vilket kan påverka intressenternas bedömning av företaget då revisionsberättelsen, 
som vi tidigare nämnt, tillsammans med årsredovisningen är en del av intressenternas 
beslutsunderlag. 65  Revisionen och dess slutprodukt, revisionsberättelsen, syftar till att ge 
företagets finansiella information en ökad trovärdighet och är därmed en förutsättning för ett 
väl fungerande näringsliv.66  

3.1.1 Revisionsberättelsens historik 

I 1895 års aktiebolagslag kallades revisionsberättelsen för ett utlåtande och var ett dokument 
som presenterades för bolagsstämman. Det fanns inga krav i lagen på att utlåtandet skulle 
skickas till någon myndighet. Utlåtandet hade redan då börjat reduceras i sitt innehåll då den 
tidigare även innehöll en presentation av balansräkningen, statistik och kommentarer. 1944 
infördes i aktiebolagslagen bestämmelser som revisionsberättelsens innehåll, den blev mer 
detaljinriktad och revisorn skulle bekräfta ett antal förhållanden. 67  

1975 kom en ny aktiebolagslag och utifrån förändringar i denna presenterade FAR 1979 en ny 
och betydligt förkortad revisionsberättelse som tog hänsyn till revisorernas önskemål. Denna 
version var i stort sett oförändrad i 20 år, en mindre omarbetning gjordes dock när en 
förändring genomfördes angående revisorns anmärkningsplikt.68  

1988 genomgick revisionsberättelsen i USA en förändring för att bättre kommunicera 
revisionens syfte samt tydliggöra innebörden av revisorns uppdrag. Till en följd av detta tog 
FAR:s revisionskommitté 1989 fram ett förslag till en ny revisionsberättelse som var en 
översättning av den amerikanska förlagan anpassad till svenska förhållanden. Den ledde dock 
inte till några förändringar i revisionsberättelsens utformningen men arbetet med att förbättra 
revisionsberättelsen fortsatte.69  

Arbetet tog ny fart i och med att IFAC 1994 kom med en ny rekommendation för 
revisionsberättelsen, ISA 700. FAR:s revisionskommitté tog fram ett nytt förslag, denna gång 
med ISA 700 som förebild och den nya revisionsberättelsen fastställdes 1997.70 Den är idag i 
stort sett densamma med några förtydliganden och ändringar som tillkommit genom åren. 
Bland annat tillkom 1999 revisorns anmälningsplikt vid misstanke om brott.71 Den senaste 
ändringen tillkom vid årsskiftet 2004/2005.  

                                                 
64 Revisionslag (1999:1079) 27–32a §§  
65 FAR (2005) Revision, en praktisk beskrivning, s. 87–100 
66 Flint, D. (1988) s. 6 
67 Danielsson, Å. (1997) ”Från 1848 till 1997: En gång i tiden fanns inga bestämmelser”, s. 21  
68 Törnholm, H. & Hjalmarsson, D. (1997) ”En rekommendation med internationell förebild”, s. 22 
69 Danielsson, Å. (1997) ”Från 1848 till 1997” En gång i tiden fanns inga bestämmelser”, s. 21 
70 Törnholm, H. & Hjalmarsson, D. (1997) ”En rekommendation med internationell förebild”, s. 22–29 
71 Aktiebolagslagen (1975:1385) 10 kap. 38 § 
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3.2 Revision 

Revision är att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om ett företags redovisning och 
förvaltning. För att kunna genomföra en revision måste revisorn ha god kännedom om 
företaget och dess verksamhet. Utifrån kriterierna väsentlighet och risk bedömer revisorn vad 
som ska utgöra underlag för revisionen, det vill säga det är endast ett urval som granskas och 
inte hela företaget. Behovet av revision har uppkommit på grund av att ägandet och 
förvaltningen av bolag allt mer har separerats från varandra. Revisionen är ett sätt att 
säkerställa tilltron till företagsledningen och dess möjlighet att fortsättningsvis bedriva 
verksamheten i en sund riktning på ett effektivt sätt, syftet är att säkra förtroendet till den 
granskade verksamheten.72 Kravet på revision är kopplat till ett behov hos intressenter att ta 
del av viss information som utgör underlag för ekonomiska beslut.73  

Revisionsbranschens grundläggande uppgift är att bidra till förtroende för den ekonomiska 
information som lämnas av företaget. Detta förtroende krävs för att intressenter ska få fullgod 
information för att kunna fatta ekonomiska beslut gällande företaget. 74  Enligt 
aktiebolagslagen åläggs revisorn att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt 
styrelsens och VD:s förvaltning. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god 
redovisningssed kräver. 75  Eftersom lagstiftningen kräver av revisionen att den ska vara 
kvalificerad, kan revisionen ses som en garanti för verksamhetens kvalitet. Revisionen har 
således en kvalitetssäkrande funktion. Dess övergripande syfte är att skapa ett förtroende hos 
den granskade verksamhetens intressenter och revisionen är därmed en hörnsten i deras 
förtroende för företaget.76  

3.3 Revisorns roll  

En revisor är den som yrkesmässigt arbetar med revision och redovisningsfrågor. 
Beteckningen revisor används i många sammanhang, allt från invald revisor i en liten 
förening till att vara auktoriserad revisor. Aktiebolagslagen kräver att revisorn är auktoriserad 
eller godkänd och för att bli auktoriserad eller godkänd revisor ska man ha uppfyllt kraven på 
teoretisk och praktiskt utbildning samt ha avlagt prov hos Revisorsnämnden. 77  Som vi 
tidigare nämnt är revisorns lagstadgade uppgifter att inom sitt revisionsuppdrag genomföra en 
löpande granskning av företagets räkenskaper, årsredovisning och förvaltning.  

För att intressenternas tilltro till företaget ska skapas eller bestå, förutsätter det att granskaren, 
revisorn, åtnjuter ett större förtroende än vad det granskade företaget har. I och med det ställs 
krav på att revisorns roll som granskare ska vara klar och otvetydig.78 För att i största möjliga 
mån garantera detta finns det regler och normer som revisorn ska följa och som regleras i 
revisorslagen.79 Vi kommer nedan att närmare ge en beskrivning av revisorns oberoende, 
tystnadsplikt och kompetens. 

                                                 
72 Diamant, A. (2004) s. 77–78 
73 Ibid. s. 89 
74 FAR:s samlingsvolym del 2, 2005, s. 116 
75 Aktiebolagslagen (1975:1385)  10 kap. 3 § 
76 Diamant, A. (2004) s.77, 82 
77 FAR:s samlingsvolym del 2, 2005, s. 90 samt aktiebolagslagen (1995:1385) 10 kap. 10 § 
78 Diamant, A. (2004) s. 78 
79 Revisorslagen (2001:883)   
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3.3.1 Oberoende, tystnadsplikt och kompetens 

En revisor ska vara oberoende, dels faktiskt oberoende och dels synbart oberoende. Det 
faktiska oberoendet har med revisorns inställning till uppdraget att göra. Revisorn bedömer 
själv sin förmåga att agera med integritet, opartiskhet samt professionell skepticism. Detta för 
att han ska utföra uppdraget på ett tillfredsställande sätt och vara oberoende mot de parter som 
revisionen berör80, detta regleras i revisorslagen. Inför varje uppdrag ska revisorn själv pröva 
sin förmåga till oberoende utifrån den så kallade analysmodellen.81 Analysmodellen är ett 
verktyg för att analysera de hot som kan finnas mot revisorns oberoende och de motåtgärder 
som kan vidtas om revisorn accepterar eller avsäger sig ett uppdrag.82 Det synbara oberoendet 
innebär att oberoendet tydligt måste synas för intressenterna, det vill säga att revisorn även av 
intressenterna ska uppfattas som oberoende, för att en tillfredsställande nivå av förtroende ska 
kunna uppnås.83 Det är revisorn som genom sin revision tillför den önskade effekten av tilltro 
till den granskade informationen. 

Tystnadsplikten är en nödvändig förutsättning för den öppna kommunikationen som 
revisionen bygger på. 84  Tystnadsplikten bevarar förtroendet mellan revisorn och det 
granskade företaget, vilket är nödvändigt då revisorn är beroende av mycket information från 
företaget för att kunna utföra sin granskning. Det granskade företaget måste kunna lita på att 
den information som revisorn får tillgång till inte förs vidare. Revisorn får inte förmedla 
information utöver det som skrivs i revisionsberättelsen, trots att intressenterna skulle ha nytta 
av mer information. Informationen får inte heller användas i eget syfte. Det finns dock 
situationer där tystnadsplikten frångås till förmån för upplysningsplikten. Till exempel är 
revisorn skyldig att lämna upplysningar om företaget till åklagare när en förundersökning om 
brott har inletts samt är revisorn skyldig att anmäla misstankar om brott till 
åklagarmyndigheten.85  

Att erhålla förtroende är centralt för revisionsbranschen och förtroendet skapas och 
vidmaktshålls bland annat genom revisorns höga kompetens, integritet och goda omdöme. 
Integriteten och omdömet visas i revisorns uppträdande och yrkesutövning, medan hög 
kompetens uppnås genom en kvalificerad utbildning och fortlöpande vidareutbildning samt 
genom en bred och gedigen erfarenhet av arbete i uppdrag. 86  Revisorns kompetens är 
nödvändig både för det granskade företaget och för företagets intressenter. För att förtroende 
ska kunna skapas och upprätthållas måste intressenterna kunna lita på att revisorn är 
kompetent och kvalificerad för att kunna utföra uppdraget. Revisorns kompetens och 
profession kommer till uttryck i revisionsberättelsen. Revisionen förutsätter erfarenhet, 
utbildning och skicklighet samtidigt som resultatet av revisionen ska förmedlas på ett enkelt, 
tydligt och komplett sätt. Detta för att olika intressentgrupper på bästa sätt ska kunna 
tillgodogöra sig informationen. Detta ställer höga krav på revisorns förmåga att förmedla 
informationen utan att ge avkall på sin professionalism.87  

                                                 
80 FAR:s samlingsvolym del 2, 2005, s. 136 
81 Revisorslagen (2001:883) 20–23 §§  
82 FAR:s samlingsvolym del 2, 2005, s. 232–239 
83 Ibid. s. 136  
84 Ibid. s. 122 
85 Ibid. s. 22–23 
86 Ibid. s. 124–125 
87 Flint, D. (1988) s. 118–119 
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4 Tidigare forskning 

I detta kapitel redogör vi för tidigare forskning som kan relateras till vår studie. Forskningen 
har främst behandlat revisionsberättelsens utformning, förväntningsgapet samt olika 
användares uppfattning om revisionsberättelsen. 

4.1 Inledning 

Den tidigare forskning vi har tagit del av och som ligger till grund för detta avsnitt utgår 
främst från revisorers och professionella användares perspektiv av revisionsprocessen och 
revisionsberättelsen. Med professionella användare menas de som yrkesmässigt använder 
revisionsberättelsen, bland annat finansanalytiker och kreditgivare. Vi har även tagit del av 
forskning som behandlar användarnas kunskapsnivå och utbildningens betydelse för 
förståelse av revision och revisionsberättelsen. I denna forskning har främst ekonomistudenter 
deltagit. I vår studie valde vi att även inkludera icke professionella användare samt användare 
utan ekonomisk utbildning.  

Det som skiljer vår studie från tidigare forskning är bland annat att vi har en kvalitativ ansats 
med få deltagare, medan mycket av den tidigare forskningen har en kvantitativ ansats med 
många deltagare för att kunna dra generella slutsatser. Forskningen har syftat till att 
identifiera variabler som påverkar användares uppfattningar och förståelse av 
revisionsprocessen, revisorns roll samt revisionsberättelsens innehåll och dess 
kommunicerande funktion. Vi avsåg med vår studie att generera en förståelse för den enskilda 
användarens subjektiva uppfattning av revisionsberättelsen. Trots dessa uppenbara skillnader 
finner vi det värdefullt och meningsfullt att redogöra för de slutsatser som framkommit i 
tidigare forskning inom detta område då det enligt oss finns tydliga beröringspunkter.  

