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Förord 
 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till de revisorer som medverkat i studien, vilka tog sig 
tid under revisorns mest hektiska period, utan er medverkan hade denna studie inte varit möjlig 
att genomföra. Ett stort tack riktas även till vår handledare Anders Hersinger som med sina 
synpunkter och konstruktiva kritik bidragit till att förbättra denna studie. Avslutningsvis vill vi 
även tacka de kurskamrater som kontinuerligt under examensarbetets gång medverkat på 
seminarium och konstruktivt kritiserat studien, det har varit till stor hjälp.  
 
 
_______________________                    _______________________ 
Carl Johansson                     Carl Nyström  
  



Sammanfattning 
 
Den standardiserade revisionsberättelsen har under en längre tid kritiserats för att inte vara 
tillräckligt informativ. Detta har resulterat i att IAASB infört en helt ny standard, ISA 701. 
Införandet av ISA 701 innebär stora förändringar för revisorn som nu tvingas rapportera om 
Särskilt betydelsefulla områden, SBO. IAASB:s övergripande syfte är att SBO ska öka 
revisionens transparens gentemot användare av finansiella rapporter. Det finns dock vissa 
motsättningar inom ramen för revisionsprofessionen vilka riskerar att hindra revisorn från att 
genom rapporteringen av SBO öka revisionens transparens. Den problematik, bestående av 
intressekonflikter, revisorn utsätts för i kombination med att det är den första 
rapporteringsperioden har lett fram till studiens frågeställningar: (1) Hur resonerar 
praktiserande revisorer gällande sina möjligheter att öka revisionens transparens genom 
rapporteringen av SBO? (2) Hur väl efterlevs ISA 701 vid revisorns rapportering av SBO bland 
svenska noterade bolag? För att besvara studiens frågeställningar syftar studien till att 
undersöka och förklara revisorns inställning gällande utformningen av SBO, samt kartlägga och 
analysera den första rapporteringen av SBO i svenska noterade bolag och tillsammans öka 
förståelsen för SBO och dess inverkan på revisionens transparens. Genom en kombinerad 
forskningsansats med både kvalitativa och kvantitativa inslag har empiri från intervjuer med 6 
revisorer som har en central roll vid utformningen kombinerats med en dokumentstudie där 
innehållet i 75 noterade bolags SBO-avsnitt kartlagts. Studiens resultat visar att revisorn i stor 
utsträckning upplever det möjligt att öka revisionens transparens även om det ständigt krävs en 
balansgång mellan transparens och faktorer som tystnadsplikt, vinstsyfte och relationen till 
klienten. Dokumentstudien visar att efterlevnaden i generella termer är hög. Studien har vidare 
lyckats identifiera vissa tendenser i rapporteringen. Vid situationer där stöd i form av 
årsredovisningen finns tenderar revisorn att lämna mer bolagsspecifik och uttömmande 
information medan revisorn lämnar mer försiktig och neutral information vid situationer där 
stöd istället saknas. Studien indikerar att revisorn har incitament att säkerställa att 
informationen i SBO avspeglar den utförda revisionen, i kombination med den höga 
efterlevnaden av ISA 701 förefaller således revisionens transparens gentemot omgivningen 
ökat. Trots denna slutsats är ett anmärkningsvärt resultat det faktum att revisorn är skeptisk till 
värdet av SBO. Trots omfattande förändringar av revisionsberättelsen upplever revisorn att 
intresset från användarna är fortsatt lågt, vilket kan komma att leda till transparensen och 
efterlevnaden i framtida rapporteringsperioder minskar.  
 
Nyckelord: Särskilt betydelsefulla områden, revisionsberättelse, ISA 701, transparens, 
efterlevnad, informationsasymmetri, tystnadsplikt, oberoende. 
 
  



Abstract 
 
The standardized auditor´s report has been criticized for a long time for not being sufficiently 
informative. This has resulted in the IAASB introducing a whole new standard, ISA 701. The 
introduction of ISA 701 entails major changes for the auditor, who is now obligated to report 
Key audit matters, KAM. The overall objective of the IAASB is that KAM will increase the 
transparency of the audit vis-à-vis users of financial reports. However, there are certain 
contradictions within of the audit profession that risks preventing the auditor from increasing 
the transparency of the audit by reporting KAM. The conflicts of interest that the auditor faces 
in combination with the fact that it is the first reporting period has led to the study's research 
questions: (1) How does practicing auditors reasons regarding their ability to increase the 
transparency of the audit by reporting KAM? (2) To what extent is ISA 701 complied in the 
auditor's reporting of KAM among Swedish listed companies? In order to answer the study's 
research questions, this study aspires to examine and explaining the auditor's attitude regarding 
the design of SBO, as well as plot and analyzing the first reporting period of KAM in Swedish 
listed companies and, thereby, increasing the understanding of KAM and its impact on the 
transparency of the audit. Through a combined research approach with both qualitative and 
quantitative elements, empiricism from interviews with 6 auditors that has a central role in the 
design of the content is combined with a document study that analyzes the content of 75 listed 
companies' KAM sections. The results of the study show that the auditor to a large extent 
perceive it conceivably to increase the transparency of the audit even though a balance between 
transparency and factors such as confidentiality duty, profit interest and relationship with the 
client is constantly required. The document study shows that compliance is high in general 
terms. The study has also managed to identify certain trends in reporting. In situations where 
support from the annual report is available, the auditor provides more entity specific and 
exhaustive information while the auditor leaves more cautious and neutral information in 
situations where support is lacking. The study indicates that the auditor has an incentive to 
ensure that the information in the KAM reflects the audit performed. This, in combination with 
the high level of compliance with ISA 701, thus appears that the transparency of the audit vis-
à-vis users of financial reports has increased. Despite this conclusion, a remarkable result is the 
fact that the auditor is skeptical about the value of KAM. Despite extensive changes in the audit 
report, the auditor perceive that the lack of attention from users remains, something that may 
result in decreased transparency and compliance in future reporting periods. 
 
Key words: Key audit matters, independent auditor´s report, ISA 701, transparency, 
compliance, asymmetric information, confidentiality duty, independence.   
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1. Inledning 
I studiens inledande kapitlet redogörs bakgrunden till den nya revisionsberättelsen. Vidare 
följer en kort beskrivning av Särskilt betydelsefulla områden samt syftet med införandet av det 
nya avsnittet i revisionsberättelsen. Avslutningsvis förs en problemdiskussion kring vilka 
implikationer Särskilt betydelsefulla områden kan medföra vilket även leder fram till studiens 
syfte och frågeställningar.  
 
1.1 Problemdiskussion 
Revision fyller en viktig funktion i dagens kontrollsamhälle och den kvalitetssäkring som 
revision innebär är av stor betydelse för marknadsekonomins effektivitet (Power, 1997; 
Carrington, 2014). För att revisionen ska anses värdeskapande krävs att utfallet på något sätt 
kommuniceras till användare av finansiella rapporter (Flint, 1988, s. 117). I Sverige sker 
kommunikationen mellan revisorer och användare främst genom revisionsberättelsen, vilken 
kortfattat försäkrar läsaren om att den finansiella informationen avspeglar verkligheten och inte 
innehåller väsentliga fel (Öhman, 2007). Trots att revisionsberättelsen fyller en viktig funktion 
som den primära kommunikationskanalen mellan revisor och användare har den tidigare 
präglats av en mycket standardiserad karaktär (ibid). 
 
Det har under en längre tid förts en livlig debatt om den standardiserade revisionsberättelsen, 
en debatt som intensifierades ytterligare av den globala finanskris som utbröt år 2008 efter att 
den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers gick i konkurs (Mock at el., 2012). 
Krisen resulterade framför allt i massiv kritik mot den bristande transparensen kring finansiella 
institutioners omfattande risktagande i komplexa finansiella instrument (Forssbaeck & 
Oxelheim, 2014). Kritiken berörde dels hur information om väsentliga risker och felaktigheter 
uteblev från revisionsberättelsen när det endast efter en kort period uppdagades att bolags 
finansiella rapporter i många reviderade bolag inte avspeglade verkligheten (Europeiska 
kommissionen, 2011).   
 
Trots att tidigare forskning visar att revisionsberättelsen har ett symboliskt värde som värdesätts 
av användare har den kritiserats för att inte leverera ett adekvat kommunikationsvärde (IAASB, 
2015a; Church, Shawn & McCracken, 2008). Detta är särskilt bekymmersamt eftersom det 
leder till en begränsad insikt hos användare vad gäller revisorns roll och skyldigheter (Church 
at el., 2008). Tidigare forskning har vidare konstaterat att den standardiserade 
revisionsberättelsen varit en bidragande orsak till att det återfinns en skiljaktighet mellan 
revisorers och användares förväntningar (Innes, Brown & Hatherly, 1997; Monroe & Woodliff, 
1994), en skiljaktighet som kommit att benämnas förväntningsgapet. 
 
Förväntningsgapet i sin bredaste bemärkelse uttrycks ofta ”Skillnaden mellan vad användare 
förväntar sig av revisorn och revisionsberättelsen, och vad revision verkligen är” (IAASB, 
2011). Följaktligen har den bristfälliga kommunikationen skapat en diskrepans vilken delvis 
kan härledas till användares begränsade kunskap avseende vad som kan anses rimligt att utföra 
och kommunicera i revisionsuppdraget (Carnegie & Napier, 2010). Trots tidigare förändringar 
av revisionsberättelsen med avsikt att minska det rådande förväntningsgapet visar forskning på 
att det fortfarande råder ett förväntningsgap (Church at el., 2008). För att revisionsberättelsen 
ska börja generera ett högre värde för användarna krävs enligt Power (1997, s. 125) ett utökat 
och mer dynamiskt informationsinnehåll. 
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Den internationella standardsättande organisationen, International Auditing and Assurance 
Standards Board, IAASB, vilken kontinuerligt arbetar med att förbättra revisionens kvalitét, har 
uppmärksammat ovanstående problematik och påbörjade 2006 ett utvecklingsarbete med syftet 
att uppdatera revisionsberättelsens utformning (Catasús, Hellman & Humphrey, 2013; IAASB, 
2015b). Efter en lång och omfattande process presenterades i januari 2016 de nya 
förändringarna; New and Revised Auditor reporting, som bland annat innebär att 
revisionsberättelsen regleras av en helt ny standard, ISA 701, enligt vilken ett nytt avsnitt, 
Särskilt betydelsefulla områden, ska ingå i revisionsberättelsen (IAASB, 2015b). 
 
Särskilt betydelsefulla områden, hädanefter SBO, är ett obligatoriskt avsnitt vilket initialt ska 
ingå i revisionsberättelsen för samtliga företag som handlas på en svensk reglerad marknad vars 
räkenskapsår avslutas fr.o.m. den 31 december 2016, samt även inkluderas i 
revisionsberättelsen för finansiella företag under efterföljande räkenskapsår (Lennartsson, 
2016). Syftet med SBO är att revisionsberättelsen ska förmedla mer företagsspecifik 
information och upplysa användare om signifikanta risker under revisionen samt hur dessa 
risker har hanterats. Mer konkret ska SBO enligt IAASB informera om väsentliga risker vilka 
diskuterats mellan revisorn och styrelsen, och som utifrån revisorns professionella bedömning 
varit mest signifikanta och krävt särskild uppmärksamhet under revisionen. (IAASB, 2015b). 
 
IAASBs huvudsakliga syfte med införandet av SBO är att öka revisionsberättelsens 
kommunikativa värde genom att inkludera mer information som resulterar i att revisionen blir 
mer transparent gentemot omgivningen (IAASB, 2015a). Detta är något som enligt IAASB är 
av stor samhällsnytta, eftersom det har potential att förbättra användarnas förtroende och 
tillförlitlighet till reviderade bolags finansiella rapporter (IAASB, 2012). En ytterligare positiv 
effekt som lyfts fram är vidare att användare bör erhålla en ökad förståelse och kunskap kring 
hur revisorn hanterar komplexa redovisningsfrågor, något som bör kunna påverka användares 
förväntningar på revision och därmed reducera det ovannämnda förväntningsgapet 
(Lennartsson, 2016). Slutligen har IAASB en uttalad förhoppning om att SBO ska resultera i 
att revisorn får en ökad fokus och inriktning mot de områden som utgör SBO, något som 
indirekt kan leda till en ökad professionell skepticism och därmed att revisionens kvalitét 
förbättras (IAASB, 2015a). 
 
Införandet av ISA 701 är således en strategi att genom reglering söka öka revisionens 
transparens och öppenhet gentemot omgivningen för att på så sätt skapa en bättre insikt hos 
användare kring revisionen (IAASB, 2015a). Den här typen av obligatorisk reglering har i regel 
en positiv påverkan på transparens såtillvida den inte strider mot avsändaren av informationens 
incitament. Har avsändaren i stället incitament som strider mot regleringen finns risk för 
beteenden som exempelvis innefattar undanhållande och manipulation av information 
(Forssbaeck & Oxelheim, 2014). Det faktum att relationen mellan revisor och användare 
präglas av informationsasymmetri kan vara en initial indikator på att rapporteringen av SBO 
inte är helt oproblematisk. Detta då tidigare forskning visat att åtgärder för att öka transparensen 
i kontexter vilka präglas av intressekonflikter och informationsasymmetri snarare kan ge den 
bättre informerade parten anledning att ”ljuga” och vilseleda än att dela med sig av relevant 
information till mindre informerade parter (Behnk, Berreda-Tarrazona & Garcia-Gallego, 
2014). 
 