Mycket av den tidigare forskningen kring revisionsberättelsen behandlar förväntningsgapet 
och dess konsekvenser. Liggio var bland de första som definierade förväntningsgapet som 
skillnaden mellan vad en oberoende revisor utför och den prestation som finansiella 
informationsanvändare förväntar sig att han utför. 88  Vi anser att förtroende och 
förväntningsgap är två begrepp som kan sammankopplas. Revisionsberättelsen ska 
kommunicera ett förtroende för företagets ekonomiska information89 och förväntningsgapet 
uppstår bland annat när revisionsberättelsen tillskrivs en större eller en mindre funktion än 
vad den är avsedd att ha.  

Vi har inte hittat någon svensk forskning som behandlar revisionsberättelsen och dess 
betydelse. Den forskning vi har tagit del av är främst koncentrerad till USA, Storbritannien, 
Australien och Nya Zeeland. Vi är medvetna om att det förekommer skillnader mellan 
länderna angående revisionsprocessen, revisorns roll och revisionsberättelsen men vi anser att 
likheterna är fler och att forskningen därför är relevant för vår studie. Nedan redogör vi 
kortfattat för forskning gjord i USA från 1970-talet fram till och med 1990-talet, men 
liknande resultat har uppvisats från andra länder.   

                                                 
88 Liggio, C. D. (1974) ”The expectation gap: the accountant’s Waterloo” s. 27–44 
89 Diamant, A. (2004) s. 77–78 
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4.2 Revisionsberättelsens utformning 

1978 genomförde Cohen Commission en utredning som identifierade flera brister i den 
dåvarande amerikanska revisionsberättelsen. Kommissionen ansåg att dessa brister utgjorde 
hinder i kommunikationen mellan revisor och användare av ekonomisk information och de 
ansåg vidare att ansvarsfördelningen mellan revisor och företag inte tydligt framkom. 
Revisionsberättelsens standardiserade form och språk angavs som en orsak till att användarna 
inte till fullo beaktade den information som förmedlades och att de därmed uppfattade 
revisorn som ansvarig för den ekonomiska informationen, inte företagsledningen. 
Revisionsberättelsen sågs av användarna mer som ett symboliskt dokument.90 Motsatt resultat 
visar dock den forskning som Libby presenterade 1979 där tio olika utformningar av 
revisionsberättelsen undersöktes. De slutsatser han drog var att professionella användare och 
revisorer uppfattade revisionsberättelsen på samma sätt och enligt honom var rädslan för 
missförstånd obefogad. 91  Bailey, Bylinski och Shields påvisade dock 1983 att den 
standardiserade revisionsberättelsen var otydlig, all information som den var avsedd att 
förmedla framkom inte på ett tydligt sätt för användarna. Bailey, Bylinski och Shields 
jämförde två olika revisionsberättelser där ordval och ordalydelse ändrats i en av dem och 
med den ändringen kunde de påvisa effekter i användarnas uppfattning om 
ansvarsföredelningen. I och med den ändrade språkliga utformningen uppfattade användarna 
att ansvaret för den ekonomiska informationen flyttades från revisorn till företagsledningen.92 
Deras resultat gav därmed stöd till Cohen Commissionens resultat 1978. 

Även Rittenberg och Nair delade slutsatsen att en förändrad utformning och utökad 
revisionsberättelse bättre tydliggjorde ledningens och revisorns ansvar. De menade även att 
denna utökade revisionsberättelse innebar att en ekonomiskt utbildad användare bättre förstod 
revisionsberättelsens innehåll.93  

1988 utfärdade ASB en ny rekommendation gällande revisionsberättelsens utformning i USA, 
SAS 58. Syftet var att förbättra kommunikationen mellan användare och revisor. Till grund 
för rekommendationerna låg den forskning som ägt rum under 1970- och 80-talet. Den gamla 
revisionsberättelsen utvidgades med bland annat ett tillägg där ansvarsfördelningen tydligt 
klargjordes.94  

Kelly och Mohrweis forskning 1989 visade att den nyinförda utökade revisionsberättelsen på 
ett tydligare sätt klargjorde ansvarsfördelning mellan revisor och företagsledning och att 
användares förståelse av revisionsberättelsens syfte ökade.95 Detta resultat stöddes av Miller, 
Reed och Strawser som 1993 visade att den nya utvidgade revisionsberättelsen bättre 

                                                 
90 Cohen Commission (1977) ”Summary of the tentative conclusions and recommendations of the Commission 
on Auditor’s responsibilities” s. 112–116 
91 Libby, R. (1979)  ”Banker’s and Auditor’s Perceptions of the Message Communicated by the Audit Report”, s. 
99–122 
92 Bailey, K. E., Bylinski, J. H. & Shields, M. D. (1983) ”Effects of Audit Report Wording Changes on the 
Perceived Message” s. 355–370 
93 Nair, R. D. & Rittenberg, L. E. (1987) ”Messages Perceived from Audit, Review and Compilation Reports: 
Extension to More Diverse Groups”, s. 15–38 
94 Miller, J. R., Reed, S. A. & Strawser, R. H. (1993) ”Bank Loan Officers Perceptions of the New Audit Report”, 
s. 39–52 
95 Kelly, A. & Mohrweis, L. (1989) ”Banker’s and Investor’s perceptions of the Auditor’s role in financial 
statement reporting: the impact of SAS No.58”, s. 87–97 
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identifierade ansvarsfördelningen mellan revisor och företagsledning samt att den bättre 
kommunicerade revisionens omfattning.96  

4.3 Utbildningens betydelse 

I sin forskning publicerad 1983 genomförde Bailey, Bylinski och Shields även en jämförelse 
mellan två grupper med olika kunskapsnivå. Slutsatserna visade att användare med högre 
utbildning och därmed en större kunskap om revisionsberättelsen tillskrev revisorn ett ansvar 
som bättre stämde överens med revisorns uppdrag, medan de med lägre utbildning tillskrev 
revisorn ett högre ansvar än vad som ingår i uppdraget. 97  Bailey, Bylinski och Shields 
påvisade att ett förväntningsgap existerade. 

Epstein och Geigers forskning från 1994 om aktieägares förväntningar om revision visade 
även den att utbildningsnivå hos användare påverkade uppfattningen om den information som 
revisionsberättelsen förmedlade. Epstein och Geiger undersökte 246 aktieägares inställning 
till revision och revisorns roll. Slutsatserna visade att 51 % av aktieägarna ansåg att det var 
tillräckligt att revisorn till rimlig grad försäkrar att den ekonomiska informationen är 
rättvisande. 47 % av aktieägarna ansåg dock att revisorn ska ge en absolut försäkran om att 
inga väsentliga fel förekommer. Förvånande var att 71 % av aktieägarna ansåg att revisorn 
hade ett absolut ansvar för att upptäcka ekonomisk brottslighet. Det framkom även att 
aktieägare med en högre utbildning hade en bild av revisionen och revisorn som i högre grad 
stämde överens med revisionsprofessionens uppfattning och regelverket. 98  

Gramling, Schantzberg och Wallace stöder tidigare forskning om utbildningens betydelse. 
1996 visade de att 61 % av de studenter som inte tagit en kurs i revision trodde att revisionen 
ger ett betydande skydd mot ekonomisk brottslighet. Efter fullföljd kurs i revision sjönk 
antalet och endast 41 % av studenterna instämde i detta. Av de revisorer som deltog i 
undersökningen höll 18 % med om att revisionen ger ett betydande skydd mot ekonomisk 
brottslighet. Gramling, Schantzberg och Wallace menade att skillnaderna mellan studenter 
och revisorer kan bero på revisorernas erfarenhet av revision och deras kunskap om faktorer 
som styr och påverkar marknaden.99  

4.4 Revisionsberättelsens användbarhet  

Johnson, Pany och Whites undersökte 1983 om informationen som revisionsberättelsen 
presenterade påverkade kreditgivares beslut om att bevilja lån eller ej. De lät kreditgivare ta 
del av revisionsberättelsen samt annan ekonomisk information som inte var reviderad av en 
auktoriserad revisor. Syftet var att undersöka revisionsberättelsens värde i förhållande till 
övrig ekonomisk information. De kom fram till att kreditgivarna tillskrev reviderad 
information mer tillförlitlighet än icke reviderad information. Informationen ansågs vara mer 
trovärdig och fri från väsentliga fel, de ansåg också att det var mindre troligt att ekonomisk 
brottslighet förekommit. Revisionsberättelsen användes av kreditgivarna som en indikator för 

                                                 
96 Miller, J. R., Reed, S. A. & Strawser, R. H. (1993) ”Bank Loan Officers Perceptions of the New Audit Report”, 
s. 39–52 
97 Bailey, K. E., Bylinski, J. H. & Shields, M. D. (1983) ”Effects of Audit Report Wording Changes on the 
Perceived Message” s. 355–370 
98 Epstein, M. J. & Geiger, M. A. (1994) ”Investor views of audit assurance: recent evidence  of the expectation 
gap”, s. 60–66 
99 Gramling, A. A., Schatzberg, J. W. & Wallace, W. A. (1996) ”The role of Undergraduate Auditing 
Coursework in Reducing the Expectation Gap”, s. 131–161 
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företagets ställning och fortlevnad. En oren revisionsberättelse uppfattades av kreditgivarna 
som en röd varningsflagg.100

1990 visade Miller, Reed och Strawser att kreditgivare uppfattade att den nya 
revisionsberättelsen, utformad enligt SAS 58, bättre kommunicerade och tydliggjorde vad 
som var revisorns ansvarsområde och vad som var ledningens ansvarsområde. Enligt 
kreditgivarna var den nya revisionsberättelsen lättare att förstå och den tillförde ett större 
värde och mer tilltro till informationen som presenterades än vad den gamla 
revisionsberättelsen gjorde.101  

                                                 
100 Johnson, D. A., Pany, K. & White, R. (1983) ”Audit Reports and the Loan Decision: Actions and 
Perceptions”, s. 38–51 
101 Miller, J. R., Reed, S. A. & Strawser, R. H.  (1990) ”The new auditor’s report: will it close the expectation 
gap in communications?”, s. 68–72 
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5 Empiri och tolkning 

I följande kapitel presenterar vi de respondenter som deltagit i studien. Vidare ges en 
sammanfattning av de intervjuer som genomförts och vi återger i sin helhet den introspektiva 
text som respektive respondent skrivit. Därefter följer vår tolkning av revisionsberättelsens 
betydelse för varje enskild respondent.   

5.1 VD-sekreterare  

5.1.1 Presentation och bakgrund  

Hon är 58 år och anställd på BTF som VD-sekreterare med varierande arbetsuppgifter, bland 
annat sköts all korrespondens av henne. Hon både arrangerar och dokumenterar företagets 
möten och bolagsstämmor. Det är även hon som håller i uppföljningen av det som beslutats. 
På BTF har hon arbetat heltid sedan 1994, innan dess var hon anställd i Atlas Copco-
koncernen i 25 år, vilket förärade henne en guldklocka. Hennes utbildning omfattar en 
gymnasieekonomutbildning, en tvåårig sekreterarutbildning samt företagens interna 
utbildningar. Utanför arbetet har hon inga uppdrag där hon kommer i kontakt med 
revisionsberättelsen.  

5.1.2 Sammanfattning av intervju 

När vi träffade VD-sekreteraren inledde hon med att ifrågasätta om vi verkligen var säkra på 
att hon var rätt person att delta i studien. Hon uppgav att hon inte vet någonting om 
revisionsberättelsen och ansåg att den ekonomiansvarige på företaget skulle kunna tillföra mer. 
Efter att vi redogjort för vårt syfte med studien och att inga teoretiska kunskaper krävdes av 
henne slappnade hon av och delade gärna med sig av sina erfarenheter och uppfattningar. Hon 
ursäktade sig dock vid ett flertal tillfällen och påpekade att hon endast kommer i kontakt med 
revisionsberättelsen när hon rent praktiskt tillhandahåller den till andra personer, till exempel 
som bildspel vid bolagsstämman. 

VD-sekreteraren uppgav att hennes syn på revision är rent praktisk. Det är hon som ser till att 
granskarna, som brukar vara på företaget ett par veckor per år, har tillgång till de dokument de 
behöver när de är på företaget. Hon uppfattar revisionen som bra och nödvändig och av 
erfarenhet vet hon att granskarna går in i minsta sak och granskar allt, inte bara siffror utan 
även företagets avtal.  

När intervjun övergick till att behandla revisionsberättelsen sade hon med eftertryck att den är 
tråkig och fortsatte med att den är genomtråkig, formell, att det är formalia som ska uppfyllas 
och att det finns krav på vad som ska stå i den. Hon fortsatte med att det inte finns så mycket 
mer man kan göra med den och tillade att en vanlig revisionsberättelse egentligen inte säger 
så mycket. För henne personligen är den ointressant och inget att bry sig om. Däremot är en 
oren revisionsberättelse intressant. Detta vet hon av erfarenhet då ett företag hon tidigare var 
anställd vid fick en oren revisionsberättelse och alla på företaget reagerade starkt, även de 
som inte var med i ledningen.  

Enligt VD-sekreteraren är syftet med revisionsberättelsen att ge utomstående en möjlighet att 
se hur företaget sköter sina pengar och sin administration. Detta menar hon är viktigt då ”… 
styrelse och aktieägare inte har någon möjlighet att själva komma hit och granska alla 
papper”.    

För henne innebär en ren revisionsberättelse en vetskap om att en noggrann kontroll och 
genomgång har skett. Efter utförd revision vet hon att allt är granskat och korrekt utfört. 
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Granskarna tar sitt arbete på allvar och vetskapen om detta ger henne trygghet, framförallt när 
det rör bolag som hon är osäker på. Vidare uppgav hon att revisorerna på företaget tillför 
trygghet men uttryckte samtidigt ett tvivel om revisorer i allmänhet: ”… det finns mindre 
nogräknade revisorer – men inte här hos oss, de sköter sitt jobb”.  

När vi diskuterade hennes upplevelse av att själv reflektera kring revisionsberättelsen 
uttryckte hon än en gång starka tvivel om vi verkligen hade tänkt igenom vilka som skulle 
delta i studien. Hon ställde sig undrande till om hon verkligen kunde tillföra något. Hon 
upplevde att det var svårt att reflektera och skriva en text om revisionsberättelsen då hon 
ansåg att hon inte hade något att säga om den. Hon hade även funderat på om hon skulle 
kontakta oss för mer information och råd om hur hon skulle göra då hon ville bidra med något 
som var bra och användbart i uppsatsen.  

5.1.3 Introspektion – egna reflektioner 

En revisionsberättelse är för mig ett mycket tråkigt och formellt 
dokument som enligt min uppfattning blir intressant först när något 
avviker från det vanliga. Det har jag lyckligtvis inte varit med om på 
mitt nuvarande arbete. Jag tror på revisionsberättelsen och på revisorns 
arbete. Revisorn och hans granskare lägger ner mycket tid hos oss för 
att gå igenom bokföring men de kontrollerar också att vi har ordning på 
våra dokument, att alla överenskommelser finns dokumenterade och att 
det finns underlag för de transaktioner som görs.  

Deras noggrannhet gör att jag känner mig trygg i mitt arbete och 
behöver inte tveka när jag får frågor från föreningens medlemmar eller 
bolagets aktieägare, frågor om vi gör vad vi ska och värdet på bolagets  
aktier. 

5.2 Revisionsberättelsens betydelse för VD-sekreteraren  

5.2.1 Tolkning av intervju 

VD-sekreteraren lägger stor vikt vid att åtaganden som hon eller andra accepterat ska utföras 
på ett korrekt sätt för att resultatet ska bli det bästa möjliga. För vår del innebär detta att vi i 
vår tolkning bortser från hennes ursäkter om att hon inte kan och vet. Vi finner att hon har 
kunskap och insikt om både revision och revisionsberättelsen och vi ser detta som en följd av 
hennes erfarenhet som administratör och sekreterare. 

Revisionsberättelsen är för henne bara ytterligare ett tråkigt och formellt dokument i mängden 
av alla som hon hanterar, trots detta uppfattar vi att hon förstår att den har en funktion att fylla 
för andra, men för henne personligen har den ingen betydelse. Av erfarenhet vet hon att en 
oren revisionsberättelse är intressant men hon uttrycker ingen önskan om att närmare studera 
varför den är oren. Att revisionsberättelsen för henne är betydelselös kan bero på att hon rent 
praktiskt inte använder revisionsberättelsen i sitt arbete.   

Det som har betydelse för VD-sekreteraren är den revision som utförts. Revisionen får denna 
betydelse för henne genom att hon är delaktig i revisionsprocessen med att förse granskarna 
med aktuella dokument. Hon får då insyn i vad och hur mycket som granskas och det ger 
trygghet och skapar förtroende. Dock finner vi att det finns ett visst förväntningsgap hos 
henne. Revision innebär för henne att allt är granskat och korrekt utfört och därmed tillskriver 
hon revisorn ett större ansvar än vad som ingår i dennes uppdrag.  
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5.2.2 Tolkning av introspektion 

I den introspektiva texten reflekterar hon dels kring sin uppfattning om revisionsberättelsen 
och dels kring sin uppfattning om revision. Texten bekräftar de budskap som vi finner i 
intervjun. Texten är tydlig och förmedlar främst hennes uppfattning om revisionens betydelse.  

Hon nämner revisionsberättelsen två gånger och i övrigt ligger fokus på revision och vad 
revision innebär för henne. Även här uppfattar vi att det är vetskapen om att en noggrann 
kontroll har genomförts som skapar förtroende för henne. Även om hon uttrycker att hon tror 
på revisionsberättelsen, så förmedlar den introspektiva texten en känsla av att 
revisionsberättelsen är ett obetydligt dokument för henne.  

5.3 Företagsanalytiker 

5.3.1 Presentation och bakgrund  

Företagsanalytikern är 37 år och arbetar sedan sex år tillbaka med företagsanalys, 
affärsutveckling och förhandlingsstöd på BTF. Om ett medlemsföretag hamnar i obestånd gör 
han verksamhetsanalyser och hjälper till med förhandlingar. Vid eventuell konkurs hos 
medlemsföretag undersöker han möjligheten till omstart av företaget. Innan anställningen på 
BTF arbetade han på Skattemyndigheten i fyra år som skatterevisor. Därefter arbetade han på 
OKQ8 som transportekonom i ett år och sedan ett år på Norsk Hydro som 
distributionsekonom. Han är utbildad civilekonom med redovisning och finansiering som 
inriktning. Genom sitt arbete är han även ledamot i fem bolagsstyrelser men har inga uppdrag 
utanför arbetet där han kommer i kontakt med revisionsberättelsen.   

5.3.2 Sammanfattning av intervju 

Intervjun inleddes med att företagsanalytikern uppmärksammade oss på att ämnet för 
uppsatsen är tråkigt och att han inte kan förstå att man kan skriva en hel uppsats om 
revisionsberättelsen. Därefter tillade han att en ren revisionsberättelse finns det inget att säga 
om. Under intervjun var han avslappnad och delgav oss gärna sina synpunkter om 
revisionsberättelsen.  

Företagsanalytikern uttryckte att revision innebär kontroll av att företagets räkenskaper har 
upprättats enligt lagar och förordningar och att inga otillbörliga transaktioner skett. Kontrollen 
innebär att han i stort kan lita på att siffrorna i både resultaträkningen och balansräkningen är 
någorlunda korrekta. Han betonade att det för honom är viktigast att balansräkningen är okej. 

När intervjun övergick till att behandla revisionsberättelsen sade han skämtsamt att: ”det är 
ett intyg på heder och samvete och under hot mot revisorn att allt har gått rätt till”.  Sedan 
tillade han med mer allvar att revisionsberättelsen är revisorns intyg på genomförd kontroll, 
ett godkännande av bolagets räkenskaper och att de är framlagda enligt lagar och förordningar. 
Dock innebär inte en ren revisionsberättelse att företagets räkenskaper är korrekt utförda. 

Revisionsberättelsens utformning upplever han som jättetråkig men funktionell. Den är bra 
eftersom en avvikelse tydligt ska framgå genom annat typsnitt, annan färg eller liknande. På 
så vis behöver han inte läsa varje rad i revisionsberättelsen utan kan lugnt konstatera om den 
är ren eller inte. 

Rent praktiskt i sitt arbete använder företagsanalytikern revisionsberättelsen ytterst lite, han 
kontrollerar endast om den är ren eller oren när han läser en årsredovisning. Är den ren så är 
den inte intressant längre och används inte mer. Är den däremot oren kontrollerar han de 
punkter som har fått en anmärkning för att avgöra om dessa är allvarliga eller inte. Här tog 
han upp ett antal exempel för att tydliggöra vad han menar. Bland annat uttryckte han att en 
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anmärkning om ekonomisk försumlighet innebär att han inte kan lita på företagets 
ekonomiska redovisning.  

En oren revisionsberättelse ger minimalt med tillit till företagsledningen. Han tillade att: ”en 
oren revisionsberättelse är som en röd flagga, det är inga man vill ha affärer ihop med.” 
Dock är hans erfarenhet att en revisionsberättelse oftast är ren. Vid konkurssituation för ett 
medlemsföretag kontrollerar han reviderade räkenskaper bakåt i tiden, just för att de är 
kontrollerade av en revisor och hans underskrift är viktig. Han har aldrig upplevt att en 
revisionsberättelse varit oren hos ett företag innan företaget försatts i konkurs, vilket han 
finner lite märkligt då en konkurs aldrig uppstår ur tomma intet.  

För företagsanalytikern är revisorns underskrift viktig, den visar att revisorn ”går i god för sitt 
arbete”. För honom innebär en underskriven revisionsberättelse att tilltron till företaget ökar 
då det är mer troligt att läget i företaget är som siffrorna visar. Han påtalade dock att en ren 
revisionsberättelse inte innebär att han kan tro på siffrorna ”rätt upp och ner” men den medför 
att han vet att skatter och sådant är betalda. Företagsanalytikern anser att syftet med 
revisionsberättelsen är att revisorn tar ansvar för genomförd revision, det är revisorns 
intygande enligt god revisionssed.  

När vi frågade om uppgiften att själv reflektera kring revisionsberättelsen suckade han högt 
och utbrast: ”Görjobbigt, osedvanligt, extremt tråkigt ämne!”  Att skriva upplevde han som 
jobbigt och besvärligt. Han tyckte att det inte fanns så mycket att skriva om när det gällde 
revisionsberättelsen. 

5.3.3 Introspektion – egna reflektioner 

Mina tankar kring revisionsberättelsen 
Revisionsberättelsen är för mig en kvittens på att revisorn har fullgjort 
sitt åtagande som oberoende granskare av ett företags räkenskaper. När 
jag läser årsredovisningar brukar jag snabbt ögna igenom 
revisionsberättelsen för att se om det finns några avvikelser samt vem 
som är revisor i bolaget och från vilken revisionsbyrå revisorn kommer 
ifrån. Är revisionsberättelsen ren och revisorn kommer från en känd 
byrå utgår jag från att årsredovisningen är upprättad och granskad 
enligt de lagar och förordningar som gäller. 

Skulle revisionsberättelsen vara oren, undersöker jag noggrant de 
punkter som brister och antar med automatik en mer kritisk inställning 
till såväl bolaget, dess ledning och räkenskaperna. 

Om revisorn kommer från en känd eller okänd byrå spelar egentligen 
ingen större roll. Revisorn har samma skyldigheter oavsett var denne 
arbetar. Det är dock lätt att anta att en revisor från en mindre (lokal och 
eller okänd) byrå är mer insatt i bolaget, varför han torde ha en bättre 
kontroll över bolagets räkenskaper och verksamhet. Samtidigt ringer det 
dock en varningsklocka om att en sådan revisor kanske ser mer till 
bolagets ägare än till övriga intressenter. Detta är dock en högst 
subjektiv reflexion som jag egentligen saknar belägg för. 

Rent allmänt tycker jag att revisionsberättelsen är en tråkig sida med 
brödtext som egentligen inte visar mig något annat än att jag 
någorlunda kan lita på att lämnad årsredovisning är okej. Det är 
förvisso viktigt men när jag läser en årsredovisning är det 
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räkenskaperna och noterna som är det intressanta och det som hjälper 
till att skapa sig en uppfattning om bolagets hälsotillstånd. 

5.4 Revisionsberättelsens betydelse för företagsanalytiker 

5.4.1 Tolkning av intervju 

Intervjun genomsyras av företagsanalytikerns tvivel när det gäller revisionsberättelsen. 
Samtidigt som han uppger att han litar på den och att den tillför en trygghet garderar han sig 
med varierande uttryck som till exempel att man inte kan tro på den ”rätt upp och ner”. 