Existensen av informationsasymmetri innebär att begreppet transparens blir av särskilt intresse 
eftersom begreppen korrelerar med varandra på så sätt att när transparensen är maximal råder 
ingen informationsasymmetri (Forssbaeck & Oxelheim, 2014). Transparens i en 
revisionskontext kan uttryckas som kopplingen mellan revisorns handlingar, och den 
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information om dessa handlingar som når användare genom revisionsberättelsen (Ghauri, 
Hadjikhani, & Pahlberg, 2014). Trots att revision utgörs av åtgärder utförda av revisorn och att 
det är revisorn som i slutändan som avgör vilken information som ska inkluderas i 
revisionsberättelsen har tidigare forskning främst fokuserat på SBO utifrån ett 
användarperspektiv. För att avgöra om SBO medför en ökad transparens menar vi dock att man 
bör rikta fokus mot den part som har störst insyn i revisionen samt kunskap om vilken 
information som når omgivningen för att kunna fastställa om informationen avspeglar de 
handlingar som vidtagits under revisionen. 
 
Införandet av SBO innebär en stor förändring för revisorn i sitt arbete eftersom revisorn nu 
tvingas producera och distribuera mer information till omgivningen, något som samtidigt 
innebär att revisorn har mer att stå till svars för (Hines, 1989; Power, 2004, s. 47). Samtidigt är 
IAASBs vägledning för hur SBO ska rapporteras vag, något som lämnar revisorn med ett stort 
tolkningsutrymme. Detta innebär att revisorn saknar sin sedvanliga trygghet i form av tydliga 
regler, praxis och rutiner att arbeta efter och att den nya rapporteringen nu präglas av en mer 
subjektiv karaktär, något som revisorn i regel inte känner sig lika bekväm att uttala sig om 
(Öhman, Häckner, Jansson & Tschudi, 2006).  
 
Tidigare forskning har vidare visat på att revisorer har en konservativ hållning till utökade 
uttalanden i revisionsberättelsen (Öhman, 2007, s. 91) En orsak till den konservativa hållningen 
är att det kan anses rationellt att vara mer restriktiv och neutral i sina uttalande till följd av 
revisorns tystnadsplikt och det obegränsade skadeståndsansvaret. Detta är en aspekt som lyfts 
fram som särskilt problematisk vid diskussionen om SBO, då det riskerar att resultera i att 
avsnittet blir standardiserat och menlöst. Bo Hjalmarsson belyser problemet enligt följande 
(Lennartsson, 2015): 
 
“Här har vi den inneboende konflikten i den nya revisionsberättelsen, som å ena sidan ska ge 
mer, samtidigt som en revisor i normalfallet inte kan ge mer än vad som redan är känt, på 
grund av risken att skada bolaget” 
 
Detta innebär att revisorn vid rapporteringen av SBO ställs inför ett dilemma. Å ena sidan utförs 
revisionen för ägarnas räkning, och tidigare forskning har tydligt visat att ägarna efterfrågar en 
mer innehållsrik och informativ revisionsberättelse (IAASB, 2015a). Å andra sidan drivs 
revisionsverksamheten av privata aktörer som är beroende av intäkter från sina klienter. Detta 
innebär att revisorn dels har ett intresse av att inkludera information som tillfredsställer 
användarnas behov för att därmed säkerställa en fortsatt efterfrågan på revisorns tjänster 
samtidigt som det utifrån ett kommersiellt intresse är rationellt att inte lämna uppgifter i 
revisionsberättelsen som skadar byråns inkomstkälla, d.v.s. klienterna (Beattie, Brandt & 
Fearnley, 1999). 
 
För att införandet av SBO ska få de effekter som eftersträvats krävs en reducering av rådande 
informationsasymmetri (Forssbaeck & Oxelheim, 2014). Det är mot bakgrund av ovanstående 
problematik därför aktuellt att ställa sig frågandes till huruvida revisorn är villig att dela med 
sig av information vilket resulterar i att revisionen blir mer transparent för omgivningen. 
Eftersom rapporteringen av SBO hitintills utgör ett forskningsområde som av naturliga skäl 
främst varit prediktivt, finns det således ett behov att utifrån revisorns perspektiv undersöka hur 
man resonerat vid utformningen av SBO samt kartlägga den information som nu för första 
gången inkluderas i revisionsberättelsen. 
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1.2 Syfte & Frågeställning 
Studiens övergripande syfte är att skapa förståelse för hur rapporteringen av Särskilt 
betydelsefulla områden påverkar revisionens transparens. För att öka förståelsen för SBO och 
dess inverkan på revisionens transparens kommer studien att undersöka och förklara revisorns 
inställning gällande utformningen av SBO, samt kartlägga och analysera den första 
rapporteringen av SBO i svenska noterade bolag.  För att uppnå detta syfte ska nedanstående 
forskningsfrågor besvaras: 
 
Hur resonerar praktiserande revisorer gällande sina möjligheter att öka revisionens transparens 
genom rapporteringen av SBO? 
 
Hur väl efterlevs ISA 701 vid revisorns rapportering av SBO bland svenska noterade bolag? 
 
1.3 Disposition  
Inledning: I det inledande kapitlet presenteras en kort bakgrund till SBO och vad det nya 
avsnittet i revisionsberättelsen syftar till att uppnå. Det aktuella ämnet studien avhandlar 
problematiseras därefter vilket leder fram till studiens syfte och frågeställningar.  
 
Teoretisk referensram: Rapportens andra kapitel presenterar den teoretiska referensram som 
ligger till grund för studiens datainsamling och analys.  
 
Metod: Kapitlet redogör för och diskuterar de metodval som gjorts under studien, samt ger en 
förklaring till varför studien delats upp i två delstudier.  
 
Resultat: Kvalitativ delstudie: Fjärde kapitlet presenterar resultatet från den empiri som 
samlats in i studiens första delstudie.   
 
Analys: Kvalitativ delstudie: Kapitlet presterar den analys som gjorts av den första empirin, 
från analysen ställs sedan tre hypoteser, vilka testats under studiens andra del.   
 
Resultat: Kvantitativ delstudie: Studiens sjätte kapitel presenterar resultatet från den empirin 
som samlats in under studiens andra delstudie. 
 
Analys: Kvantitativ delstudie: Kapitel sju i studien redogör för analysen av studiens andra 
delstudie. 
 
Slutsats & Diskussion: Studiens avslutande kapitel presenterar studiens slutsatser, diskussion, 
implikationer samt förslag till framtida forskning.  
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2. Teoretisk referensram 
I kapitlet presenteras studiens teoretiska referensram vilken ligger till grund för studiens 
datainsamling och analys. Kapitlet inleds med att ange den teoretiska utgångspunkten för 
studien, vidare följs detta upp med en beskrivning av agentteorin, professionsteori och social 
exchange theory (SET). Transparens kommer även behandlas mer djupgående innan den 
teoretiska referensramen sammanfattas i en modell som även används vid studiens analys.   
 
Inom ramen av den redovisningsteoretiska forskningen finns det två paradigm, normativ- och 
positiv teori. Den normativa forskningen behandlar hur redovisningen bör utformas, medan den 
positiva redovisningsforskningen främst fokuserar på beskrivning av redovisningen samt vilka 
intressenters behov redovisningen förmår att tillgodose. Enligt Hartwig (2011) kan den 
teoretiska utgångspunkten specificeras ytterligare genom att dels beakta om syftet är deskriptivt 
(positivt) eller normativt samt om det utgår från ett produktion- eller konsumtionsperspektiv. 
De fyra olika kategorierna framgår nedan i Figur 1. Denna studies teoretiska positionering 
tillhör kategori III enligt Hartwigs modell till följd av att studiens syfte är att kartlägga 
rapporteringen av SBO vilket gör att studiens syfte delvis är deskriptivt. Vidare har vi även för 
avsikt att undersöka och förklara vad som kommit att påverka utformningen av SBO vilket gör 
att vi har ett tydligt produktionsperspektiv.  
 

Figur 1- Redovisningsteoretisk positionering (Hartwig, 2011) 

För att avgöra om SBO har ökat revisionens transparens och vad som påverkat utformningen 
går det att härleda studiens teori till behaviorismen, detta eftersom flertalet tidigare forskare 
anser att grad av transparens är beroende av aktörers beteende samt något som utvärderas av 
omgivningen (Ghauri at el., 2014). En av grundpelarna i behaviorismen är att organisationer 
och aktörer kan liknas vid ett nätverk av kontrakt (Cyert & March, 1963). Den metaforiska 
liknelsen vid kontrakt är tänkt att avspegla att aktörerna utvärderas och erhåller resurser från 
övriga aktörer i samhället man verkar inom (Ghauri at el., 2014). Aktörens beteende genererar 
således förtroende och legitimitet från aktörerna vilka man utvärderas av förutsatt att man följer 
kontraktet (ibid).  
 
Med utgångspunkten att graden av transparens kan anses vara ett aktivt val från en aktör 
kommer den således kunna påverka både marknadsposition, tillgång av resurser samt om man 
uppfattas som legitim av samhället (Ghauri at el., 2014; Sunder, 2002). Införandet av SBO är 
således ett medel för att främst generera ett större förtroende både för revisionen och för de 
finansiella rapporterna. Dock menar Sunder (2002) att aktörer endast kommer ingå kontrakt 
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och anpassa beteenden därefter när värdet av att ingå kontraktet överskrider kostnaden. 
Följaktligen bör det ur ett teoretiskt perspektiv vara möjligt att fastställa en optimal nivå av 
transparent beteende (Forssbaeck & Oxelheim, 2014). Diskussionen om en mer transparent 
revisionsberättelse hade däremot inte pågått under så lång tid om det saknades motsättningar 
eller problematik gällande transparensens kostnader och fördelar.  Till följd av detta krävs att 
revisorns beteende, kommunikation och relationer till dess utvärderande aktörer fastställs för 
att kunna avgöra hur det utökade informationsinnehållet påverkar revisionens transparens och 
dess effekter för respektive aktör. 
 
2.1 Principal-agentteori 
Principal-agentteorin är en nationalekonomisk teoribildning som i många fall behandlar 
förhållandet mellan ägare och företagsledning. Förhållandet mellan ägarna och 
företagsledningen är i regel problematisk till följd av att det råder informationsasymmetri 
mellan parterna (Jensen & Meckling, 1976). Teorin utgår från att en principal (ägare) anlitar en 
agent (ledningen) för att utföra en eller flera tjänster för principalens räkning. De antaganden 
teorin har som utgångspunkt är att det råder informationsasymmetri och att båda parterna är 
rationella, nyttomaximerande och agerar efter eget självintresse (Jensen & Meckling, 1976; 
Akerlof, 1970). Principalen utsätts därmed för osäkerhet till följd av att agenten förväntas 
maximera sin egennytta på principalens bekostnad (Fiet, 1995). För att reducera denna 
osäkerhet utformar följaktligen principalen kontrakt mellan parterna, en åtgärd som syftar till 
att förena agentens intresse med principalens (Fama, 1980).  

En omständighet som underlättar problematiken något i ett redovisningssammanhang är det 
faktum att agenten i relation till principalen är redovisningsskyldig och därmed förpliktad att 
förse principalen med finansiell information som ska utgöra ett användbart beslutsunderlag för 
principalen (Spira, 2001). Samtidigt finns risken att agenten har incitament att manipulera 
redovisningen i den utsträckning det är möjligt för att maximera sin egennytta (Ijiri ,1975). 
Relationen mellan parterna präglas således av ett bristande förtroende (Jensen & Meckling, 
1976), vilket förklarar den efterfrågan som råder på kvalitetssäkring av en extern revisor 
(Pentland, 2000; Power, 1997). Från en agentteoretisk utgångspunkt är kvalitetssäkring av en 
revisor således en åtgärd för att lösa en del av den problematik som riskerar uppstå mellan ägare 
och ledning. 

2.1.1 Utökat principal-agentförhållande 
Det faktum att redovisningen kvalitetssäkras av en extern part utanför det ursprungliga 
principal-agent förhållandet reducerar agentens utrymme att agera i egenintresse, och därmed 
även osäkerheten för principalen (Power, 1997). Införandet av revision innebär dock att det 
ursprungliga principal-agent förhållandet utökas och bildar ett trepartsförhållande. Det är inte 
längre endast mellan ägare och ledning det återfinns ett principal-agentförhållande (Lee, 1993, 
s. 23), utan ägare (principal) anlitar en revisor (agent) för att kontrollera ledningen (agent), 
revisorn har därmed blivit en agent av andra grad (Shapiro, 1987). Det agentproblem som 
återfinns mellan ägare och ledning minskar genom införandet av revision, samtidigt som ett 
nytt agentproblem mellan ägare och revisor uppstår (Öhman, 2007). 