För honom är revisionsberättelsen bara intressant för att se om den är ren eller oren. Den rena 
revisionsberättelsen innebär endast att han någorlunda kan lita på det som står i 
årsredovisningen. Vi tolkar hans återkommande tvivel som att den rena revisionsberättelsen 
inte ensam är tillräcklig för att skapa förtroende, utan han behöver mer information. Däremot 
finner vi att han ser den orena revisionsberättelsen som en garanti på att något är fel eftersom 
hans förtroende direkt påverkas. Vi finner ingen önskan hos honom att ändra utformningen av 
revisionsberättelsen utan uppfattar att han anser den användbar som en snabb indikator på ett 
företags ställning. 

Hans skeptiska förhållningssätt till den rena revisionsberättelsen uppfattar vi som en följd av 
att han i sitt arbete ofta är i kontakt med företag på obestånd samt hans erfarenhet att en oren 
revisionsberättelse aldrig avgetts året innan konkurs.   

5.4.2 Tolkning av introspektion 

Den introspektiva texten behandlar revisionsberättelsen och dess betydelse samt revisorn och 
revisionsbyråns betydelse. Vår uppfattning är att texten fokuserar på vilket sätt revision och 
revisionsberättelsen påverkar företagsanalytikerns förtroende. 

Det budskap som förmedlas är att företagsanalytikern anser att det är bra att 
revisionsberättelsen finns, men att hans förtroende för den rena revisionsberättelsen är 
beroende av vem som genomför revisionen. Därmed är det den enskilde revisorn och den 
utförda revisionen som skapar tilltro. En ren revisionsberättelse med en påskrift av en för 
honom okänd revisor tillför mindre förtroende än om revisorn hade varit känd av honom. 
Hans tilltro till revisionsberättelsen är beroende av hans kännedom om revisorn och dennes 
oberoende och kompetens. Vi finner även här att han uppfattar en oren revisionsberättelse 
som trovärdig då han per automatik antar en mer kritisk inställning till företaget.  

5.5 Fristående åkare och VD 

5.5.1 Presentation och bakgrund  

Hans åkeri har cirka 100 anställda och är ett medlemsföretag till BTF. Sedan ett år tillbaka 
arbetar han som VD på åkeriet, vilket bland annat innebär personalansvar, driftsansvar samt 
de för en VD lagstadgade uppgifterna. Den fristående åkaren är 30 år och utbildad 
civilingenjör vid Uppsala universitet och snart färdig teknologlicentiat. Tidigare arbetade han 
i tre år som doktorand vid Uppsala universitet. Han har inga uppdrag utanför sitt arbete där 
han kommer i kontakt med revisionsberättelsen.  
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5.5.2 Sammanfattning av intervju 

Den fristående åkaren hade en tämligen positiv syn på vårt ämnesval och uttryckte att inom 
den akademiska världen kan det mesta göras intressant och värt att undersökas. Han tillade att 
hans eget forskningsområde är sådant att ingen annan förutom handledaren är intresserad av 
att läsa något annat än resultatet. Han var även nyfiken på om vi skulle analysera resultatet av 
intervjuerna och texterna, eller om fokus skulle ligga på själva metoden introspektion. 

För den fristående åkaren innebär termen revision kontroll. Han anser att revision är ett 
uttryck för en formell granskning av företaget, dess redovisning och pappersarbete. Vidare 
uttryckte han att revision innebär en idé om att något ska ändras om inte revisorn är nöjd. 

Revisionsberättelsen är för honom bara ett dokument som visar att en revision har genomförts 
och att företaget har utfört de eventuella ändringar som revisorn har haft synpunkter på. Han 
uppgav att han inte har så mycket kontakt med revisionsberättelsen, han läser endast igenom 
den när den är klar. Vidare formulerade han det som att: ”… ur en teoretisk synvinkel är mitt 
förhållande till revisionsberättelsen obefintlig och utifrån en praktisk synvinkel är 
förhållandet till revisorn viktig”. Han menade att hans infallsvinkel är mer praktisk och det 
viktiga är kontakten med revisorn och inte med revisionsberättelsen. Han poängterade att 
dialogen med revisorn är viktigare än själva revisionsberättelsen, men medgav att denna 
kommunikation indirekt syftar till att få en ren revisionsberättelse. För honom är det viktigt 
att följa revisorns rekommendationer, även om det som revisorn påpekar inte är ett formellt 
krav så kan revisorn rekommendera ett bättre sätt att redovisa på.  

Enligt den fristående åkaren är syftet med revisionsberättelsen att förmedla att företagets 
bokföring har uppnått ett minimikrav och att den i stora drag är korrekt. Han uppgav att de 
krav som ställs för att få en ren revisionsberättelse är rimliga. Att företaget uppnår denna 
miniminivå säger dock inget om hur bra företaget är. Om ett företag som han är i kontakt med 
skulle få en oren revisionsberättelse skulle han reagera. Att få en ren revisionsberättelse är 
viktigt för honom, då det är väldigt bekymmersamt att komma till en bank med en oren 
revisionsberättelse.  

Revisionsberättelsens utformning uppfattade han som extremt standardiserad och han ansåg 
att ett avvikande kan tolkas som väldigt hårt, nästan som om företaget gjort något olagligt. 
Han jämförde revisionsberättelsen med en lagtext, det är resonemanget bakom en ren eller 
oren revisionsberättelse som är intressant. 

Vidare ansåg han att det är viktigt att revisionsberättelsen finns men uppgav att som 
dokument tillför inte innehållet någonting om revisionsberättelsen är ren. För honom är det 
tillräckligt med att bara stämpla godkänt på årsredovisningen. Om den däremot är oren får 
även innehållet en betydelse och han uppgav att det då är viktigt att läsa hela 
revisionsberättelsen.  

Han ansåg att den introspektiva uppgiften var ganska bra och lite lurig beroende på hur man 
tolkar revisionsberättelsen. Han hade svårt att sätta fingret på syftet och hur 
revisionsberättelsen används. Att skriva objektivt subjektivt, att försöka vara subjektiv på ett 
bra sätt var något som han lade tankekraft på. Till en början var hans avsikt att skriva en dikt 
men: ”det var tråkigt att rimma på revisionsberättelsen”.  
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5.5.3 Introspektion – egna reflektioner 

Revisionsberättelsen 
Jag har ingen stark relation till revisionsberättelsen.  

Det är inte ofta jag läser årsredovisningar och när jag gör det så gäller 
det oftast företag med anknytning till vår verksamhet. Normalt är jag 
bara intresserad av att se hur företaget går i stora drag. Jag läser oftast 
bara sista stycket i revisionsberättelsen. När jag läser sista stycket har 
jag noterat att i allmänhet är formuleringen mycket snarlik oavsett 
författare.  

Om jag ska vara helt ärlig så är det inte alltid jag ens läser sista stycket. 
Ibland kontrollerar jag bara att det finns en revisionsberättelse. 

Hittills har jag inte träffat på något exempel där revisorerna är 
tveksamma till årsredovisningen. Om det skulle inträffa skulle jag nog 
bli väldigt förvånad och sedan noggrant försöka utreda varför 
revisorerna haft invändningar.  

5.6 Revisionsberättelsens betydelse för den fristående åkaren 

5.6.1 Tolkning av intervju 

Hans resonemang om revisionsberättelsen utgår helt från den erfarenhet han har från 
åkerinäringen och sitt arbete som VD. Vi finner att intervjun är subjektiv på det sätt att han 
inte ger allmängiltiga svar utan relaterar svaren till sina egna uppfattningar och erfarenheter.  

I intervjun finner vi genomgående ett resonemang om att han anser att kraven som ställs för 
att få en ren revisionsberättelse är låga, företaget uppfyller endast en miniminivå. Vi uppfattar 
att hans ointresse för en ren revisionsberättelse grundar sig i denna uppfattning, att det är en 
självklarhet att dessa minimikrav uppfylls. Då kraven är lätta att uppnå har den rena 
revisionsberättelsen ett symboliskt värde för honom, dokumentets innehåll är betydelselöst.  

En oren revisionsberättelse får en stor betydelse för honom då han uppfattar kraven som låga 
och därmed ser han en oren revisionsberättelse som någonting allvarligt. Att ett företag inte 
uppnår de rimliga kraven innebär att de har misslyckats och det grovt.  

I intervjun återkommer han vid upprepade tillfällen till vilken betydelse revisorn har för 
honom. Det som har en betydelse för honom och hans uppfattning om revisionsberättelsen är 
kommunikationen med revisorn. Han poängterar att det är viktigt att ha en dialog med 
revisorn och genomföra de ändringar denne rekommenderar. En anledning till att revisorn är 
viktig för honom, tror vi, är att den fristående åkaren endast varit verksam i branschen och 
som VD i ett år. Han använder revisorn som ett stöd och ser hans rekommendationer som 
värdefulla.  

Relationen till revisorn innebär en försäkran för honom. Om revisorns rekommendationer 
följs ger det honom en garanti för att hans företag får en ren revisionsberättelse.  

5.6.2 Tolkning av introspektion 

Den introspektiva texten förmedlar oss en känsla av ointresse och förtydligar resonemanget i 
intervjun om att revisionsberättelsens innehåll för honom är betydelselöst. Han erkänner till 
och med att han inte ens bryr sig om att läsa den. 
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Även här framförs att en oren revisionsberättelse är allvarlig, men att han skulle bli förvånad 
om han kom i kontakt med en sådan. Vi tolkar att hans förvåning hör samman med hans 
uppfattning om att kraven för att få en ren revisionsberättelse är låga och därmed ser han 
risken för att få en oren revisionsberättelse som någonting osannolikt. Därför tillskriver han 
en oren revisionsberättelse stor betydelse. Han har aldrig har varit i kontakt med en oren 
revisionsberättelse och en möjlig förklaring till detta är hans relativt korta tid i branschen.   

5.7 Kreditanalytiker 

5.7.1 Presentation och bakgrund  

Hon är 27 år och arbetar sedan fyra år som kreditanalytiker på en bank och har hand om 
medelstora företag. Innan dess arbetade hon på bankkontor och hade hand om små företag. 
Hon är utbildad i USA och har en Bachelor of Science in Business and Economics med 
inriktning mot finansiering. Hon har inga uppdrag utanför arbetet där hon kommer i kontakt 
med revisionsberättelsen. 

5.7.2 Sammanfattning av intervju 

Intervjun inleddes med att kreditanalytikern påtalade att hon inte hade något att säga eller 
tillföra om revisionsberättelsen, att hon inte visste så mycket men att hon skulle svara på våra 
frågor.  

För kreditanalytikern innebär revision en genomförd granskning av företagets årsredovisning 
och en kontroll av bokföringen. Revision är för henne en sorts kvalitetssäkring av 
årsredovisningens innehåll. Hon tyckte att det var lite konstigt att vi ville intervjua henne 
angående revision och revisionsberättelsen och tillade att det vore bättre för oss om vi 
intervjuade personer som arbetar med revision eller redovisning för då skulle vi få mer 
uttömmande svar.   

Hon anser att revisionsberättelsen är viktig då det är i den som revisorn tillstyrker det som står 
i årsredovisningen. Om den är ren förutsätter hon att årsredovisningen är rättvisande. Om 
revisionsberättelsen är oren kontaktar hon revisorn för att kontrollera varför årsredovisningen 
inte är tillstyrkt. För kreditanalytikern är det viktigt att de revisionsberättelser hon kommer i 
kontakt med är rena och hon tillägger: ”… i finansvärlden rynkar man på näsan åt 
revisionsberättelser med kommentarer”. Enligt henne kan en konsekvens av detta bli att 
revisorer drar sig för att ge mindre allvarliga anmärkningar även om de har en anledning till 
det.  

Revisionsberättelsen använder hon i sitt arbete endast för att kontrollera om årsredovisningen 
är tillstyrkt eller om det finns anmärkningar. För henne är revisionsberättelsen bara ett första 
steg vid en bedömning av ett företag och för detta ändamål anser hon att det är bra att den 
finns. Det är hennes sätt att kvalitetssäkra årsredovisningen, men hon uppgav att den inte är så 
mycket att läsa då det är en standardtext. Hon anser att revisionsberättelsens standardiserade 
form, där avvikelser tydligt ska markeras, är viktig eftersom det ger henne en möjlighet att 
snabbt se om något avviker. Detta innebär att hon inte behöver läsa texten utan endast notera 
om den innehåller avvikelser. Vid en oren revisionsberättelse läser hon endast den avvikande 
meningen och kontaktar därefter revisorn för ytterligare information. Hon medgav att hon 
aldrig läst igenom den rena revisionsberättelsen då det inte tillför henne något i arbetet. Hon 
har andra informationskällor som är viktigare som beslutsunderlag för henne.  

För kreditanalytikern tillför revisionsberättelsen revisorns syn på företagets bokföring. Vidare 
anser hon att revisorn har vetorätt då revisorn kan ”reservera” sig genom att ge en anmärkning 
i revisionsberättelsen om företaget inte rättar sig efter hans rekommendationer. Enligt henne 
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är detta bra då revisorn i slutändan är ansvarig för revisionen när han har undertecknat 
årsredovisningen.   

Revisionsberättelsens syfte, enligt kreditanalytikern, är att synliggöra för kreditgivare och 
andra intressenter att det som står i årsredovisningen går att lita på, att en revisor har 
kontrollerat årsredovisningen och utfört revisionen. Det ger en möjlighet för revisorn att visa 
vad denne anser om företaget. Hon uppgav att detta syfte uppfylls och tillade att hon aldrig 
varit med om något fall där revisorn inte gett en anmärkning även om det han borde ha gjort 
det.  

I den självreflekterande uppgiften ansåg hon sig inte kunna bidra med någonting alls. Hon 
upplevde det som svårt att reflektera och skriva om revisionsberättelsen då hon inte hade 
någonting att säga om den. För henne har årsredovisningen en större betydelse eftersom hon i 
den hämtar användbar information.  

5.7.3 Introspektion – egna reflektioner 

Mina spontana tankar om revisionsberättelsen:  
Revisorn ges möjlighet att klargöra för bolagets finansiella situation 
samt redogöra för företagsledningens förvaltning av bolaget. För att 
revisionsberättelsen enkelt skall synliggöra eventuella avvikelser är det 
viktigt att avvikelser markeras genom tex. understrykning eller 
kursivering. 

5.8 Revisionsberättelsens betydelse för kreditanalytikern 

5.8.1 Tolkning av intervju 

Den känsla som genomsyrar hela intervjun är kreditanalytikerns ointresse både för ämnet och 
för studien. Vi finner att kreditanalytikern uppfattar ämnet som meningslöst då hon anser att 
det inte finns något att säga, men hon väljer att delta ändå. 

Vi uppfattar att hon är mån om att svaren ska vara korrekta och att det ska finnas en 
överrensstämmelse med vad regelverket kring revisionsberättelsen säger och det hon 
förmedlar. Bakom hennes korrekta svar finner vi hennes uppfattning om att det inte finns 
något att diskutera om revisionsberättelsen. Standardiseringen fyller en funktion för henne 
men att kontrollera revisionsberättelsen är bara ett första steg av många. Vi ser detta ointresse 
för revisionsberättelsen som en följd av att hon i sitt arbete tillskriver annan information större 
betydelse och tillförlitlighet. 

Innehållet i den rena revisionsberättelsen är för henne helt betydelselöst och hon medgav att 
hon aldrig ens har läst den rena revisionsberättelsen. Den orena revisionsberättelsen tillskriver 
hon dock en viss betydelse då den väcker hennes intresse och hon kontaktar revisorn för mer 
information.  

5.8.2 Tolkning av introspektion 

Kreditanalytikerns rubrik för den självreflekterande texten är: ”Mina spontana tankar om 
revisionsberättelsen.” Därefter följer två faktamässiga meningar om revisionsberättelsen. Vi 
finner inte något spontant i texten vilket vi gjorde i intervjun som förmedlade hennes 
uppfattning om att revisionsberättelsen är ointressant och meningslös att reflektera kring. 
Även i texten dominerar känslan av att kreditanalytikern hellre försöker förmedla en korrekt 
bild än att verkligen reflektera över revisionsberättelsen och låta de egna tankarna framträda.  
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5.9 Auktoriserad revisor 

5.9.1 Presentation och bakgrund  

Han är 51 år och auktoriserad revisor för BTF och deras dotterbolag. 1975 började han arbeta 
som revisorsassistent och två år senare påbörjade han sin utbildning till civilekonom vid 
Handelshögskolan i Stockholm, examen tog han ut 1985. Han blev auktoriserad revisor 1986 
och arbetade därefter på en medelstor byrå i Stockholm som under 1990-talet kom att ingå i 
dåvarande ”The Big Eight”. 2001 startade han sin egen revisionsbyrå.  

5.9.2 Sammanfattning av intervju 

Direkt när vi träffade revisorn vid intervjutillfället började han entusiastiskt berätta om sin 
utbildning och erfarenhet av revisionsyrket. Vi följde med honom i korridoren till hans 
konferensrum medan vi försökte memorera kavalkaden av ord. Väl framme och försedda med 
anteckningsblock och penna bad vi honom att återigen berätta om sin erfarenhet. Revisorn var 
under intervjun mycket tillmötesgående och delade gärna med sig av sin kunskap. Han 
försäkrade sig hela tiden om att vi förstod honom och att vi uppfattade begrepp och uttryck på 
ett korrekt sätt.  

För revisorn innebär revision att kontrollera någonting som någon annan har upprättat. Att 
kvalitetssäkra att årsredovisningen är någorlunda rättvisande så att en konsument, en läsare av 
årsredovisningen, kan bilda sig en uppfattning om företaget. Vidare uppgav han att revisionen 
ska se till att ingen blir lurad. Han anser att det viktigaste är att ingen fattar ett felaktigt beslut 
utifrån det som står i årsredovisningen. Han tillade också att hans uppgift som revisor är att 
försäkra att årsredovisningen inte innehåller några väsentliga fel. Inte att den är på kronan rätt, 
vilket många tror, det skulle vara för kostsamt och i praktiken omöjligt att noggrant 
detaljgranska allt för att kunna försäkra konsumenten om detta.  

Revisorn betonade att regelverket för hur granskningen ska utföras på senare tid har skärpts i 
och med införandet av nya RS och att det nya regelverket nu håller på att ”sätta sig”. Han 
välkomnar också det nya regelsystemet som innebär att alla revisorer ska kvalitetsgranskas, 
ett kontrollsystem som inte fanns för 10–15 år sedan. Vidare sade han att införandet av 
regelsystemet har inneburit att en del revisorer, kanske framförallt äldre, har slutat och då 
främst de som arbetat lite med revision och mer med redovisning. Anledningarna till att de 
slutat varierar enligt honom, en del har slutat för att det administrativa arbetet kring revisionen 
har blivit mer betungande, andra har avsagt sig sin auktorisation för att arbeta med ren 
konsultverksamhet. Han tror att den hårdare kontrollen har lett till att man idag kan lita mer på 
en revisionsberättelse än vad man kunde för 10–20 år sedan.  

För honom innebär en ren revisionsberättelse en viss försäkran om att en granskning har 
utförts enligt regelverket och att inga väsentliga fel förekommer. Han betonade att 
revisionsberättelsen är en försäkran från någon med teoretisk och praktisk erfarenhet. Vidare 
tillade han att revisorns underskrift av en ren revisionsberättelse innebär att bolagen har följt 
de principer som de anger i årsredovisningen och att de har uppfyllt vissa åtaganden vad 
gäller främst skatter och avgifter.   

Revisorn berättade att en ren revisionsberättelse skrivs utifrån en standardmall och att väldigt 
lite tid läggs på formuleringen av den. Att formulera en oren revisionsberättelse tar längre tid, 
då det inte finns någon standardtext att utgå ifrån. Även beslutet att avge en oren tar längre tid 
då en kollega enligt regelverket ska konsulteras innan beslutet fattas. Det är dock sällan han 
ger en oren revisionsberättelse, av de cirka 100 berättelser han avger per år är kanske fem 
stycken orena och då oftast med en mindre allvarlig anmärkning.  
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Revisionsberättelsens standardiserade utformning ser han som en fördel då läsaren snabbt kan 
identifiera avvikelser då dessa ska markeras antingen med fet stil, understrykning, annan färg 
eller kursivt, vilket är det vanligaste sättet. Han uppgav att det ibland händer att revisorer 
glömmer att markera avvikelser i texten och trots detta anser han att standardiseringen är bra. 
Han tillade att utan standardisering är det svårt att avgöra hur allvarlig avvikelsen är och det 
är då svårare för läsaren att värdera påståendena och lättare att missa väsentligheter.  

Revisorn tog upp frågan om förväntningsgapet, det finns de som tror att revisorer granskat allt 
och att det stämmer på kronan trots att revisionsberättelsen aldrig är någon garanti. Han tog 
även upp ansvarsfördelningen, i revisionsberättelsen klargörs att VD och styrelse har ansvaret 
för räkenskaperna och förvaltningen, men enligt honom så fungerar det inte i praktiken. Hans 
erfarenhet är att det i normalfallet är revisorn som ställs till svars vid felaktigheter och stäms, 
vilket han tror beror på att revisorer har en ansvarsförsäkring vilket innebär att det finns 
pengar att hämta. 

Han avslutade intervjun med att påtala att revisionsberättelsens syfte är att vara en 
informationskälla. Den rapporterar till intressenterna att årsredovisningen ger en rättvisande 
bild, de kan då förvänta sig att inga stora felaktigheter finns när de använder den som ett 
beslutsunderlag. Ibland upplever han att en del obligatorisk information saknas i 
årsredovisningen, trots att en ren revisionsberättelse har avgivits, och ställer sig då frågan om 
hur mycket annat som saknas. Han uppgav också att en revisor kan göra en bra revision men 
ända bli oavsiktligt eller avsiktligt lurad.  

Den självreflekterande uppgiften upplevde han som bra och rolig. Den fick honom att fundera 
över revisionsberättelsen och hur han ser på den. Han tyckte att det var bra att vi följde upp 
uppgiften med en intervju då det gav honom en möjlighet att utveckla och fördjupa sitt 
resonemang. 

5.9.3 Introspektion – egna reflektioner 

Mina tankar om revisionsberättelsen 
För mig innebär en revisionsberättelse, utan anmärkningar, avgiven 
av en kvalificerad revisor (dvs. auktoriserad eller godkänd), att 
räkenskaperna som uttalandet gäller med relativ stor sannolikhet ej 
väsentligen avviker från att ge en rättvisande bild av verksamheten om 
man även tar del av och hänsyn till tilläggsupplysningar etc. där 
tillämpade principer m.m. har angivits.  

Inte mycket till dikt, istället en himla lång mening. 

5.10 Revisionsberättelsens betydelse för revisorn 

5.10.1 Tolkning av intervju 

Enligt oss kännetecknas intervjun av revisorns mångåriga erfarenhet av och kunskap om 
revisionsbranschen. Han använder oftast de ord och uttryck som återfinns i regelverket, 
exempelvis: ”rimlig grad”, ”väsentlighet”, ”kvalitetsgaranti”. Genomgående gör han ingen 
skillnad på uppfattningar som hör till revisionsprofessionen och de uppfattningar som han har 
personligen. Vår tolkning är att det inte heller finns någon skillnad, utan till stor del följer 
hans personliga uppfattningar regelverket. 

För honom är revisionsberättelsen en kommunikatör för det arbete han genomfört, den 
förmedlar till användarna vad som framkommit i revisionen. Det är viktigt för honom att 
ingen ska bli lurad eller fatta felaktiga beslut utifrån årsredovisningen. Den rena 
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revisionsberättelsen ger en viss försäkran till användarna att årsredovisningen förmedlar en 
rättvisande bild av företaget och dess ekonomiska ställning.  

5.10.2 Tolkning av introspektion 

Den introspektiva texten bekräftar de uppfattningar som framkom i intervjun. Även i den 
självreflekterande texten finner vi en stor överensstämmelse med det normativa regelverket. 
Det finns ingen djupare mening att finna då det är en korrekt återgivning utan spontana 
reflektioner. Hans uppfattning överensstämmer med regelverket, vilket enligt oss inte är så 
förvånande med tanke på hans långa erfarenhet av revisionsbranschen.  
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6 Analys och tolkning 

I detta kapitel analyserar vi det empiriska materialet och relaterar det till uppsatsens tidigare 
kapitel och då främst den normativa referensramen och tidigare forskning.    