Komplexiteten tilltar ytterligare till följd av att ägarna inte är revisorns enda principal. Trots att 
revisorn väljs av ägarna på bolagsstämman, tecknas det faktiska kontraktet att utföra 
granskningen mellan revisorn och de redovisningsskyldiga (Wolf, Tackett & Claypool, 1999). 
Revisorn kommer således erhålla ersättning från den part som granskas trots att granskningen 
utförs för ägarnas räkning (Ronen, 2002). Revisorn kan därmed antas ha två principaler, ägare 
och ledning, vilket resulterar i att revisorn fyller en dubbel funktion i relationen med sina två 
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principaler. Detta komplexa trepartsförhållande resulterar i att revisorn i sin profession ställs 
inför en intressekonflikt. 

2.2 Revisionsprofessionen 
Det komplexa förhållandet mellan de tre parterna gör att revisionsprofessionen kan beskrivas i 
termer av både sociala och ekonomiska faktorer. Professionen står inför ett socialt kontrakt till 
följd av att granskning ämnar förse och bistå den informationsunderlägsna parten med relevant 
information för att förbättra beslutsfattande och därmed öka samhällsnyttan genom att 
effektivisera resursallokeringen (Lee, 1993). Samtidigt bedrivs revision i privat regi vilket gör 
att professionen träder in en ekonomisk sfär, där enskilda revisorer erhåller ersättning från sina 
respektive byråer där byråerna konkurrerar med varandra och är beroende av att uppvisa 
lönsamhet för att erhålla resurser för att kunna utföra granskningarna (Öhman, 2007). 

Revisionsprofessionen har därmed två agendor att beakta vilket kan försvåra att erhålla övriga 
aktörers förtroende (Öhman, 2007, s. 125). Likt många andra professioner är revisorsyrket i stor 
utsträckning självreglerande, men präglas samtidigt av att arbetet utförs i enlighet med 
fastställda etiska och grundläggande värderingar. Revisionsprofessionen har bland annat valt 
att fokusera på begreppen oberoende och tystnadsplikt, vilka i stor utsträckning präglar arbetet 
och har till syfte att vinna övriga aktörers förtroende (Öhman et al, 2006). Samtidigt finns det 
vissa motstridigheter mellan begreppen till följd av revisionens två agendor, vilket är något som 
rimligen bör ha en betydande påverkan vid utformningen av SBO. 

Revisorn arbetar under tystnadsplikt, vilket innebär att revisorn inte får dela information till 
utomstående om informationen riskerar skada bolaget (FAR, 2004:72), trots att informationen 
kan utgöra relevant beslutsunderlag. Tystnadsplikten utgör således ett hinder för revisorn att i 
samtliga situationer vara fullständigt transparent vid sina uttalanden i revisionsberättelsen 
(MARC, 2011). Tidigare forskning har vidare slagit fast att revisorer med negativ inställning 
till utökade uttalanden i revisionsberättelsen i vissa fall hänvisade till att risken att bryta mot 
tystnadsplikten ökade (Öhman, 2007, s. 228). Detta är ur ett kommersiellt perspektiv 
fördelaktigt eftersom man skyddar den part som betalar ersättning för granskningen och därmed 
uppfattas som lojal av denne (Haynes, Jenkins & Nutt, 1998; Jenkins & Lowe, 1999). 

Oberoendet är ett annat centralt begrepp inom professionen som har varit en följetång för 
revisorer under lång tid då det är svårt att hävda att man agerar helt oberoende till följd av 
tystnadsplikten och de ekonomiska aspekterna (Gometz, 2005; Chandler & Edwards, 1996). 
Motsättningarna inom professionen tvingar revisorn till en balansgång för att tillgodose olika 
intressen (Öhman, 2007, s. 191). I fallet med SBO aktualiseras den samhällsmässiga aspekten 
genom att förse användare med information om vad revisionen har fokuserat kring och hur den 
utförts i syfte att öka förtroende för både revision och de finansiella rapporterna. Samtidigt bör 
det finnas en risk att detta är något som överskuggas om revisorn tenderar att prioritera 
ekonomiska intressen över samhällsintressen genom att använda tystnadsplikten som en form 
av skyddsbarriär (Öhman, 2007).               

2.3 Social utbytesteori 
Social utbytesteori (eng. social exchange theory) hädanefter SET, appliceras i denna studie för 
att ge ytterligare förståelse för revisorns relationer till dess utvärderande parter. Teorin tar 
utgångspunkt i att relationen mellan olika aktörer upprätthålls genom sociala utbyten vilka 
karaktäriseras av olika grad av förtroende, engagemang och långsiktighet (Cropanzano & 
Michell, 2005). En individs beteende påverkas av hur denne uppfattar att utbytet och 
utvärderingen av dess prestationer sker på rättvisa grunder (Herda & Lavelle, 2012). Existerar 
ett utbyte vilket uppfattas rättvist präglas relationen av de tidigare nämnda faktorerna, vilket 
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genererar en uppfattning för individen att man är skyldig att stödja aktören vilket det positiva 
sociala utbytet sker med. Resultatet för den utvärderande parten blir således gynnsamt till följd 
av det ökade engagemanget och förtroendet från den ”anställde” (Cropanzano & Michell 2005; 
Herda & Lavelle 2012). 
 
2.3.1 Sociala utbyten med utvärderande parter 
SET är även tillämpningsbar i kontexter när en aktör ställs inför åtaganden relaterade till flera 
aktörer (Herda & Lavelle 2012). Det har tidigare fastställts att detta är fallet för revisorn, då 
denne har två utvärderande parter. I denna studie kommer SET appliceras med utgångspunkten 
att revisorns sociala utbyte sker mellan både klienter och användare av revisionsberättelsen. 
Tidigare forskning har fastställt att revisorn tenderar att ha en närmare relation med sina klienter 
och en mer distanserad relation till användarna (Fontaine & Pilote 2012; Öhman 2007). Vidare 
har tidigare forskning även fastställt att det finns en ömsesidig önskan från revisorn och dess 
klienter av en relation vilken präglas av samarbete och förtroende (Fontaine & Pilote, 2012). 
Det ömsesidiga förhållandet kan förklaras av att revision är en relativt enkel tjänst att erhålla 
och ersätta för klienter (Goldman & Barlev, 1974), samtidigt söker klienter revisorer vilka har 
en förståelse för verksamheten och kan erbjuda mer värdeskapande åtgärder, något som är 
lättare att erhålla om det existerar samarbete och förtroende (Beattie, Fearnley & Brandt, 2000; 
Pels, Coviello & Brodie, 2000). Revisorn har därmed incitament att värna om relationen då den 
präglas av ömsesidighet och förtroende, något som bör innebära att revisorn känner sig skyldig 
att stödja klienten när relationen analyseras inom ramen av SET. 
 
Det faktum att man inte har en lika nära relation med användarna av revisionsberättelsen bör 
således kunna bero på att revisorn inte uppfattar att man har samma förtroende eller behandlas 
på ett rättvist sätt av användarna vilket leder till ett lägre engagemang från revisorn (Cropanzano 
& Michell 2005; Herda & Lavelle 2012). En eventuellt bidragande orsak till detta skulle kunna 
vara att aktörer tenderar att utkrävas ett större ansvar från externa parter än vad de själva 
uppfattar som deras faktiska förpliktelser (Watson, 1982; Anderson, Lowe & Reckers, 1993), 
vilket rimligen bör rendera i en uppfattning om att det uppstår ett orättvist förhållande. 
Samtidigt bör detta vara problematiskt för revisorn då dennes uppdrag samtidigt bygger på att 
det finns ett förtroende från omgivningen, vilket bör innebära att ett positivt socialt utbyte med 
användarna är något som bör eftersträvas. 
 
Revisorns relationer är något som enligt vår mening kan komma att påverka utformningen av 
SBO, då man med SET som utgångspunkt snarare kommer att stödja klienten till följd av att 
det i högre grad finns ett positivt socialt utbyte mellan dessa parter än vad som återfinns mellan 
revisor och användare. Samtidigt utgör SBO en möjlighet att förbättra relationen med 
användarna och på så sätt skapa ett ömsesidigt förtroende. Den potentiellt förbättrade relationen 
till användarna av information genom en mer uttömmande revisionsberättelse kan samtidigt 
skapa en relationsstörning till revisorns klienter. Revisorn tvingas därför till avvägningar 
gällande vilken information man kan delge utan att skada relationen till klienterna. Det finns 
således en social påverkan som bör påverka utformningen av SBO, samt kunna vara faktorer 
som påverkar hur man ser på tystnadsplikten respektive oberoendet vilka har en mer direkt 
påverkan vid utformningen av SBO. 
 
2.4 Transparens 
Transparens är ett begrepp som framför allt aktualiseras i situationer där det råder 
informationsasymmetri mellan olika parter (Forssbaeck & Oxelheim, 2014), vilket därmed 
förklarar varför transparens varit ett frekvent förekommande begrepp i diskussionen kring 
revisionsberättelsen. Trots att begreppet ständigt florerar i den politiska och ekonomiska 
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debatten är det ett abstrakt och utsträckt begrepp vars innebörd ofta tillämpas på ett tvetydigt 
sätt (ibid). Ett sätt att få ett första grepp om begreppet och dess generella innebörd är att studera 
några framtagna definitioner. Den internationella organisationen, Economic Co-operation and 
Development (OECD), definierar transparens enligt följande: ”the full disclosure of all relevant 
fiscal information in a timely and systematic manner” (OECD, 2002, s.7). Barth och Schipper 
(2008, s. 174) definierar transparens i ett redovisningssammanhang som “the extent to which 
financial reports reveal an entity’s underlying economics in a way that is readily 
understandable by those using the financial reports.” 
 
Ovanstående definitioner av transparens visar dels hur vidsträckt begreppet transparens är och 
hur definitionen varierar beroende på i vilken kontext begreppet tillämpas. Det är därmed viktigt 
att det finns en tydlig definition i denna studie gällande revisionens transparens. Ghauri, 
Hadjikhani och Pahlbergs (2014, s. 343) definition ”Transparency is understood as 
incorporating the evaluation of an action and the extent to which it is communicated”, är den 
definition vi främst utgått ifrån och tillämpat i en revisionskontext för att precisera studiens 
definition:  
 
Till vilken grad revisionsberättelsen återger revisorns handlingar och åtgärder under 
revisionen. 
 
Transparens är ett begrepp som korrelerar med begreppet informationsasymmetri på så sätt att 
när transparensen är maximal råder ingen informationsasymmetri. Detta innebär att en givande 
diskussion gällande huruvida transparensen i en situation har ökat, kräver att man först riktar 
blicken åt förändringen av grad av informationsasymmetri mellan olika parter (Forssbaeck & 
Oxelheim, 2014). Utgångspunkten i denna studie är att revisorn har tillgång till information om 
revisionen som användare saknar tillgång till och därför efterfrågar i SBO för att kunna fatta 
mer rationella ekonomiska beslut. En förutsättning för att den information som revisorn väljer 
att inkludera i SBO ska vara transparent är enligt ovanstående definition att informationen på 
ett öppet sätt återger revisorn handlingar och åtgärder för omgivningen. Detta skulle samtidigt 
innebära att informationsasymmetrin mellan revisor och användare reduceras. En ökad 
transparens är på så sätt till stor del beroende av revisorns villighet att vara öppen och dela med 
sig av relevant information till användare. 
 
2.4.1 Ex ante & Ex post transparens 
För att öka förståelsen för transparens har tidigare forskning delat upp begreppet i två delar: (1) 
Ex ante transparens och (2) Ex post transparens (Forssbaeck & Oxelheim, 2014). Ex ante 
transparens berör två typer av information, information om kvalité och information om 
beteende (Stiglitz, 2000). Det går således att härleda en ökad ex ante transparens till en 
reducering av asymmetri vad gäller information om kvalité och beteende. Om den information 
som revisorn inkluderar i SBO inte används i någon sorts dold agenda och istället är relevant 
och avspeglar verkligheten är information av hög kvalité. Beskriver information revisorns 
faktiska handlingar d.v.s. återger beteendet, råder hög grad av ex ante transparens. Detta är 
vidare i enlighet med Connely et al. (2011) som menar att observerbarhet är en viktig variabel 
för att information ska anses transparent, där observerbarhet kopplas samman till utryck som 
klarhet, öppenhet och fri från förvrängning. Bristande information om kvalitet och beteende 
utrycks ofta i termer av att den parten med bättre tillgång till information inte ansträngt sig 
tillräckligt, trots att problemet ofta uppstår till följd av en differens vad gäller terminologi. Detta 
är problematiskt eftersom det leder till att olika parter tolkar samma information olika 
(Forssbaeck & Oxelheim, 2014). 
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Bristande transparens av den här typen av information innebär att användarna av informationen 
utsätts för en osäkerhet, en osäkerhet som påverkar både incitament och beslutsfattande, och 
därmed ofta utfallet (Forssbaeck & Oxelheim, 2014). När det råder bristande ex ante 
transparens gällande den här typen av information introduceras man till två huvudsakliga 
problem inom ramen av agentteorin. 
 