6.1 Revisionsberättelsens utformning 

På 1970-talet identifierades flera brister i revisionsberättelsens utformning, bland annat 
uppmärksammades det att användarna inte beaktade den information som revisionsberättelsen 
förmedlade. Med utgångspunkt i detta förändrades revisionsberättelsens utformning i slutet av 
1980-talet i USA och i slutet av 1990-talet genomfördes förändringen i Sverige. Denna 
förändring avsåg att bättre förmedla revisionens syfte samt att tydliggöra revisorns uppdrag 
och ansvarsfördelningen mellan revisor och företagsledning. 

Trots att vi vid intervjutillfällena inte specifikt frågade om revisionsberättelsens utformning 
tog alla respondenter upp frågan om den standardiserade formen. Alla utom revisorn tog även 
upp det i de självreflekterande texterna. I våra tolkningar framkommer det tydligt att det är 
standardiseringen som fyller en funktion för flera av respondenterna. De kan tack vare 
standardiseringen snabbt avgöra om revisionsberättelsen är ren eller inte. Genom markerade 
avvikelser uppfattar respondenterna att revisionsberättelsen är oren och kan därefter gå vidare 
med att söka efter ytterligare information. Om inga avvikelser finns kan de snabbt konstatera 
att den är ren och den är därmed inte intressant längre. Denna uppfattning hos respondenterna 
visar att det normativa syftet med utformningen, att underlätta för läsaren att förstå den samt 
att uppmärksamma läsaren på eventuella avvikelser, till viss del uppfattas av respondenterna. 
Om de förstår innehållet i revisionsberättelsen kan vi endast spekulera i då vår studie inte 
visar i vilken utsträckning de har kunskap om innehållet i den rena revisionsberättelsen. Flera 
av dem erkände att de aldrig ens läser en ren revisionsberättelse, för respondenterna är 
avvikelserna det viktiga. Att de inte beaktar innehållet kan bero på att de har kunskap om vad 
revisionsberättelsen ska innehålla och att den standardiserade utformningen bidrar till att de 
inte behöver läsa den rena revisionsberättelsen.  

Som vi nämnde ovan visar vår studie att ingen av respondenterna, förutom revisorn, läser 
innehållet i den rena revisionsberättelsen, vilket var en anledning till att utformningen 
förändrades under 1990-talet. Vi uppfattade att det inte heller fanns något intresse hos dem att 
läsa och beakta innehållet. Förändringen av revisionsberättelsens standardutformning har 
således inte gett några resultat hos våra respondenter. Det som redan på 1970-talet 
identifierades som ett problem kvarstår än idag.  

Ingen av respondenterna uttryckte någon önskan om att förändra utformningen utan de 
uppfattade standardiseringen som funktionell och användbar. Inget tyder heller på att en 
förändring av det standardiserade innehållet i revisionsberättelsen skulle öka respondenternas 
intresse av att läsa den mer noggrant. Men detta måste undersökas vidare för att en slutsats 
ska kunna dras.  

Om revisionsberättelsen är oren beaktar respondenterna däremot innehållet, i alla fall de 
meningar som är tydigt markerade och som indikerar att revisorn har gett en anmärkning. Vår 
tolkning av intervjuerna och respondenternas texter visade att det vore fullt tillräckligt för 
respondenterna om revisorn stämplade godkänt på årsredovisningen, även om det bara är den 
fristående åkaren som uttryckligen säger det. Vi uppfattar att den rena revisionsberättelsen för 
respondenterna endast är ett symboliskt dokument, ett kvitto på utförd revision. Med detta 
menar vi att dokumentet i sig inte är betydelsefullt utan det är innebörden som den rena 
revisionsberättelsen förmedlar som är viktig.  
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Ett annat problem som identifierades på 1970-talet som mycket av den tidigare forskningen 
har fokuserat på var att ansvarsfördelningen mellan revisor och företagsledning inte tydligt 
framkom i revisionsberättelsen. I den nya utökade revisionsberättelsen finns ett tillägg som 
klargör ansvarsfördelningen. Trots att respondenterna i vår studie aldrig direkt reflekterade 
kring ansvarsfördelningen mellan revisor och företagsledning finner vi ingenting som tyder på 
att de har missuppfattat ansvarsfördelningen. I intervjuerna framkom det hos alla utom VD-
sekreteraren att revisorn endast till ”rimlig grad” försäkrar att den av ledningen upprättade 
årsredovisningen är rättvisande, även om de uttryckte det på olika sätt. Revisorn är den enda 
som rent konkret påtalade ansvarsfördelningen i sitt resonemang om att det är revisorn som 
stäms när fel uppstår. Enligt honom beror det dock inte på att användare missuppfattar 
ansvarsfördelningen utan snarare att de vet att det finns pengar att hämta i revisorns 
ansvarsförsäkring.  

6.2 Utbildningens betydelse 

Under 1980- och 90-talet påvisade flera forskare vilken betydelse utbildningsnivån hade för 
användares förståelse av revisionsberättelsen och deras uppfattning om revisorns uppdrag. Av 
våra respondenter är det företagsanalytikern, kreditanalytikern och revisorn som har en hög 
ekonomisk utbildning. Den fristående åkaren har ingen ekonomisk utbildning men har en 
annan hög akademisk utbildning. VD-sekreteraren har en tvåårig gymnasieekonomisk 
utbildning. Påverkar våra respondenters utbildningsnivå deras förståelse av 
revisionsberättelsen och uppfattning om revisorns roll? 

Det som tydligt framkommer är att språket och användningen av begrepp skiljer sig åt mellan 
respondenterna. De med en högre ekonomisk utbildning använder uttryck och begrepp som vi 
finner i det normativa regelverket. En anledning kan vara att de under den ekonomiska 
utbildningen har fått lära sig att använda begrepp som relaterar till ekonomisk verksamhet. 
Den fristående åkaren och VD-sekreteraren använde ord och uttryck som är mer vardagliga. 
En annan skillnad är att den fristående åkaren och VD-sekreteraren i högre grad relaterade till 
sin egen praktiska erfarenhet och uttryckte sina uppfattningar i relation till de erfarenheter de 
har. Respondenterna som har en högre ekonomisk utbildning uttryckte ofta en mer generell 
uppfattning och som i mycket överensstämmer med regelverket, de förmedlade en formell 
bild. 

Utbildningens betydelse för respondenternas uppfattning angående det ansvar som medföljer 
revisorns uppdrag är tydligast hos VD-sekreteraren. I intervjun med henne kan vi skönja ett 
litet föväntningsgap angående vad som ingår i revisorns uppdrag.  När en revision har utförts 
och en ren revisionsberättelse avgivits förväntar hon sig att allt är granskat och korrekt, trots 
att en ren revisionsberättelse endast till rimlig grad försäkrar att inga väsentliga fel 
förekommer. De övriga respondenterna har en klar bild av revisorns uppdrag.  

Vår tolkning är att inte bara utbildningsnivån påverkar, utan även respondenternas erfarenhet 
av att använda revisionsberättelsen och av revisorns arbete har betydelse för deras uppfattning 
och förståelse. Det framkom i vår tolkning att revisorns personliga uppfattning av både 
revisionsberättelsen och revision är den som har störst överensstämmelse med regelverket. 
Detta finner inte vi anmärkningsvärt då han är den enda som dagligen arbetar med dessa 
frågor. Om vi rangordnar övriga respondenters uppfattningar ser vi tydligt att de som 
använder revisionsberättelsen mest, finansanalytikern och företagsanalytikern, förmedlade en 
bild som ligger närmare regelverket än den bild som fristående åkaren och VD-sekreteraren 
förmedlade.  
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Av våra respondenter är kreditanalytikern den som kan räknas som en professionell användare, 
hon har både utbildning och relevanta arbetsuppgifter. Tidigare forskning framställer 
kreditgivaren som den av våra respondenter som borde ha mest användning och nytta av 
revisionsberättelsen. Vi finner det därmed anmärkningsvärt att hon personligen inte anser sig 
ha någon nytta av revisionsberättelsen och att hon inte tillskriver den någon större betydelse. 
Hennes uppfattning var att människor som arbetar med revision eller redovisning är bättre 
lämpade att avgöra vilken användning och betydelse revisionsberättelsen egentligen har.    

6.3 Förtroende 

Anser respondenterna i vår studie att revisionsberättelsen är användbar och påverkar den 
deras förtroende för ekonomisk information och i förlängningen förtroendet för företaget? 

Tidigare forskning visade att användare av ekonomisk information tillskrev reviderad 
information mer trovärdighet än icke reviderad. Informationen ansågs av användarna vara mer 
trovärdig och fri från väsentliga fel och de ansåg att det var mindre troligt att ekonomisk 
brottslighet förekommit. Till viss del bekräftar vår studie detta resultat. När revisorn avgivit 
en oren revisionsberättelse hyser respondenterna stor tilltro till den information som fått 
anmärkning. Samtidigt uppgav flera av respondenterna att en ren revisionsberättelsen och 
årsredovisningen bara är ett steg bland många, de lägger även vikt vid annan information.  

I den normativa referensramen finner vi att revisionsberättelsen tillsammans med 
årsredovisningen är ett beslutsunderlag och är därmed betydelsefull för användarna. I vår 
studie framkommer det att flera av respondenterna rent praktiskt använder 
revisionsberättelsen som en indikator på om årsredovisningen är trovärdig. Genom den rena 
revisionsberättelsen bildar de sig en uppfattning om att årsredovisningen i rimlig grad är 
rättvisande. Dock finner vi att de inte tillskriver den rena revisionsberättelsen en lika stor 
betydelse som den orena revisionsberättelsen.  

Enligt den normativa referensramen syftar revisionen och dess slutprodukt, 
revisionsberättelsen, till att ge ökad trovärdighet åt företagets finansiella information och i 
förlängningen även till företaget. Därmed kan syftet med reglerna och normerna ses som ett 
försök att skapa förtroende, vilket enligt Kristiansson Uggla inte är möjligt då förtroende är 
något som ges och som inte kan byggas eller beordras 102. 

Respondenternas förtroende till företaget påverkas omedelbart när revisorn anser att den 
ekonomiska informationen inte är tillförlitlig och en oren revisionsberättelse avgivits, då 
uppstår misstro och de intar en kritisk inställning till både företaget och dess ledning. Det vore 
då logiskt att anta när en ren revisionsberättelse avgivits borde tilltron till företaget öka, men 
av respondenternas uppfattningar framkommer det att är så inte fallet. Detta betyder dock inte 
att en ren revisionsberättelse är betydelselös för respondenterna utan den ger tilltro till 
årsredovisningen men påverkar inte direkt respondenternas förtroende för företaget. Vi tolkar 
det som att respondenterna uppfattar en ren revisionsberättelse som en bekräftelse på att en 
oberoende revisor har genomfört en revision, utan anmärkning. Det är vetskapen om att en 
revision har genomförts som är betydelsefull för respondenterna. Dock kan inte 
revisionsberättelsen ensam bygga ett förtroende för företaget, utan vi tolkar det som att 
revisionsberättelsen är en del i processen att bibehålla tilltron till företaget.  

                                                 
102 Kristiansson Uggla B. (2004) ”Vad ger förtroende?”, s. 57 
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6.4 Revision 

Utifrån intervjuerna och de självreflekterande texterna finner vi att det är vetskapen om att en 
revision har genomförts av en oberoende och kompetent revisor som har störst betydelse för 
respondenterna och att den rena revisionsberättelsen är en symbol för denna process.  

I intervjuerna framkommer det tydligt att respondenterna har kunskap om revisionens 
övergripande syfte, det vill säga att genom en noggrann kontroll och granskning kvalitetssäkra 
verksamhetens upprättade årsredovisning. Samtliga respondenter betonade att revision 
innebär kontroll av företaget och dess redovisning och genom denna kontroll försäkras 
respondenterna att den ekonomiska informationen är trovärdig och de upplever att ett 
förtroende till företaget uppstår.  

Samtidigt uttryckte alla respondenterna utom den fristående åkaren skepsis gentemot revisorer. 
Revisorn välkomnade det kontrollsystem som kvalitetsgranskar revisorer, företagsanalytikern 
uttryckte tvivel gentemot okända och små revisionsbyråer och ifrågasatte om de kan vara 
opartiska och oberoende. VD-sekreteraren uttryckte att hon är medveten om att det finns 
mindre nogräknade revisorer men att det inte gäller de revisorer som reviderar BTF, dessa 
sköter sitt jobb. Den fristående åkaren uttalade inget tvivel om revisorns roll vilket kan 
förklaras med att han i sin tankegång har utgått från den goda relation han har till sin revisor.  

Ovanstående resonemang uppfattar vi som att respondenterna i termen revision även 
inkluderar revisorn och hans yrkesroll. Även den enskilda revisorn och hans kompetens 
påverkar således respondenternas tilltro till revisionen och till att förtroendet till företaget 
bibehålls. Detta stämmer helt överens med det normativa regelverket där oberoende, 
kompetens och tystnadsplikt är hörnstenar i revisionens förtroendeskapande process. Att den 
enskilde revisorn åtnjuter ett förtroende är således en förutsättning för att bibehålla 
respondenternas tilltro till företaget.  

6.5 Introspektion 

Genom att använda introspektion hoppades vi att respondenternas uppfattningar om 
revisionsberättelsen skulle framträda tydligare och att vi skulle få ta del av deras egna uttryck 
och begrepp. Vi trodde även att introspektion skulle minimera vår inverkan på respondenterna. 
Till viss del uppfylldes våra förhoppningar, i respondenternas uttryck och begrepp kan vi se 
att vår påverkan har minimerats och de använder uttryck och begrepp som ligger dem nära. 
Dock upplever vi att respondenterna hade en önskan om att bidra med material som var 
användbart och bra för vår studie, till exempel uttryckte VD-sekreteraren detta vid 
intervjutillfället.  

Vi uppfattar att det finns en stor överensstämmelse mellan intervjuerna och de 
självreflekterande texterna, de två metoderna kompletterade varandra. Introspektionen bidrog 
med material som inte framkom under intervjuerna, samtidigt som intervjuerna förtydligade 
texterna. Det enda undantaget är kreditanalytikerns självreflekterande text då vi inte finner 
några personliga uppfattningar i den, utan de framkom enbart under intervjun.     

Vi uttryckte en önskan till respondenterna om att de skulle dokumentera självreflektionerna 
om revisionsberättelsen i diktform, vilket vi inte fick något gehör för. Detta är inte så 
förvånande då ingen av dem är van att skriva dikter och ämnet upplevdes som oinspirerande. 
Trots att flera av dem upplevde ett stort motstånd till att skriva har de alla formulerat 
självreflektionerna i löpande text. Tre av dem uttryckte direkt att ämnet är både tråkigt och 
svårt att skriva om då det inte finns något att säga om revisionsberättelsen. Två av 
respondenterna var dock mer positiva till självreflektion och att dokumentera detta skriftligt. 
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Den fristående åkaren upplevde introspektionen som ”ganska bra” och ”lurig”, han hade även 
en tanke om att skriva en dikt men avstod. Vi tror att hans akademiska bakgrund gör honom 
mer öppen för ett annorlunda sätt att uttrycka sig på och att det har bidragit till att han är mer 
van att utföra skriftliga uppgifter. Revisorn är den enda som upplevde introspektionen som 
rolig och bra och uttryckte entusiasm inför att själv reflektera över revisionsberättelsen. Vi 
tror att detta beror på att han är verksam som revisor, ämnet ligger honom nära och han finner 
det intressant. Att vara passionerat intresserad av ämnet ser Frostling-Henningsson som en 
fördel när man utför självreflektion103. Bland våra respondenter kan vi endast finna detta 
intresse för revisionsberättelsen hos revisorn.  

Vi upplever att introspektionen har bidragit till att respondenterna reflekterade och 
engagerade sig mer i både intervjun och i att skriva texterna. Alla respondenter uppgav att de 
hade funderat över revisionsberättelsen och på vad de skulle skriva. Denna tankeverksamhet, 
tror vi, är mer omfattande än vad som framkommer i själva texterna.        

                                                 
103 Frostling-Henningsson, M. (2004) ”Introspektion”; Gustavsson, B. (red.) Kunskapande metoder, s. 183 
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7 Avslutning 

I följande kapitel presenterar vi de slutsatser som framkom i analysen. Vidare för vi en 
avslutande diskussion samt ger förslag till vidare forskning inom ämnet.  

7.1 Slutsats 

För våra respondenter har den rena revisionsberättelsen en symbolisk betydelse, dokumentet i 
sig är inte betydelsefullt utan det är innebörden den förmedlar som är viktig. Den 
standardiserade utformningen bidrar till att de inte behöver läsa revisionsberättelsen och har 
en betydelsefull funktion då respondenterna snabbt kan få en indikation på om den innehåller 
avvikelser. Det är endast när en oren revisionsberättelse avgivits som de även läser och 
beaktar revisionsberättelsens innehåll. 

I likhet med tidigare forskning visar vår studie att utbildningsnivån har betydelse för 
användares uppfattningar om revisionsberättelsen och revisorns uppdrag. De respondenter 
med en högre ekonomisk utbildningsnivå förmedlar en uppfattning som har en större 
överensstämmelse med den normativa referensramen. Vi ser att även erfarenhet och 
arbetsuppgifter påverkar respondenternas uppfattningar.   

Det som har betydelse för respondenterna är det revisionsberättelsen förmedlar, att en revision 
har genomförts av en oberoende och kompetent revisor. Vetskapen om den utförda revisionen 
är betydelsefull för förtroendet. Den rena revisionsberättelsen ger trovärdighet åt 
årsredovisningen, men påverkar inte direkt förtroendet till företaget då den ensam inte är 
tillräcklig för att skapa förtroende. Den är ändå en del i att bibehålla förtroendet till företaget. 
Den orena revisionsberättelsen har däremot en direkt negativ inverkan på respondenternas 
förtroende för både årsredovisningen och företaget. 

7.2 Avslutande diskussion 

Innan vi påbörjade studien trodde vi utifrån vår förförståelse att revisionsberättelsen var ett 
oerhört viktigt dokument som användare av ekonomisk information läste och beaktade 
noggrant innan de fattade några avgörande beslut om det granskade företaget. Till vår 
förvåning insåg vi att revisionsberättelsen visserligen är betydelsefull, men inte ett dokument 
som användarna läser och beaktar, så länge den är ren. För användarna är den endast revisorns 
bekräftelse på utförd revision och inte ett förtroendeskapande dokument i den utsträckning 
som normbildare och forskare framställer den som.  

Trots att det under flera år har forskats kring frågan om hur man ska få användare av 
revisionsberättelsen att läsa och beakta innehållet har man än idag inte lyckats med detta. Vi 
ställer oss frågande till om det finns något intresse hos användarna att ta del av 
revisionsberättelsens innehåll. Vår studie visar tydligt att användarna är nöjda med 
utformningen och nöjda med det faktum att de inte behöver läsa och beakta innehållet i 
revisionsberättelsen. Den utformning den rena revisionsberättelsen har idag ger inte 
användarna någon ny information om företaget då det är en standardtext och utformningen är 
densamma för alla företag. Vi tror däremot att användarnas intresse av att läsa 
revisionsberättelsen skulle öka om delar av revisionsberättelsen inte var standardiserad och 
gav revisorn möjlighet att lämna egna kommentarer. Detta skulle dock innebära att andra 
problem skulle uppstå som till exempel svårigheten att bedöma värdet av revisorns 
kommentarer och att användare kan missuppfatta informationen som förmedlas. Det är viktigt 
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att revisionsberättelsen är tydlig och korrekt då den ska förmedla vad som framkommit i 
revisionen. 

Revision uppstod för att möjliggöra ägarnas kontroll av de investeringar de gjort i ett företag 
då de inte längre hade ovillkorlig insyn i företagets förvaltning. Genom revision får 
intressenterna tillgång till ekonomisk information som är granskad av en oberoende revisor. 
Det är viktigt för företag att intressenterna hyser tilltro till den reviderade informationen då 
företag är beroende av deras förtroende. Vår studie visar att respondenterna visserligen 
tillskriver revisionen en stor betydelse men att de samtidigt hyser tvivel till den reviderade 
information som företaget presenterar. En noggrannare granskning av informationen skulle 
antagligen minska tvivlet men samtidigt öka kostnaderna för företaget betydligt. Att 
intressenter hyser tvivel ser vi inte som enbart negativt utan det innebär att de inte blint litar 
på företagets reviderade information. En viss misstänksamhet, tycker vi, är sunt för att hålla 
relationen till revisorn och företaget levande. 

Förtroende är något som varit centralt i hela uppsatsen och sätter vi förtroende i ett större 
perspektiv upptäcker man vilken väsentlig betydelse förtroende har för näringslivet. 
Förtroendekommissionens utredning visar att allmänhetens bristande förtroende skapar större 
risker och högre kostnader för företagen och det bidrar till att marknadsekonomin fungerar 
sämre. Genom förslag om strängare reglering ska förtroendet för näringslivet återställas, 
vilket innebär att företagens handlingsutrymme begränsas. 104  Vi tror inte att detta är 
tillräckligt för att återställa förtroendet, utan initiativet måste även komma från företagens sida. 
Regler kan aldrig ersätta gott omdöme hos företagen, men de bidrar till att begränsa 
omfattningen och effekterna av omdömeslösa ledningsbeslut. Om inte annat så borde 
företagen inse att förtroende kan fungera som ersättning för annan kontroll och det blir då 
möjligt för dem att få bättre ekonomi då förtroende reducerar kostnader i relationer 105 . 
Följaktligen anser vi att företagen har mycket att vinna genom att beakta förtroendets 
betydelse.  

7.3 Förslag till vidare forskning 

Vår forskning om revisionsberättelsen är en kvalitativ studie med få deltagare och belyser 
dessa deltagares uppfattningar om revisionsberättelsen. I vår studie ingår endast tre 
användargrupper, kreditgivare, anställda, ägare. Det skulle vara intressant att i en kvalitativ 
studie även undersöka andra användaregruppers uppfattningar om revisionsberättelsen, 
exempelvis företagsledning, stat och kommun, leverantörer och kunder. Det vore även 
intressant att genomföra en kvantitativ studie för att pröva om dessa resultat står sig generellt.  

Sedan 1970-talet har det forskats i revisionsberättelsens utformning och innehåll, förändringar 
har genomförts utifrån dessa resultat, men användarna tycks ändå inte läsa och beakta 
innehållet. Vad krävs för att revisionsberättelsens innehåll ska intressera användarna? Finns 
det ett behov hos användarna av en icke standardiserad revisionsberättelse? 

Under arbetet med uppsatsen hamnade vi i många och långa diskussioner om förtroende. Det 
finns många intressanta aspekter att behandla gällande förtroende men som inte ryms inom 
ramen för vår uppsats. Vilka faktorer påverkar förtroendet till företaget och hur upplever 
individer att ett förtroende uppstår?  Det vore intressant att forska vidare kring dessa frågor, 
kanske till och med använda introspektion för att få del av individers reflektioner kring 
förtroende.    
                                                 
104 SOU 2004:47  s. 231 
105 Huemer, L. (2001) ”Om förtroende och affärsrelationer”; Aronson, G & Karlsson, J. C. (red) Tillitens 
ansikten, s.164  
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8 Kritisk granskning  

I detta kapitel gör vi en kritisk granskning av val av metod och av uppsatsen i sin helhet,
bland annat utifrån begreppen validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet.  

8.1 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet måste delvis värderas på ett annorlunda sätt i 
kvalitativa studier jämfört med kvantitativa studier. Inom kvalitativ forskning kan man inte 
skatta tillförlitligheten med siffror. Validitet och reliabilitet i studier med kvalitativ inriktning 
handlar om att möjliggöra resultat som speglar källan och som därmed är tillräckligt 
tillförlitliga, genom detta äger de giltighet och blir användbara för andra.106

Validitet innebär att resultaten måste vara giltiga, det vill säga att det empiriska mått som 
används mäter de teoretiska begrepp det är avsett att mäta.107 För att garantera hög validitet i 
vår studie har vi försäkrat oss om att sammanställningarna i största möjliga mån speglar 
respondenternas uppfattningar och därmed speglar de källan. De respondenter som har önskat 
har fått ta del av de sammanställda intervjuerna. Därefter har på respondenternas begäran små 
språkliga korrigeringar genomförts, vi anser dock att detta inte har påverkat betydelsen och 
innehållet i intervjuerna.  