Snedvridet urval (eng. adverse selection), är ett problem som riskerar uppstå när det råder 
bristande transparens avseende informationens kvalitet. Problematiken mynnar ut i att 
användarna till följd av bristande kvalitet har svårigheter att fatta välgrundade och rationella 
beslut, vilket därmed riskerar leda till marknadsmisslyckanden (Akerlof, 1970). Moral Hazard 
är den andra typen av problematik som riskerar uppstå till följd bristande transparens gällande 
information om beteenden (Forssbaeck & Oxelheim, 2014). Risken består av att revisorn, den 
part med bättre tillgång till information om sitt beteende och avsikter, har incitament att inte 
dela information gällande sina handlingar och avsikter till omgivningen, och istället agerar i 
självintresse vilket riskerar leda till att den information revisorn delar avviker från realiteten 
(ibid).  
 
Den andra typen av transparens, d.v.s. ex post transparens handlar mer om transparens om det 
faktiska resultatet. Genom att ha principal-agent teorin som utgångspunkt kan man öka 
förståelsen kring ex post transparens. Enligt teorin delegerar principalen beslutsfattande 
auktoritet och autonomi till agenten, varefter principalen följer upp agentens arbete genom att 
bearbeta den information som agenten rapporterar. På detta vis blir informationen om själva 
utfallet av särskild vikt för principalen eftersom det är en bra måttstock på hur väl agenten 
presterat. Informationen är av intresse dels för att det visar agentens beslut och åtgärder, men 
även resultatet av dessa beslut och åtgärder. Detta innebär att ex post transparens istället 
associeras med ansvarighet, och uppfattningen att agenten hålls ansvarig för sina handlingar 
(Forssbaeck & Oxelheim, 2014). Följaktligen försvårar bristande ex post transparent 
användarnas möjligheter att på ett effektivt sätt utvärdera revisorns handlingar, något som 
riskerar att skada förtroende till följd av att användarna inte kan utesluta att revisorn använder 
informationsasymmetrin till sin fördel på bekostnad av användarna. 
 
I fallet med SBO är båda typerna av transparens av intresse. Först och främst står det klart att 
användare av finansiell information efterfrågar mer information och insyn i revisionsarbetet 
(Church at el, 2008), vilket tydligt kan kopplas till ex ante transparens då den här typen av 
information leder till att revisorns handlingar blir mer observerbara. Vidare kan en ökad grad 
av ex ante transparens kopplas till en ökad grad av ex post transparent på sätt att det kan leda 
till att revisorn ifrågasätts för sina handlingar och hålls ansvarig i efterhand (Brasel, Doxey, 
Grenier & Reffett, 2016). Med införandet av SBO blir det således möjligt för utomstående 
parter att i efterhand hålla revisorn ansvarig om det uppdagas fel i de finansiella rapporterna, 
och hävda att de åtgärder man vidtagit inte varit tillräckliga. Revisorn har således ur det 
hänseendet incitament att vara mer restriktiv och neutral i sina uttalande för att försöka begränsa 
den här typen av risk. 
 
Trots att tidigare forskning visar att användarna efterfrågar en mer transparent 
revisionsberättelse (Church at el, 2008), är problematiken kring hur man definierar, mäter och 
observerar en ökad transparens en stor utmaning för norm- och standardsättande organ. Ett 
annat problem är vidare att det ofta råder en diskrepans mellan revisorers och användares 
uppfattning kring vad en ökad transparens innebär. Det råder således ingen tydlig konsensus 
kring vad en mer transparent information faktiskt innebär (Gray & Kang, 2014). Ett sätt att öka 
transparensen är att genom obligatorisk reglering klargöra vilken information som måste 
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rapporteras (ibid). IAASBs införande av ISA 701 är ett exempel på hur man genom obligatorisk 
reglering syftar till att öka transparensen genom att tydliggöra vilken typ av information som 
måste ingå i revisionsberättelsen. Detta innebär att ett sätt att mäta transparens är att undersöka 
till vilken grad en reglering av den här karaktären efterlevs av den part som är ansvarig för att 
dela informationen. Ett potentiellt problem är dessvärre att det finns en risk att information som 
inte är relevant inkluderas, vilket resulterar i ett överflöd av information. Detta innebär att en 
hög grad av transparens inte är helt synonymt med att informationen är av hög kvalité (Gray & 
Kang, 2014). 
 
2.4.2 Optimal transparens 
Eftersom en reducering av informationsasymmetri medför kostnader för både revisorn och 
användaren bör inte en ökad transparens eftersträvas i alla situationer (Forssbaeck & Oxelheim, 
2014). En ökad transparens bör däremot eftersträvas så länge det leder till en högre 
marknadseffektivitet. En bra utgångspunkt vid diskussionen kring vilken grad av transparens 
som bör eftersträvas är att marginalnyttan av en ökad transparens bör överskrida 
marginalkostnaden. Detta synsätt på transparens utgår från att marginalnyttan är avtagande 
samtidigt som marginalkostnaden är tilltagande Detta innebär således att man snarare bör 
eftersträva en optimal nivå av transparens, där marginalnyttan av ytterligare transparens är lika 
med marginalkostnaden (ibid). 
 
Trots att en optimal transparens är en teoretisk jämvikt som är ytterst svårt att mäta och 
observera är det en viktig aspekt att ha i åtanke vid en djupare diskussion kring det utökade 
informationsinnehållet i den nya revisionsberättelsen. Det faktum att revisorn nu tvingas 
producera och distribuera mer information till användarna innebär samtidigt att revisorns 
arbetsbörda och ansvarstagande rimligtvis bör öka. Detta är i enlighet med Ernst & Young 
(2013) som före införandet av SBO värnade till standarssättande organ om att göra en noggrann 
avvägning mellan de potentiella fördelarna av utökade uttalanden i revisionsberättelsen mot de 
utökade ansvaret och kostnader som medföljer för revisorn. En central fråga är därför på vilket 
sätt ett utökat informationsinnehåll i revisionsberättelsen påverkar revisorn i termer av nytta 
och kostnader. Om revisorns nytta av SBO upplevs som marginell eller snarare negativ riskerar 
revisorn ha incitament att begränsa den här typen av kostnader vilket därmed även begränsar 
transparensen (Forssbaeck & Oxelheim, 2014). 
 
Eftersom SBO har potential att minska informationsasymmetrin mellan revisor och användare 
till följd av en utökad informationsmängd i revisionsberättelsen är det vidare relevant att fråga 
sig hur denna reducering av informationsasymmetri påverkar användarna i termer av nytta och 
kostnad. Enligt Carrington (2014) kan revisorn kommunicera genom revisionsberättelsen via 
två metoder, signalering eller information. Om signalering tillämpas delar revisorn endast 
information till användare som signalera huruvida redovisningen är i sin ordning eller inte. 
Denna typ av information kan vara förtroendeskapande utan att användaren av informationen 
tvingas göra en aktiv tolkning. Tolkningsarbetet överlåts istället till revisorn och metodens 
huvudsakliga fördel är att tolkningen för användaren blir hanterbart (Carrington, 2014). Detta 
är vidare ett argument för en mer standardiserad revisionsberättelse, där revisorn endast 
signalerar om revisionsberättelsen är “ren” eller “oren. Nyttan är således begränsad till följd av 
att revisionsberättelsens informativa nivå hålls på en lägre nivå men samtidigt reduceras 
användarnas tolkningsarbete och därmed även kostnaderna. 
 
Införandet av SBO innebär nu att revisorn även kommunicerar genom information. 
Revisionsberättelsen signalerar således inte endast längre huruvida den är ”ren” eller ”oren”, 
utan inkluderar även information om betydelsefulla områden under revisionen samt vilka 
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åtgärder som revisorn har vidtagit för att hantera dessa (IAASB, 2015b). Revisionsberättelsen 
blir således mer innehållsrik och detaljerad vilket kan öka nyttan för användarna till följd av att 
revisionen blir mer öppen och transparent. Det faktum att revisionsberättelsen förses med en 
ökad mängd information kommer däremot ställa ett högre krav på användaren. Förändringarna 
innebär att användarna tvingas inta en mer aktiv position och tolka en större mängd information 
än tidigare. En annan förutsättning är vidare att användarna har tillräckligt med kunskap för att 
tolka informationen på ett effektivt sätt (Carrington, 2014). 
 
En intressant fråga är därför huruvida revisorn upplever att användare är villiga att ta dessa 
ytterligare kostnader som uppstår till följd av det ökade tolkningsarbetet. Om revisorer är av 
uppfattningen att den information som produceras och distribueras inte nyttjas av användarna 
är risken att revisorns incitament att dela information reduceras eftersom den potentiella nyttan 
genom ökat förtroende från användarna också reduceras. 
 
2.5 Teoretisk analysmodell  
Figur 2, nedan, är en sammanfattning av den teoretiska referensramen vilken kommer styra 
både datainsamling samt fungera som en modell för att analysera och öka förståelse för hur 
införandet av SBO påverkar revisionens transparens. 
 

 
 
 
Utifrån den teoretiska referensramen har ett flertal faktorer vilka potentiellt påverkar revisorns 
utformning av SBO identifierats. Dessa faktorer har kategoriserats upp i direkt och social 
påverkan. Direkt påverkan handlar om två centrala byggstenar inom revisionsprofessionen: 
oberoende och tystnadsplikt. Dessa två begrepp, som till viss mån står i motsats till varandra, 
är faktorer revisorn måste beakta och sträva efter att balansera sinsemellan. Detta är något som 
innebär att både revisorns tystnadsplikt och oberoende kommer påverka utformningen av SBO. 
Samtidigt riskerar social påverkan i form av revisorns uppfattning kring de sociala utbyten som 

      Figur 2 - Teoretisk analysmodell 
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sker i relationen till klienter och användare påverka revisorn vid utformningen. Vidare kan 
direkt och social påverkan ha en inverkan på varandra beroende på hur revisorn prioriterar de 
olika begreppen och respektive relationer. Revisorns resonemang kring ovanstående faktorer 
kan således indikera eventuella incitament som påverkar utformningen och därav även hur väl 
ISA 701 efterlevs vid rapporteringen.  

 
Eftersom transparens i denna kontext handlar om kopplingen mellan revisorns handlingar och 
den information om dessa handlingar som når användare av revisionsberättelsen, är det således 
ett krav att informationen återger de handlingar som vidtagits och att informationen även 
rapporteras. Genom att kombinera insikten om revisorns resonemang vid utformningen 
tillsammans med hur väl ISA 701 efterlevs kan således en mer fruktbar diskussion om 
transparens föras.  
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3. Metod 
I kapitlet presenteras den metod som legat till grund för studien. Kapitlet inleds med en 
motivering till den abduktiva ansatsen som tillämpats följt av strategi och synsätt. Vidare 
kommer respektive delstudies val av aktör, urval, datainsamlingsmetod och analys presenteras 
för att öka förståelsen kring de två delstudierna och hur de är tänkt att de ska komplettera 
varandra. Avslutningsvis förs en gemensam diskussion om metodproblem.  
 
3.1 Forskningsansats 
En studies forskningsansats innebär ett ställningstagande gällande hur teori och empiri förhåller 
sig till varandra (Wallén, 1996). De mest omtalade angreppsätten är deduktion och induktion 
(Bryman & Bell, 2011). Vid tillämpning av ett deduktivt angreppsätt är utgångspunkten att 
befintliga teorier ligger till grund för studien, medan med ett induktivt angreppsätt ses teorier 
snarare som något vilket genereras utifrån observationer (Bryman & Bell, 2011; Patel & 
Davidson, 2011). Det existerar även en tredje ansats, abduktion, vilket kan ses som en 
kombination av de tidigare nämnda ansatserna (Alvesson & Sköldberg, 2008; Patel & 
Davidson, 2011). Med ett abduktivt angreppsätt rör det sig om en form av interaktion och 
växelverkan mellan teori och empiri (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

Första steget i den abduktiva ansatsen har mer inslag av induktion, där man observerar ett 
fenomen, dock brukar detta ske med någon form av teoretisk utgångspunkt (Alvesson & 
Sköldberg, 2008). Utifrån observationerna kan man formulera teser för att utveckla befintliga 
teorier som testas i studiens senare del, vilket därmed är mer att likna vid deduktion. 
Abduktionens tydliga fördel är att den tenderar att ge mer flexibilitet än om enbart ett deduktivt 
eller induktivt angreppsätt skulle användas (Patel & Davidson, 2011).  

Denna studies forskningsansats går att likställa med abduktion. Befintliga teorier ligger till 
grund som en utgångspunkt för den problematik revisorn ställs inför i och med införandet av 
ISA 701. Dock är den teorin inte tillräcklig för att kunna öka förståelsen och ange förklaringar 
till förändringar i revisionens transparens genom införandet av SBO. Genom att i studiens 
inledande skede genomföra observationer, vilka har en teoretisk utgångspunkt, och använda 
dessa med befintlig teori kan teorin snarare vidareutvecklas, vilket gör att rör det sig om 
abduktion (Patel & Davidson, 2011). Interaktionen mellan teori och empiri gör det möjligt att 
både identifiera teman vilka kan prövas eller användas för att utförligare kartlägga det utökade 
informationsinnehållet i revisionsberättelsen. Detta innebär att det med en abduktiv ansats blir 
möjligt öka förståelsen samt föra en mer fruktbar diskussion om revisionens transparens efter 
införandet av ISA 701.  

3.2 Forskningsstrategi & metodsynsätt 
För att uppfylla studiens övergripande syfte, att öka förståelsen för huruvida rapporteringen av 
Särskilt betydelsefulla områden kan ha kommit att påverka revisionens transparens, har en 
kombination av kvalitativ och kvantitativ metod tillämpats. Flermetodsforskning, innebär att de 
båda metodernas respektive styrkor kan användas (Bryman & Bell, 2011). Den kvalitativa 
metoden tillåter studien att skapa en djupare förståelse samtidigt som den kvantitativa metodens 
bredd möjliggör att mer generaliserbara slutsatser kan fastställas (ibid). Båda studierna kommer 
utformas med tvärsnittsdesign, vilket innebär att studien kommer ge en stillbild av revisorns 
resonemang och rapporteringen samt dess efterlevnad och transparens (ibid). En tvärsnittsstudie 
förefaller naturligt till följd av det är den första rapporteringsperioden i vilken SBO inkluderas 
i revisionsberättelsen. Den kvalitativa delen av studien vilken främst fokuserar på att mer 
djupgående undersöka hur revisorer resonerar kring rapporteringen av SBO, på vilket sätt 
rapporteringen avspeglar revisionen samt vilka faktorer som påverkar utformningen av SBO. 
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En kvalitativ studie är något som lämpar sig väl med den tidigare nämnda teoretiska 
utgångspunkten från Hartwigs (2011) modell, där vi intagit ett producentperspektiv. En mer 
djupgående kunskap, vilket en kvalitativstudie medför är att betrakta som mest användbart 
eftersom vi avser att undersöka och förklara vad som påverkar utformningen av SBO då den 
största risken för att transparensen ska bli begränsad är om det strider mot avsändarens 
incitament (Forssbaeck & Oxelheim, 2014). 
 
För att avgöra om transparensen faktiskt har ökat räcker det däremot inte med att fastställa hur 
revisorer resonerar kring möjligheterna att skapa en större insyn till revisionen. Det krävs vidare 
att den faktiska information som inkluderas i SBO rapporteras i enlighet med ISA 701. Den 
kvantitativa delen av studien har därför till uppgift att kartlägga och analysera rapporteringen 
av SBO för att undersöka hur väl ISA 701 efterlevs på en mer övergripande och generell nivå. 
Således är syftet delvis att betrakta som deskriptivt och den kvantitativa metoden stämmer 
därmed överens med den teoretiska positioneringen enligt Figur 1. Den empiriska 
kartläggningen av rapporteringen kan således avgöra hur informationsasymmetrin och därmed 
transparens påverkats till följd av införandet av ISA 701. För att säkerställa att informationen 
återspeglar de åtgärder som revisorn vidtagit samt erhålla en ökad förståelse och förklaring till 
den faktiska rapporteringen krävs därmed stöd från den kvalitativa studien. Således kommer de 
båda studierna kombineras för att uppnå studiens övergripande syfte.  
 
Valet av metoder och när de ska tillämpas influeras och påverkas av metodsynsättet. De olika 
metodsynsätten särskiljer sig och påverkar hur man angriper ett problem (Arbnor & Bjerke, 
1994). Den kvalitativa metoden tillämpas med ett aktörssynsätt. Aktörssynsättet lämpar sig väl 
när man vill erhålla kunskap om hur individer eller aktörer tolkar ett visst fenomen. Det innebär 
att man med ett aktörssynsätt har en mer subjektiv verklighetssyn (ibid). Vår uppfattning är att 
det är oerhört komplext att analysera och förklara ett fenomen vilket innefattar hur olika 
individer tolkar något utan att studera individernas egenartade uppfattningar. Den aktör vilken 
innehar högst kunskap om informationen i SBO avspeglar revisionen är således revisorn, dock 
kan olika aktörer uppfatta fenomen olika vilket således även bör vara fallet i denna studie.  
 
Den kvantitativa metoden syftar till att generera mer generella slutsatser vilket innebär att ett 
analytiskt synsätt bör tillämpas (Arbnor & Bjerke, 1994). Det analytiska synsättet har en mer 
objektiv syn på verkligheten. Utgångspunkten i det analytiska synsättet är att den mer objektiva 
verkligheten utgörs av delarna (ibid). Med en mer objektiv verklighetssyn kan vi på ett bättre 
sätt kartlägga rapporteringen av SBO och på en mer övergripande nivå fastställa hur väl ISA 
701 efterlevs. Vidare går det att betrakta studien som uppdelad i två delstudier där den 
kvalitativa studien ska ge svar på den första frågeställningen, hur praktiserande revisorer 
resonerar gällande sina möjligheter att motsvara de förväntningar på ökad transparens som 
följer av ISA 701. Den mer kvantitativa delen av studien avser att besvara studiens andra 
frågeställning, Hur väl efterlevs ISA 701 vid revisorns rapportering av SBO bland svenska 
noterade bolag. Tillsammans kan resultatet från de båda delstudierna kombineras för att 
undersöka och förklara rapporteringens av SBO och dess påverkan på revisionens transparens. 
 
3.3 Litteraturstudie 
För att skapa tillräckligt med förkunskap och underlag till den teoretiska referensramen har 
kunskap inhämtats genom en genomgång av vetenskapliga artiklar, branschorganisatoriska 
publikationer samt annan relevant litteratur. Ämnet och dess relevans har identifierats med 
utgåvor från branschorganisationer, för att fastställa vilken forskning som gjorts på området har 
litteratursökning bedrivits genom sökningar i databaser som tillhandahållits av Luleå 
Universitetsbibliotek t.ex. Google Scholar. Dessa har även använts för att fastställa relevant och 
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närliggande teori. Sökorden som främst används för att erhålla relevant teori och bakgrund är, 
Key Audit Matters, Revisionsberättelse, Ansvarstagande, ISA 701, Transparens, Revision och 
Efterlevnad. 
 
3.4 Empirisk metod kvalitativ studie 
3.4.1 Val av aktör & urval 
Studiens primära forskningsobjekt i den kvalitativa delen av studien är revisorn. Detta är 
följaktligen mest naturligt då revisorn är den aktör som har störst insyn i revisionen samt 
utformar revisionsberättelsen (Öhman, 2007). Initialt skulle man kunna tro att man borde rikta 
fokus mot användare för att undersöka om denne aktör upplever att revisionens transparens 
ökat. Det finns dock en viss problematik med att rikta fokus mot användarna med anledning av 
hur transparens kan definieras, kopplingen mellan revisorns handlingar och den information om 
dessa handlingar som når användare genom revisionsberättelsen. För att transparensen ska antas 
ha ökat enligt den tidigare definitionen måste således den informationen som återfinns i 
revisionsberättelsen avspegla de handlingar som utförts av revisorn (Forssbaeck & Oxelheim, 
2014), något som användare av naturliga skäl inte har vetskap om, vilket gör att den aktör som 
är bäst lämpad att rikta fokus mot för att avgöra om transparensen ökat är revisorn. 
 
Populationen revisorer är förhållandevis stor, dock bör det klargöras att det finns revisorer som 
påverkas mer än andra genom införandet av ISA 701. Det är främst de ca 300 noterade bolagen 
på OMX i Sverige som idag är förpliktade att inkludera SBO i revisionsberättelsen vilket gör 
att antalet revisorer som i praktiken påverkas är betydligt mindre än populationen i sin helhet 
(Nadaq, U.Å.; Lennartsson, 2016). Trots att det är färre revisorer som i praktiken berörs av 
införandet är den del av populationen som påverkas ändå för stor att undersöka i sin helhet. Det 
är av stor vikt att urvalet går att betrakta som representativt för populationen, vilket gör att vi 
tillämpat en strategisk urvalsmetod, detta är även nödvändigt för att uppfylla studiens syfte och 
erhålla den mer djupgående förståelsen för hur revisorer resonerar vid utformningen av SBO. 
Det är således nödvändigt att revisorer med erfarenhet av SBO inkluderas i urvalet.  
 
Det strategiska urvalet innebär att respondenterna från populationen representeras och väljs 
utifrån vissa kriterier (Bryman och Bell, 2011). Urvalets första kriterium vilket respondenterna 
ska uppfylla är att man innehar titeln auktoriserad revisor. I rollen som auktoriserad revisor har 
man till uppgift att bära det yttersta ansvaret för både revisionen och revisionsberättelsens 
utformning (Revisorsnämnden, 2017). Man har även genomgått ytterligare kompetenshöjande 
examen, vilket gör att en auktoriserad revisor generellt sett har större erfarenhet och mer 
djupgående kunskap om både revision och SBO. Vidare kommer urvalet av dessa auktoriserade 
revisorer ske från de sex största revisionsbyråerna i både Sverige, med anledning av att dessa 
byråer reviderar flertalet av de börsnoterade bolagen och således har störst erfarenhet av SBO i 
praktiken. Det andra urvalskriteriet vilka respondenterna ska uppfylla är att man är 
huvudansvarig revisor för börsnoterade bolag, eller innehar en betydande roll vid utformningen 
av SBO, något som bekräftar att man varit delaktig i revisionen och utformningen av SBO på 
ett betydande sätt, vilket är en förutsättning för att erhålla den detaljrikedomen och fördjupade 
kunskap denna studie eftersträvar.   
 
De aktörer som medverkat i studien finns presenterade i tabell 1 nedan. Vi hade för avsikt att 
utföra intervjuer med representanter från samtliga av de sex största revisionsbyråerna, dock 
blev det ett bortfall i form av Deliotté till följd av uteblivna svar på de förfrågningar som 
skickades ut till respektive byrå inför intervjuerna. Det fanns påförhand inte ett visst önskat 
antal respondenter utan vi eftersträvade en form av teoretisk mättnad, vilket innebär att den 
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mängd data som insamlats på ett relevant sätt kan beskriva eller teoretisera fenomenet (Bryman 
& Bell, 2011).  
 
Totalt är det sex revisorer som omfattar urvalet i den kvalitativa studien. Samtliga av dessa 
revisorer har haft en betydande roll vid utformningen av SBO. Dessa revisorers position, 
betydande roll och erfarenhet har resulterat i detaljrika och djupgående svar. Dessutom har 
flertalet av revisorerna det yttersta ansvaret för revisionen i flera börsnoterade bolag, något 
innebär att de har erfarenhet av SBO i olika situationer och därmed kan lämna mer uttömmande 
svar.  
 
Tabell 1 - Studiens medverkande aktörer 

Benämning Revisionsbyrå Titel Reviderar Erfarenhet Roll vid 
utformning 
av SBO 

R1 Grant 
Thornton 

AR1 + 
partner 

Noterade + 
Finansiella 

30 år Expertpanel 

R2 PwC AR + 
partner 

Noterade 33 år Huvudansvarig 
revisor 

R3 KPMG AR + 
partner 

Noterade + 
Finansiella 

23 år Expertpanel 

R4 EY AR + 
partner 

Noterade 30 år Huvudansvarig 
revisor 

R5 BDO AR  Noterade + 
finansiella 

7 år Manager 

R6 BDO AR + 
partner 

Noterade 11 år Huvudansvarig 
revisor 

 
3.4.2 Datainsamlingsmetod 
Empirin till den kvalitativa studien har insamlats genom sex intervjuer. Aktörernas medverkan 
i studien erhölls genom att kontaktförfrågan, se bilaga 2, skickades till de sex största 
revisionsbyråernas informationsmail eller i form av att kontaktförfrågan skickades till 
huvudansvariga revisors enskilda mail. Den kvalitativa intervjuns karaktär kan ha olika grader 
av både struktur och standardisering, och är den vanligaste datainsamlingsmetoden inom 
kvalitativ forskning då den möjliggör en djupare förståelse av ett fenomen (Bryman & Bell, 
2011). För att öka förståelsen för hur revisorer resonerar kring möjligheterna att motsvara de 
förväntningarna som följer av ISA 701 är intervjuer således en lämplig metod då det genom 
andra datainsamlingsmetoder t.ex. enkäter eller observationer skulle vara mer problematiskt att 
få den djupgående kunskapen gällande deras tolkningar och åsikter vilket är en förutsättning 
för att besvara frågeställningen.   
 
Intervjuerna som genomförts har haft en semistrukturerade karaktär då detta ger en högre grad 
av flexibilitet och skapar möjlighet för aktörerna att utveckla sina tankegångar och belysa vad 
de anser är centralt i förhållandet till fenomenet (David och Sutton, 2011). En semistrukturerad 
intervju låter med andra ord aktören i högre utsträckning påverka intervjuns riktning för att 
kunna ge sin bild av fenomenet (Bryman och Bell, 2011). Den semistrukturerade intervjun låter 
oss således undersöka de enskilda revisorers tolkningar och åsikter med en högre detaljrikedom. 
Intervjuerna har genomförts genom besök hos respektive revisionsbyrås kontor då personliga 

                                                
1 AR = Auktoriserad revisor 
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intervjuer både skapar större förtroende men även tenderar att göra det enklare att revidera 
frågeföljd och ställa lämpliga följdfrågor. Den semistrukturerade intervjun resulterade i en 
dynamisk dialog i vilken varje respondent gavs möjligheten att ge välutvecklade och detaljerade 
svar samt belysa vad de ansåg var viktigt vid utformningen av SBO.  
 