Kritik kan riktas mot vår urvalsprocess då respondenterna tillfrågades att medverka i studien 
av Tomas Jansson. En risk vi finner med detta är att respondenterna deltog i studien enbart i 
syfte att tillmötesgå Tomas Jansson. Vi tror detta urvalsförfarande kan ha både en negativ och 
positiv effekt. Den negativa effekten som kan uppstå är att respondenter kanske kände sig 
tvungna att delta i studien på grund av deras relation till Tomas Jansson. Den positiva effekten, 
tror vi, är att det skapade ett personligt engagemang hos deltagarna.  

Under studiens gång har vi upplevt att det har varit svårt att förhålla sig objektiv och neutral 
till det datamaterial vi har tagit del av. Vi upptäckte i ett tidigt skede att vår uppmärksamhet 
riktades mot data som bekräftade vår förförståelse eller som passade vår problemformulering. 
För att detta inte skulle påverka resultatet har vi hela tiden försökt att förhålla oss kritiskt till 
det material som vi tagit del av. Som vi tidigare nämnt upplevde vi att respondenterna hade en 
önskan om att vi som forskare skulle få svar som var bra för oss och att de gärna förmedlade 
upplevelser som var ”korrekta”. Därför har vi i vår tolkning försökt genomskåda korrekta 
återgivningar och istället försökt fånga deras personliga uppfattningar.  

I vår uppsats har tolkning en central plats. Kritik som kan riktas mot tolkning är att någon 
med en annan förförståelse tolkar datamaterialet annorlunda och få ett annat resultat. För att 
garantera hög validitet i våra tolkningar har vi försökt rekonstruera och förmedla den kontext 
respondenterna är en del av. Kunskap om kontext ökar sannolikheten för att tolkningarna blir 
giltiga och därmed uppnår tolkningarna validitet108.  

Då vår uppsats karaktäriseras av subjektiva data måste diskussionen om generaliserbarhet 
föras ur en annan infallsvinkel än huruvida resultatet är representativt för en population.109 
Data och våra slutsatser som speglar källan äger giltighet för våra respondenter, men ger även 
på ett mer allmängiltigt plan en ökad förståelse av revisionsberättelsen och dess betydelse.  

                                                 
106 Lantz, A. (1993) s.13–17 
107 Ibid. s.13 
108 Ödman, P-J. (2004) ”Hermeunetik och forskningspraktik”; Gustavsson, B. (red.) Kunskapande metoder s. 80 
109 Lantz, A. (1993) s. 17 
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Reliabilitet innebär att den valda metoden ska ge tillförlitliga resultat, det vill säga innehålla 
så små slumpmässiga fel som möjligt.110 För att göra det möjligt för andra att kritiskt granska 
vår uppsats har vi genomgående dokumenterat de val vi gjort under studiens gång. Som vi 
tidigare nämnt valde vi att inte banda intervjuerna för att underlätta för respondenterna att 
förmedla sina personliga uppfattningar. Risken med detta förfaringssätt var att nyanser i 
respondentens resonemang kunde gå förlorade och data reduceras på ett felaktigt sätt. För att 
minska risken för detta förde vi båda anteckningar vid intervjutillfällena men vi upplevde att 
viss information likväl gick förlorad. Valet att använda den öppet riktade intervjun anser vi 
var positivt för studien. Däremot kan kritik riktas mot att frågorna var alltför få och att vi 
överlät till respondenterna att fritt ta upp det som de ansåg vara viktigt. Risken var att 
respondenterna inte uttryckte alla sina uppfattningar då vi inte uttryckligen frågade efter dem, 
utan respondenterna ”fastnade” i en fråga de ansåg vara viktigare för vår studie. För att 
förhindra detta hade vi förberett relevanta följdfrågor. En mer strukturerad intervju där fråga 
för fråga arbetas igenom kan ge en mer heltäckande bild men är samtidigt mer ledande och 
påverkar respondenternas svar. 

Vårt val av metod, introspektion, upplever vi som positivt för vår studie. Däremot kan vår 
önskan om att självreflektionerna skulle dokumenteras i diktform uppfattas som naivt och 
kritiseras då ingen av respondenterna skrev en dikt. Vi insåg redan från början att det var ett 
vågat försök från vår sida men vi ville ändå försöka då det hade varit intressant och 
utmanande att tolka dikter inom ämnet företagsekonomi. Om dikterna hade lett till ett annat 
resultat kan vi bara spekulera i, men det hade onekligen varit spännande! 

                                                 
110 Lantz, A. (1993) s. 13 
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Bilagor 

Bilaga 1. Brev till respondenter 
Stockholms universitet 
Företagsekonomiska institutionen 
Stockholm 2005-11-17 
 

Hej, 

Ni får detta brev med anledning av att Tomas Jansson, er kollega på BTF redan har tillfrågat 
er om ni vill delta i denna studie och vi har förstått att ni har accepterat. 

Vi är två studenter som läser vår sjätte termin företagsekonomi på Stockholms universitet. För 
närvarande skriver vi vår kandidatuppsats som handlar om revisionsberättelsen, vi undersöker 
dess betydelse och användningsområde. Därför är vi intresserade av era personliga tankar, 
uppfattningar och inställningar till den.  

Vår studie är indelad i två avsnitt. Den första delen innebär att ni som deltar ska återge era fria 
spontana tankar om revisionsberättelsen och med egna ord skriva ner dessa tankar, vi ser 
gärna att ni skriver i diktform men givetvis är inte detta nödvändigt utan löpande text går bra. 
Hur mycket ni väljer att skriva, några ord eller flera sidor, det får ni själva avgöra. Det viktiga 
är att det är era uppfattningar som framkommer i texten, det är inte meningen att ni ska läsa in 
er på revisionsberättelsen i förväg. Instruktionerna är kortfattade och kan uppfattas som oklara 
men anledningen till detta är att vi inte vill styra era svar utan ni ska fritt välja hur ni beskriver 
era inställningar och uppfattningar om revisionsberättelsen. 

Den andra delen baseras på öppna intervjuer där vi ytterligare försöker få klarhet i era 
uppfattningar och inställningar om revisionsberättelsen samt att vi genom intervjuerna kan få 
djupare kunskap om områden som framkommit i er text och som vi finner intressanta för vår 
studie. Intervjun beräknas ta cirka en timme.  

Er uppgift nu är att återge era tankar om revisionsberättelsen i skriftlig form och sända dessa 
till oss i bifogat frankerat kuvert, glöm inte att ange ert namn. Vi ser gärna att ni återsänder 
kuvertet till oss inom en vecka, detta för att vi ska kunna sammanställa era texter och 
förbereda intervjuerna. När detta är gjort kommer vi att kontakta er gällande en tid för intervju, 
har ni önskemål om tider eller om ni har frågor går det bra att kontakta oss via mail eller 
mobil. 

Vi är tacksamma för er vilja och för att ni tar er tid att delta i den här uppsatsen. Den färdiga 
uppsatsen är en offentlig handlig, vilket för er del innebär att ert namn och era bidrag till 
studien finns tillgängliga för andra att ta del av. Era svar kommer att behandlas konfidentiellt. 
Den färdiga uppsatsen kommer vi givetvis att tillhandahålla er. 

Med vänlig hälsning 

 
Aila H Isaksson   Ellen Hansen 
Mobil: 070-152 54 55   Mobil: 070-498 49 38 
Mail: aila.h.isaksson@comhem.se Mail: ellen_hansen78@hotmail.com
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Bilaga 2. Intervjuplan för öppen riktad intervju 

Presentation 
Här presenterar vi oss själva och vår studie närmare så att respondenten får en möjlighet att 
ytterligare en gång till ta ställning till om de vill medverka eller ej.  

Intervjuns syfte 
Vårt syfte med intervjuerna är att försöka få en djupare förståelse av respondenternas 
uppfattningar av revisionsberättelsen. 

Upplägg 
Vi kommer båda två att delta vid intervjutillfällena. Vi beräknar tidsåtgången till max en 
timme per intervju. Intervjuerna kommer inte att bandas. En av oss har huvudansvaret för 
intervjun, dock antecknar vi båda. Respondenterna får inte frågeområdena i förväg, men det 
har redan i brevet de mottagit framkommit att det är revisionsberättelsen som vår studie 
behandlar. Respondenterna tillhandahålls givetvis den färdiga uppsatsen av oss när den har 
blivit godkänd av institutionen. 

Etiska aspekter 
Den färdiga uppsatsen är en offentlig handling. Det innebär att alla som önskar har möjlighet 
att ta del av den färdiga uppsatsen. I uppsatsen kommer respondenterna att behandlas 
konfidentiellt, deras namn finns med i källförteckningen men namnen kommer inte att finnas 
utskrivna i uppsatsen. Givetvis får de vara anonyma om de så önskar vilket vi kommer att 
erbjuda respondenterna vid intervjun. Anteckningarna från intervjuerna kommer vi att förstöra 
när uppsatsen är godkänd. Det är endast vi som intervjuar som kommer att ta del av 
anteckningarna. Vår seminariegrupp och handledare får ta del av den sammanställda intervjun 
och den tolkning vi gör.  

Användning av resultaten  

Intervjuresultaten kommer att tolkas av oss men det är respondentens kontext som styr 
tolkningen. Vi kommer att analysera resultatet och återkoppla till tidigare forskning och 
uppsatsens normativa referensram. 

Återkoppling 
Om respondenterna önskar får de ta del av de sammanställda intervjuerna. Detta för att i 
möjligaste mån garantera att inga missuppfattningar uppstått. 

 Frågeområden 
Vi kommer att använda breda frågeområden och fördjupa oss när vi finner det nödvändigt för 
att få fram information som vi tycker är relevant för vår uppsats. 

Bakgrundsinformation: 
Mer strukturerade frågor som ska ge oss en bakgrund till respondenten. 

• Ålder 
• Utbildning 
• Arbetsuppgifter, vad innebär arbetet för dig, vilken position har du i företaget? 
• Antal anställningsår på företaget? 
• Tidigare erfarenhet, hur länge, och vad har du arbetat med? 
• Andra uppdrag utanför företaget? 
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Revision: 
1. Vad innebär revision för dig? 

• Varför? 
• På vilket sätt?  
• Förklara? 
• Hur? 

Revisionsberättelsen: 
2. Vad innebär revisionsberättelsen för dig? 

• Erfarenheter? 
• Varför? 
• På vilket sätt? 
• Förklara? 
• Hur? 

2a. Vilken betydelse har revisionsberättelsen för dig? 
• Varför? 
• På vilket sätt? 
• Förklara? 
• Hur? 

2b. I vilken utsträckning och hur använder du revisionsberättelsen? 
• Varför? 
• På vilket sätt? 
• Förklara? 
• Hur? 

2c. Vad tillför revisionsberättelsen dig? 
• Varför? 
• På vilket sätt? 
• Förklara? 
• Hur? 

2d. Vad är revisionsberättelsens syfte enligt dig? 
• Varför? 
• På vilket sätt? 
• Förklara? 
• Hur? 

Introspektion/självreflektion: 
3. Hur upplevde du uppgiften? 

• Varför? 
• På vilket sätt? 
• Förklara? 
• Hur? 
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Bilaga 3.  Ren revisionsberättelse i aktiebolag utan koncern   

 
REVISIONSBERÄTTELSE  

Till bolagsstämman i ..........                                                Organisationsnummer 556000-0000 

Jag (Vi) har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning i ..... för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret ...). Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt 
(Vårt) ansvar är att uttala mig (oss) om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av 
min (vår) revision.  

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag (vi) 
planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig (oss) om att 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av 
underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår 
också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens 
tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Som 
underlag för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet har jag (vi) granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag (Vi) har även granskat om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag (Vi) anser att min (vår)
revision ger mig (oss) rimlig grund för mina (våra) uttalanden nedan.  

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en 
rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i 
Sverige.  

(Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs 
i aktiebolagslagen.)  

Jag (Vi) tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, 
disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Ort den DD månad ÅÅÅÅ  

 A.A.  
 Auktoriserad revisor/Godkänd revisor 
  

 

Källa: FAR (2005), samlingsvolym del 2, s. 475–476  
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