3.4.3 Analysmetod 
Analysen av empirin från studien har skett genom att transkribera samtliga intervjuer och sedan 
koda datamaterialet i en öppen kodningsprocess. I kvalitativ forskning tenderar materialet att 
snabbt bli väldigt omfattande, vilket gör att en lämplig analysmetod enligt Denscombe (2009) 
är att dela in informationen i teman. Processen har således präglats av att materialet brutits ner 
i en mängd koder, och i de fall koderna har gemensamma utgångspunkter fördelats in i teman. 
Analysmetoden som använts har även vissa likheter med grundad teori, till följd av det faktum 
att den data som samlats in systematisk analyserats under processens gång. Den iterativa 
analysprocessen är något som även framhålls av Bryman och Bell (2011) då det möjliggör att 
belysa teman som identifierats tidigare i processen vid de återstående intervjuerna.  
 
Analysen har således renderat i vissa centrala begrepp och teman vilka har använts för att 
upptäcka likheter och skillnader i aspekter vilka varit centrala för aktörerna. Vi har valt att koda 
vissa begrepp och ställningstaganden hos revisorer med hjälp av den teoretiska analysmodellen 
både för att strukturera datamaterialet men även för att kunna ge teoretiska förklaringar. De 
teman eller begrepp som varit centrala vid studiens analys är, incitament, social påverkan, 
tystnadsplikt, oberoende, ex post och ex ante transparens. Exempel på hur detta genomförts är 
att begreppet ansvarighet med vår teoretiska referensram är synonymt med ex post transparens, 
vilket gör att när revisorer har belyst hur deras ansvar påverkas i vissa kontexter kan det härledas 
till ex post transparens. Ytterligare exempel på hur kodningen har utförts är att när relationer 
till involverade parter påverkat vid utformningen av SBO så har detta härletts till social 
påverkan och därmed till relevanta delar SET. Analysen har även identifierat vissa teman som 
ökat förståelsen för innehållet i SBO vilket medför att vi mer precist kan analysera 
utformningen av SBO.  
 
3.5 Empirisk metod kvantitativ studie 
3.5.1 Urval 
Den kvantitativa studiens primära forskningsobjekt är avsnittet SBO ur revisionsberättelsen i 
årsredovisningen för svenska noterade företag. Den enkla förklaringen till att studien endast 
valt att undersöka SBO från noterade bolags årsredovisning är att det endast är denna kategori 
av bolag som berörs av ISA 701 (Lennartsson, 2016). För att undersöka hur väl denna standard 
efterlevs vid rapporteringen av SBO är det således dessa bolags årsredovisningar som behöver 
samlas in. Att studien endast valt att undersöka svenska noterade bolag beror dels på att ett 
internationellt perspektiv resulterat i en allt för omfattande population samt att varje land har 
en nationell tillämpning av ISA 701.  
 
Populationen i denna studie valdes att avgränsas till noterade bolag på OMX Stockholmsbörsen 
på listorna Small, Mid och Large cap. Populationen utgör ca 300 bolag som är relativt jämt 
fördelade mellan de olika listorna (Nasdaq, U.Å.). I denna studie gjordes bedömningen att hela 
populationen är för stor till sitt antal för att undersöka i sin helhet. Därför gjordes ett 
slumpmässigt urval där 25 bolag från respektive lista valdes, vilket innebär att ca 25 % av hela 
populationen finns representerade i urvalet. En aspekt som påverkat urvalets storlek är det 
faktum att antalet SBO i respektive bolags årsredovisning varierar. I denna studie omfattade de 
75 bolags årsredovisningar totalt 179 SBO.  
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3.5.2 Dokumentstudie 
Den datainsamlingsmetod som legat till grund för att besvara studiens andra frågeställning är 
en dokumentstudie. En dokumentstudie är en vetenskaplig metod där forskaren bearbetar redan 
befintlig information som kommer till utryck i form av skrift, bildform eller verbal 
kommunikation (Patel & Davidson, 2011). I denna studie har data samlats in i form av skriftlig 
information ur avsnittet Särskilt betydelsefulla områden i revisionsberättelsen i svenska 
noterade bolags årsredovisningar för 2016. Tidsperioden 2016 har valts eftersom det endast 
under denna period är obligatoriskt att inkludera Särskilt betydelsefulla områden i 
revisionsberättelsen för noterade bolag (Lennartsson, 2016).  
 
Den främsta anledningen till att data samlats in i form av årsredovisning är framför allt att det 
är i det dokumentet SBO publiceras och når omgivningen. Detta gör även dokumentstudien till 
en kostnadseffektiv metod som möjliggör att besvara frågeställningen (Bryman & Bell, 2011). 
Dessutom är tillgången till företags årsredovisningar lättillgänglig där informationen finns 
publicerad på företagens respektive hemsidor. En begränsning med en dokumentstudie som 
datainsamlingsmetod är att datamängden ofta är omfattande och komplex till sin karaktär vilket 
gör att det blir utmanande att dra några slutsatser utifrån informationen (Bryman & Bell, 2011). 
I denna studie är det däremot endast avsnittet Särskilt betydelsefulla områden från 
revisionsberättelsen som studerats vilket resulterat i att denna problematik kunnat reduceras till 
följd av att innehållet är begränsat.  
 
3.5.3 Innehållsanalys 
Det angreppssätt som tillämpats för att analysera innehållet i dokumentstudien är en 
innehållsanalys, vilket innebär att man på ett systematiskt och replikerbart sätt kvantifierat data 
utifrån kategorier som fastställts i förväg (Bryman & Bell, 2011). Enligt Barelson (1952) kan 
en innehållsanalys genomföras med olika abstraktionsnivåer där analysen antingen sker utifrån 
de ”konkreta eller manifesta innehållet”, där de första innebär att analysen syftar till att dra 
slutsatser av de som direkt utrycks i text och de senare innebär att forskaren försöker göra en 
tolkning av textens innebörd. Att analysera utifrån det konkreta innehållet är vanligare inom 
den kvantitativa grenen medan tolkning av innehållet utgår från en mer kvalitativ ansats 
(Bryman & Bell, 2011).  
 
Innehållsanalysen utgår framför allt från den kvantitativa grenen där fokus främst ligger i att 
utifrån objektivt fastställda kategorier kvantifiera innehållet utifrån de som utrycks direkt i text. 
Samtidigt finns kvalitativa inslag i innehållsanalysen då standarden ISA 701 lämnats öppen 
vilket gör det nödvändigt att genomföra vissa tolkningar för att kunna kategorisera innehållet. 
  
3.5.4 Kodning  
För att besvara frågeställningen: Hur väl ISA 701 efterlevs vid rapporteringen av Särskilt 
betydelsefulla områden, var det första steget att identifiera vilken information revisorn måste 
inkludera enligt standarden ISA 701. I detta steg uppmärksammades att de explicita krav 
standarden kräver är att revisorn i SBO ska (IAASB, 2015c): 
 

A) Beskriva området som utgör SBO 
B) Förklara och motivera varför området utgör SBO 
C) Beskriva hur revisionen beaktat området genom redogörelse av vilka åtgärder som 

vidtagits för att hantera området  
 
Ovanstående kriterierna är således de punkter som måste vara uppfyllda för att efterleva ISA 
701. Eftersom innehållsanalysen inte eftersträvar att fastställa huruvida standarden efterlevs 
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utan snarare kartlägga och analysera hur väl standarden efterlevs har följaktligen ytterligare 
krav behövts inkluderas för att besvara studiens andra frågeställning. 
  
Av ISA 701 framgår vidare att revisorn i rapporteringen av SBO ska sträva efter att lämna 
beskrivningar med hjälp av företagsspecifika omständigheter samt undvika att använda 
fackspråk för möjliggöra att användare med begränsade kunskaper om revision ska kunna förstå 
innehållet (IAASB, 2015c). Resultatet av den kvalitativa studien har vidare visat på att revisorn 
är av uppfattningen att innehållet i SBO riskerar bli standardiserat och neutralt formulerat, något 
som innebär att den företagsspecifika information som IAASB eftersträvat riskerar utebli. Detta 
har följaktligen resulterat i att följande variabler kommer påverka grad av efterlevnad i denna 
studie: 
 

1. Företagsspecifik information används i formuleringarna 
2. Språkbruket är anpassat och användarorienterat  

 
Kodningsprocessen i en innehållsanalys handlar ofta om att forskaren vill koda innehållet i 
termer av olika teman. Detta tillvägagångssätt möjliggör att kategorisera de företeelser som är 
av intresse för studien (Bryman & Bell, 2011). I denna studie har innehållet i SBO avsnittet 
kodats genom att bryta ner och kategorisera innehållet efter tidigare nämnda punkter, d.v.s. A, 
B och C. För att kunna kvantifiera innehållet i de olika punkterna och bedöma hur väl dessa 
efterlevs har vidare ett kodningsschema tillämpats och anpassats från Öhman & Nilsson (2012) 
studie vilken undersökte efterlevnaden av going concern i revisionsberättelsen. Det 
kodningsschema som arbetats fram framgår nedan i Tabell 2. Kodningsschemat i denna studie 
har haft sin utgångspunkt i ISA701 där samtliga kategorier i respektive SBO kunnat få 
bedömningen låg, medel eller hög i efterlevnad. Anledningen till att en tregradig betygsskala 
valts beror på att den kvalitativa studiens resultat indikerade att viss spridning i innehållet 
förelåg varför en tvågradig betygsskala valdes bort. Kvantifieringen har beaktat hur väl kategori 
A och B är formulerade med företagsspecifik information och användarorienterat språkbruk 
medan kategori C kvantifierats utifrån vilken detaljrikedom beskrivningarna av åtgärderna samt 
hur väl formuleringarna är användarorienterade. Nedan framgår de tre kategorier studien avser 
att undersöka, följt att det kodningsschema som ligger till grund för kvantifiearingarna. 
  
A) Beskrivning av området som utgör SBO 
B) Motivering och förklaring varför området utgör SBO 
C) Beskrivning hur revisionen beaktat området och vilka åtgärder som vidtagits 
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Tabell 2 - Kodning av efterlevnad, anpassad från (Öhman & Nilsson, 2012) 

Efterlevnad Kategori Förutsättning 

Hög 
 

A) 
Beskrivningen är formulerad med användarorienterat språkbruk och 
företagsspecifik information 

B) 
Motiveringen är formulerad med användarorienterat språkbruk samt 
förklarar och motiverar varför området utgör en SBO för det enskilda 
bolaget 

C) 
Beskrivning är formulerad med användarorienterat språkbruk och återger 
hur revisionen beaktat området genom en redogörelse för vilka åtgärder 
som vidtagits för att hantera området i den specifika revisionen 

Medel 

A) 
Beskrivningen är formulerad med avancerat språkbruk eller tydlig 
utgångspunkt från det enskilda bolaget saknas 

B) 
Motiveringen är formulerat med avancerat språkbruk eller förklarar och 
motiverar varför området allmänt utgör ett SBO 

C) 
Beskrivningen är formulerat med ett avancerat språkbruk eller att 
beskrivningen hur revisionen beaktat området sker genom en allmän 
redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits 

Låg 

A) 
Utebliven eller undermålig beskrivning av området där utgångspunkt från 
det enskilda bolaget saknas  

B) Explicit motiveringen och förklaringen varför området utgör SBO saknas 

C) Beskrivning av hur revisionen beaktat området redogör inte vilka åtgärder 
som vidtagits 

 
3.6 Metodproblem 
Till följd av att studien utformats med flermetodsforskningsdesign, i form av två delstudier, där 
den första delen har en kvalitativ karaktär och den andra en mer kvantitativ karaktär, har flertalet 
metodproblem behövts beaktas under respektive delstudie. Vi har således valt att beskriva de 
problem som beaktas under studien för respektive studie där trovärdighet och äkthet är aspekter 
som främst diskuteras med utgångspunkt i den kvalitativa studien och reliabilitet och validitet 
för den kvantitativa studien. 
  
3.6.1 Trovärdighet & Äkthet 
Den kvalitativa studien har tillämpats med ett aktörssynsätt vilket innebär att verkligheten är 
socialt konstruerad och inte helt objektiv (Arbnor & Bjerke, 1994). Till följd av detta så brukar 
man inom kvalitativ forskning snarare diskutera metodproblem i termer av trovärdighet och 
äkthet än de begrepp som används i kvantitativ forskning, vilket är validitet och reliabilitet 
(Bryman & Bell, 2011). 
 
Studiens trovärdighet bygger till stor del på att de svar som erhålls under den kvalitativa del 
studien verkligen återger revisorns resonemang. Upplever aktören att det finns en risk att denne 
kan komma till skada av ett eventuellt kontroversiellt resonemang eller liknande finns risken 
att denne förändrar sitt svar vilket kan resultera i att studien erhåller en bild vilket inte 
överensstämmer med verkligheten. Vi har därför valt att erbjuda anonymitet till de revisorer 
som medverkat i studien för att dessa ska ha möjlighet att återge deras resonemang utan att 
riskera negativa konsekvenser.  
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Vi har under den kvalitativa studien även beaktat ytterligare metodproblem utifrån parametrar, 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och potentialen att styrka och bekräfta för att på så sätt 
bidra till en högre trovärdighet och äkthet.  
 
Studiens tillförlitlighet är beroende av att forskarna har uppfattat den sociala verkligheten på 
rätt sätt, dvs. att man tolkat respondenterna på ett sätt som gör att man uppfattar dennes 
verklighet. Det finns således en risk att det uppstår en diskrepans mellan forskarnas och 
respondenternas uppfattning vilket skulle kunna innebära att slutsatser blir felaktiga (Bryman 
& Bell, 2011).  De åtgärder som vidtagits för att säkerställa att vi har en korrekt uppfattning av 
respondenternas tolkningar är respondentvalidering. Vi har efter transkriberingar och analys av 
intervjuerna gett de medverkande revisorerna möjligheten att ta del av materialet för att 
säkerställa att innehållet avspeglas på ett korrekt sätt. Under intervjuerna ställdes även 
följdfrågor för att säkerställa att våra tolkningar överensstämde med aktörens förhållningsätt.  
  
Den kvalitativa delen av studien har till syfte att undersöka och förklara en socialt konstruerad 
verklighet, denna är något som är beroende av både tid och rum vilket innebär att det förändras 
över tid. Till följd av detta är kvalitativ forskning mer inriktade mot att erhålla djup än bredd, 
dock bör överförbarhet eftersträvas, vilket innebär att studiens metod kan tillämpas i en annan 
kontext (Bryman & Bell, 2011). För att bibehålla en så hög överförbarhet som möjligt har vi 
haft för avsikt att beskriva de metodval och tillvägagångsätt på ett detaljerat sätt och med 
djupgående förklaringar för att skapa förståelse för hur och varför val av metod och angreppsätt 
tillämpats. 
 
Studiens trovärdighet är även beroende av pålitlighet. En studies pålitlighet kan anses hög då 
externa aktörer har möjlighet att granska forskningsprocessens steg (Bryman & Bell, 2011). 
Studiens pålitlighet har hanterats genom kontinuerliga träffar med handledare och seminarium. 
Vår handledare har tillsammans med studenter vid seminarietillfällen intagit rollen som externa 
granskare för att öka pålitligheten genom att lämna kommentarer och synpunkter som sedan 
beaktats för att förbättra studiens innehåll. 
  
Potentialen att styrka och bekräfta innebär att man bör inse problematiken att av en objektiv 
verklighet, speciellt när forskning bedrivs inom samhällsvetenskap. Trots att verkligheten kan 
antas vara mer subjektiv är det ändå nödvändigt att forskningen bedrivs i god tro gällande de 
metodval som fattats under studien (Bryman & Bell, 2011). För att hantera denna problematik 
och för minimera risken att personliga uppfattningar och värderingar påverkar den teori och 
datainsamling som genomförts under studien, har vi båda personerna medverkat vid intervjuer, 
datasammanställning och analys av den insamlade empirin. 
  
En studies äkthet brukar omfatta rättvisande bild, ontologisk autenticitet och pedagogisk 
autenticitet. (Bryman & Bell, 2011). Rättvisande bild har vissa likheter med trovärdighet, vilket 
diskuteras tidigare, och har att göra med om de tolkningar och åsikter som presenteras i studien 
återspeglar respondenternas ståndpunkter. Detta har på samma sätt beaktas som trovärdigheten 
till följd av att respondenterna erhållit möjligheten att ta del av materialet innan publicering. 
Studiens ontologiska och pedagogiska autenticitet har under studien beaktas genom att tillämpa 
semistrukturerade intervjuer, vilket gett respondenterna möjlighet att utveckla sin syn kring det 
studerade fenomenet samt att vi kunnat bidra med andra respondenters upplevelser under 
intervjun för att respondenterna ska få en ökad förståelse om den sociala situationen och miljön 
vi haft till avsikt att undersöka.  
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3.6.2 Reliabilitet 
Inom kvantitativ forskning är reliabilitet ett centralt begrepp. Reliabilitet handlar om pålitlighet 
vid mätningen av de företeelser som studiens avser att undersöka (Bryman & Bell, 2011). 
Bryman och Bell (2011) menar att det finns två viktiga faktorer att beakta vid frågan om ett 
mått kan anses vara reliabelt, stabilitet och interbedömarreliabilitet. I denna studie har båda 
dessa variabler beaktats för att öka studiens reliabilitet.  
 
Stabilitet handlar om att det mått som används är tillräckligt stabilt över tid för att resultatet av 
de företeelser som studeras inte fluktuerar i allt för stor utsträckning. Detta handlar således att 
mätningen ska vara replikerbar och att resultatet från två olika mätningar av samma företeelse 
inte varierar i allt för stor utsträckning. Internbedömarreliabilitet blir i stället aktuellt vid 
subjektiva bedömningar där flera observatörer deltar eftersom detta riskera resultera i att 
överensstämmelsen mellan de olika tolkningarna är allt för låg (Bryman & Bell, 2011).  
 
Genomgående under hela innehållsanalysen har mätningarnas stabilitet och 
internbedömarreliabilitet beaktats. Stabiliteten har framför allt beaktats genom att båda 
författarna deltagit i samtliga mätningar för att säkerställa att detta sker på ett objektivt sätt och 
att mätningarna konsekvent utgår från studiens framtagna kodningsschema. Eftersom 
innehållsanalysen haft kvalitativa inslag där författarnas egna värderingar riskerar påverka 
bedömningen har författarna först analyserat materialet var för sig för att sedan jämföra 
resultaten mot varandra. Vid situationer där resultaten varierade fördes en diskussion med 
kodningsschemat som utgångspunkt för att reducera subjektiva bedömningar och uppnå så hög 
objektivitet i mätningarna som möjligt. Det faktum att författarnas egna bedömningar i de flesta 
fall stämde väl överens indikerar att studien är reliabel då resultaten inte i för hög grad påverkats 
av vem som analyserat datan.  
 
3.6.3 Validitet 
Validitet handlar om att de mått som används mäter det som studien avser att mäta och att det 
som mäts i urvalet är representativt för hela populationen (Jacobsen, Sandin & Hellström, 
2002). Studiens validitet har framför allt beaktats genom att säkerställa att det kodningsschema 
som ligger till grund för mätningarna har sin utgångspunkt i standarden ISA 701. Detta är enligt 
vår mening den absolut viktigaste variabeln att beakta eftersom den frågeställning som studien 
vill besvara avser hur väl denna standard efterlevs vid rapporteringen av SBO. Vidare är vi av 
uppfattningen att studiens urval som täckte ca 25 % av hela populationen är tillräckligt för att 
anse att resultaten är representativa för populationen.    
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4. Resultat – Kvalitativ delstudie 
Detta kapitel är en sammanställning av den empiri som insamlats via sex intervjuer med 
revisorer. Resultatet är strukturerat utifrån de teman som återfinns i modellen som 
presenterades i metodkapitlet för att öka förståelsen för hur den teoretiska referensramen 
använts för att insamla empirin.  
 
4.1 Revisionsberättelsens primära syfte 
För att skapa en dynamisk och naturlig intervju inledde vi med att fråga respondenterna vad de 
ansåg att revisionsberättelsens primära syfte är. Genom att inleda med en generell och öppen 
frågeställning kunde stämningen lättas upp något vilket underlättade för mer utförliga svar i 
efterföljande frågor. Överlag var respondenterna eniga i denna fråga, där i princip samtliga 
respondenter tryckte på att revisionsberättelsen är ett dokument som syftar till att säkerställa att 
årsredovisningen är i sin ordning och därmed fri från väsentliga fel. Det primära syftet var enligt 
samtliga att revisionsberättelsen ska bringa trygghet till läsaren av årsredovisningen. R4 betonar 
även vikten av att revisionsberättelsen signalerar huruvida styrelse och ledning skött 
förvaltningen av bolaget, något som enligt R4 framför allt bolagets aktieägare är intresserade 
av. R3 ansåg även att de nya förändringarna i revisionsberättelsen innebär att 
revisionsberättelsen övergår till att bli en informationsbärare, och inte endast ge en signal 
huruvida allt är i sin ordning eller inte.  
 
4.2 Rapporteringen av SBOs för-och nackdelar 
På frågan vilka för- respektive nackdelar SBO innebär för revisorn fanns en distinktion i 
uppfattningen hos respondenterna. R2 ansåg att införandet av SBO i revisionsberättelsen 
egentligen inte innebär någon dramatisk förändring för revisorn eftersom man i Sverige haft en 
lång historik av att revisorn håller stämmotal på bolagstämmorna där revisorn i princip tidigare 
rapporterat SBO till deltagarna på stämman. Den mest påtagliga skillnaden är således att 
kommunikationen övergår från verbalt till skrift (R2). Detta är samtidigt något som R2 lyfter 
fram som en potentiell nackdel, men poängterar samtidigt att detta är något som varierar från 
revisor till revisor. ”Det är naturligtvis känsligare att skriva något än vad det är att säga 
det”(R2). Samtidigt tror R2 att det kan finnas ett värde av att öka dialogen. 

R3 anser att den mest påtagliga nackdelen är att den utökade informationen också innebär mer 
arbete för revisorn utan att arvodena ökat till följd av den prispress som råder inom branschen. 
Risken för de revisorer som lägger ned mycket tid i arbetet med utformningen av SBO får sämre 
lönsamhet på sitt uppdrag och därmed ifrågasätts internt inom byrån (R3). ”Det här är en vanlig 
affärsmässig fråga som inte går att komma ifrån” säger R3. En annan nackdel som lyftes fram 
var att utformningen av SBO i sig är utmanande. Det är inte alltid helt självklart vilka områden 
som ska utgöra SBO enligt R1. R6 diskuterar i stället om hur rapporteringen av SBO ställer 
mycket högre krav på hela genomförandet av revisionen, eftersom man redan i planeringsfasen 
måste säkerställa att den röda tråden finns. ”Detta leder till betydligt högre krav på revisorns 
revisionsmässiga yrkesskicklighet” (R6). Detta beror enligt R6 på att insynen i revisorns arbete 
tidigare saknades och att man istället endast sa att granskningen genomfördes enligt revisorns 
professionella omdöme. Nu måste man istället skriftligt belysa om vad man faktiskt gjort (R6). 
Detta kan enligt R6 både utgöra en fördel och nackdel för revisorn. R6 påpekar likt R3 att 
nackdelen är att det blir mer tidskrävande, men samtidigt så kan värdet på revisionen öka, något 
som även revisorn kan dra nytta av (R6). 

Både R1 och R4 anser att den tydligaste fördelen för revisorn är att kravet på SBO tvingar 
revisorn att tänka till innan man utformar SBO. Enligt R4 finns ett stort värde av att rannsaka 
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sig själv innan man presenterar de mest betydelsefulla områden och beskriver vilka åtgärder 
man vidtagit för att hantera dessa områden. Det kan vara ett hjälpmedel för revisorn att 
säkerställa att man verkligen inte missat något, och därmed öka tryggheten hos revisorn för sin 
revision. R3 är lite av en annan uppfattning, där han anser att kravet på SBO faktiskt kan fungera 
som ett stöd för revisorn i sin dialog med klienten. Genom att rapporteringen av SBO blir ett 
krav kan revisorn således hänvisa om detta till klienten vilket kan leda till att klienten höjer 
kvaliteten på årsredovisningen, något som samtidigt underlättar revisorns rapportering av SBO 
eftersom man då kan hänvisa till informationen i årsredovisningen (R3).    

4.3 Revisorns förhållningssätt till ISA 701 
Den generella uppfattningen bland respondenterna i denna fråga är att det inte finns någon 
påtaglig problematik vid beskrivningen av områdena eller de åtgärder som vidtagits. Enligt R2 
är den största utmaningen vid att skriva SBO att formuleringarna är användaranpassade. ”Att 
hitta ett språk som även icke revisorer förstår, klarar man av det då är det inga större problem” 
(R2). R1 och R3 är också av samma uppfattning. R1 anser dock att det mest problematiska vid 
utformningen av SBO är att välja ut de områden som ska utgöra SBO. När det arbetet väl är 
färdigt så är det ingen större problematik eftersom man hanterar dessa områden på samma sätt 
som tidigare (R1). Dock lyfter R1 i enlighet med R2 fram att valet av språk kan vara ganska 
utmanande. Enligt R1 har man framför allt valt att titta på språket i årsredovisningen, och 
därefter tillämpa liknande vokabulär vid utformningen av SBO, ”Det kan ju inte vara tydligare 
än årsredovisningen” (R1).  
 
R3 upplever det inte särskilt utmanande att rapportera om SBO i enlighet med ISA 701. Enligt 
R3 finns bra och tydliga mallar man tagit fram internt att arbeta mot vid utformningen av SBO, 
och om detta saknas internt finns FAR och slutligen Google som hjälpmedel (R3). R3 trycker 
dock på att man måste tänka sig för innan man beskriver de åtgärder som vidtagits under 
revisionen. Det är enligt R3 viktigt att man är försiktig och använder ett språk som faktiskt 
beskriver vad man har gjort. Om man säger för mycket finns det annars en risk att man som 
revisor blir stämd vid en eftersyn när det framgår att man skrivit saker som inte stämmer överens 
med de åtgärder som vidtagits (R3). ”Jag tror att det är lite av ett hantverk, att lyfta fram vad 
man har gjort men ändå inte säga för mycket” (R3). Detta är även något som R6 upplever som 
utmanande vid utformningen. R6 är av uppfattningen att rapporteringen av SBO riskerar skapa 
en osäkerhet hos revisorn eftersom man i efterhand kan känna att man inte utförde ett tillräckligt 
bra arbete, eller att det är något man missat. Samtidigt poängterar R6 att kravet på 
rapporteringen inte är särskilt ingående och att det faktiskt räcker att beskriva vad man gjort. 
”Det är trots allt så pass begränsat att man inte ser någon egentlig problematik” (R6). 
  
R4 är den respondent som sticker ut i denna fråga. R4 upplever rapporteringen av SBO som 
utmanande. R4 förklarar att det som driver den här typen av rapportering är det förväntningsgap 
som råder mellan vad omgivningen tror att en revisor gör och vad en revisor faktiskt gör. ”Det 
finns en Grand Canyon här emellan” utrycker sig R4. Det problematiska vid rapporteringen av 
SBO blir därför att sammanfatta en enorm mängd arbete i några få punkter i revisionsberättelsen 
och det är inte särskilt lätt. R4 tror vidare att det blir svårt att övervinna förvätningsgapet 
eftersom man som revisor inte kan lämna den detaljrikedom som krävs utan beskrivningarna 
blir istället på en generell nivå. Detta är även i linje med R5 observationer som förklarar att de 
revisionsberättelser som R5 hittills läst ger generella beskrivningar. Vidare menar R5 att SBO 
för bolag som tillhör samma bransch tenderar att bli likartade.  
 
R2 är dock av uppfattningen att SBO inte är till för att utbilda användarna hur revisorn hanterar 
revisionen. Istället kan användarna dra nytta av att få lite perspektiv på vilka områden som är 
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viktiga för bolaget och därmed skapa sig en bättre förståelse för det specifika bolaget. Hur 
revisorn har hanterat områdena blir i stället mycket standardtext eftersom ISA angriper den 
metodik revisorerna ska tillämpa, vilken är densamma för samtliga revisioner av den här typen 
av bolag. Det skulle därför enligt R2 behövas en annan metod än rapporteringen av SBO om 
syftet är att öka omgivningens förståelse för revision. 
  
4.4 Social påverkan 
I generella termer upplever inte respondenterna att klienter har särskilt stor inverkan på 
utformningen av SBO. Det är ingen av respondenterna som varit med om några påtagliga 
invändningar från klienter vid utformningen av SBO. R2 förklarar att dialogen med klienten 
under utformningen av SBO snarare varit mer av ett hjälpmedel. De synpunkter som R2 fått ta 
del av har snarare berört hur man kan justera språket för att göra det än mer greppbart för 
läsaren. R5 tror inte att detta bör ha någon större påverkan eftersom bolagen i regel är ense med 
revisorn om vilka områden som är förknippade med störst risk. ”De skriver ju själva om dessa 
områden i årsredovisningen” utrycker sig R5. R1 har inte heller fått något intryck av att 
klienten kommer försöka påverka innehållet i revisionsberättelsen. ”Detta är en självständig 
fråga som revisorn sköter” (R1). På frågan om hur en eventuell konflikt från klienten skulle 
hanteras förklarar R2 att det finns fastställda processer internt för hur man hanterar en sådan 
situation. Vid en konflikt mellan revisor och klient får inte revisorn fatta beslut själv utan det 
är någon som tas upp inom riskhanteringen som får göra ett övervägande av frågan. 
  
R4 har inte heller upplevt påtagliga invändningar från klienter, eller haft någon stor problematik 
i denna fråga. Dock tror R4 att klienten har möjlighet att påverka utformningen av SBO till viss 
grad. R4 förklarar att den huvudsakliga motparten faktiskt är revisionsutskottet. 
Revisionsutskottet får alltid ett utkast av revisionsberättelsen långt innan bolagsstämman. Om 
det skulle vara så att man som revisor formulerat sig dåligt, eller skriver saker som skapar 
osäkerhet hos aktieägarna så kommer revisionsutskottet ha synpunkter enligt R4. ”Det finns på 
så sätt ett behov av att balansera kravet på transparens gentemot aktieägare och andra 
intressenter, och detta sker genom ett filter igenom revisionsutskottet”. R4 avslutar frågan med 
att förklara att detta inte är något som R4 upplevt som problematiskt, men poängterar samtidigt 
att man lagt ner mycket tid och lämnat ett genomarbetat utkast till revisionsutskottet för att 
undvika detta. ”Jag som revisor vill ju att min uppdragsgivare ska vara nöjd med vårt arbete, 
så jag skickar ju ingenting som inte är genomarbetat” (R4). Detta är i enlighet med R6 som 
förklarar att det är viktigt att man som revisor är proaktiv och informerar styrelsen om vad den 
planerade revisionens inriktning är. Det är därför viktigt att man redan i planeringsfasen 
förklarar för revisionsutskottet vilka områden man valt att behandla som SBO och vilka 
åtgärder som kommer genomföras. 
  
R6 påpekar däremot att detta inte bör bli särskilt problematiskt eftersom SBO inte är avsedd att 
rapportera om sådana iakttagelser som förleder en anmärkning i revisionsberättelsen, som till 
exempel fortsatt drift och den typen av områden som för tredjeman är högintressant. ”Syftet 
med SBO är ju egentligen att visa vilka områden som var mest väsentliga och som vi ägnade 
särskild uppmärksamhet åt under revisionen” (R6). Det är enligt R6 svårt att komma på ett 
scenario där det skulle vara svårt att göra avvägning om huruvida man kan skriva att man 
genomfört en åtgärd eller inte. 
  
R3 är tydlig med att man som revisor inte ger efter för kundens synpunkter vid frågor där 
revisorn har en klar uppfattning. ”Det skulle du aldrig våga backa på, bara för att kunden tycker 
något. Då kan jag ju i värsta fall förlora mitt jobb, tappa auktorisationen, firman kan bli stämd, 
så man vågar aldrig ta någon risk på det sättet, i sådana fall får bolaget byta revisor, det bryr 



	 27 

man sig inte om” (R3). R3 tror dock att det i vissa situationer kan uppstå vissa former av givande 
och tagande vid dialog med klienten. R3 tar som ett exempel en situation där man är osäker på 
om man ska ta upp tre eller fyra SBOer i revisionsberättelsen. Då kan det bli en fråga som lyfts 
med klienten, och eftersom det blir en fråga som rör omfattningen på arbetet kan nog klienten 
ha synpunkter och till viss del påverka (R3). R3 poängterar samtidigt att kravet på 
rapporteringen av SBO ger sådana revisorer som ger efter för klienters synpunkter mindre 
utrymme att göra det i fortsättningen. ”Samtidigt tror jag inte den typen av revisorer jobbar 
med noterade eller publika bolag utan dom jobbar med Kalles Måleri” konstaterar (R3). Vidare 
resonerar R3 att de bolag som omfattas av regelverket är transparenta till följd av att de står 
under finansinspektionens tillsyn. ”Det är liksom ingen mänsklig rättighet att bedriva 
försäkringsverksamhet eller bankverksamhet, och saknar du tillståndet tvingas du lägga ner” 
(R3). Detta leder till att den här typen av bolag inte vågar tumma på vad revisorn vill skriva i 
sin revisionsberättelse, utan det handlar snarare om diskussioner kring hur man kan göra 
rapporteringen av SBO så tydlig som möjlig (R3).  
 
4.5 Tystnadspliktens påverkan 
På denna fråga rådde det något delade uppfattningar hos respondenterna. R1 och R6 upplevde 
inte att tystnadsplikten bör ha några större inverkningar på utformningen av SBO. R6 förklarar 
att det faktiskt mest handlar om att beskriva vad man har gjort under revisionen, och således 
inte lämna ytterligare information som rör bolaget. ”Annan information vi anser behöver 
komma bolagets intressenter till handa lämnas genom särskilda upplysningar eller via 
skrivelserna i sin grund för att lämna ut modifierat uttalande” (R6). R6 anser därför att 
tystnadsplikten inte bör påverka SBO i så stor utsträckning. R1 har inte heller upplevt att så är 
fallet, man kan samtidigt komma på situationer där tystnadsplikten kan komma att påverka 
utformningen. Ett exempel kan vara om det finns tvister som man väljer att inkludera i SBO, 
då tvingas man som revisor tänka till vad man väljer att skriva (R1). R1 förklarar vidare att det 
i en sådan situation blir viktigt att få klienten att vara så transparent som möjligt i 
årsredovisningen, då man bör undvika att lämna ny information om bolaget i 
revisionsberättelsen. 
  
R2 tycker att det är lite både och, och inleder svaret på frågan med: ”tystnadsplikten har 
egentligen ingen begränsning i det hela eftersom det finns ett lagkrav på att man ska skriva en 
SBO, och då frikopplar du egentligen revisorn från sin tystnadsplikt i och med att det är att 
krav att skriva SBO”. R2 menar dock att det inte är fullt så enkelt, eftersom man fortfarande 
riskerar att hållas skadeståndsskyldig om man formulerar sig på ett sätt som skadar bolaget. Det 
är på så sätt en balansgång man enligt R2 tvingas hantera, och gör en liknelse med relationen 
till aktieägare på en bolagsstämma. På stämman har man inte tystnadsplikt mot aktieägare för 
dem är ju revisorns egentliga uppdragsgivare, men samtidigt måste revisorn vara försiktig med 
hur man väljer att svara på frågor så att man inte riskerar skada bolaget (R2). På frågan hur man 
hanterar den här typen av balansgång svarar R2 att det sker genom formuleringar. Detta är i 
enlighet med R5 som menar att tystnadsplikten påverkar utformningen på så sätt att man som 
revisor verkligen får tänka sig för vad och hur man skriver innan informationen inkluderas i 
SBO. 
 
Enligt R4 påverkar tystnadsplikten utformningen i ganska stor utsträckning och lyfter vidare 
fram detta som den absolut viktigaste orsaken till att det kommer bli mycket standarsskrivningar 
i SBO. ”Jag kan inte skriva en massa bolagsspecifika grejer som kanske är hemliga rent utsagt 
eller inte allmänt kända” (R4). R4 påpekar vidare som ett exempel att det på bolagsstämmor är 
sällan man som revisor faktiskt kan svara på en fråga utan att anpassa svaret till följd av 
tystnadsplikten. Man får i sådana lägen besvara frågorna i generella termer, utan att lämna ut 
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ny information om bolaget. (R4). I enlighet med R1 belyser R4 fram vikten av att 
årsredovisningen är transparent. R4 menar på att information om vad revisorn har gjort ligger 
på revisorns ansvar, men ytterligare information om bolaget ska finnas i årsredovisningen. På 
så sätt menar R4 att en välskriven årsredovisning reducerar behovet av SBO. Detta är vidare 
något som enligt R4 ligger på revisorns bord, eftersom revisorn har möjlighet att påverka detta, 
vilket man enligt R4 också gör. Det faktum att en transparent och utförlig årsredovisning 
underlättar revisorns möjligheter att vara transparent får vidare stöd av övriga respondenter. 
 
4.6 SBOs påverkan på revisorns ansvar 
Samtliga respondenter är relativt tydliga med att själva arbetet med revisionen inte ska ha 
påverkats till följd av rapporteringen av SBO. R3 påpekar att man inte granskar några nya delar 
endast till följd av kravet på rapporteringen av SBO om det inte i övrigt hänt något inom bolaget 
som kräver det. R2 förklarar att den enda skillnaden vad gäller revisorns ansvar, är ansvaret att 
rapportera SBO. ”Har vi reviderat fel så har vi reviderat fel” utrycker R1, som menar att 
revisorn i övrigt har samma ISA standarder att efterleva så metodiken i övrigt är densamma.  
 
På frågan om detta inte riskerar leda till att man i större utsträckning hålls ansvarig för fel i 
revisionen i efterhand påpekar R2 att så var även fallet innan rapporteringen av SBO eftersom 
man kommunicerat om dessa områden till styrelse och revisionsutskottet. R2 trycker på två fel 
som möjligen kan gå snett vid rapporteringen av SBO. Det ena är att man är slarvig i sin 
formulering, och det andra är att man antingen exkluderar områden som bör utgöra SBO utan 
skälig anledning eller rapporterar om åtgärder som faktiskt inte vidtagits för att framstå som 
duktig för omgivningen. ”Det är något som skulle ställa till med problem vid en eventuell 
eftersyn” (R2). Dock är inte R2 särskilt orolig för detta eftersom den typen av revisorer inte 
reviderar publika bolag. R2 anser istället att den stora utmaningen för kåren snarare blir att 
kommunicera på ett sätt som icke revisorer begriper. ”Det är en ny kompetens som krävs hos 
revisorerna, att kunna skriva på förståelig svenska och engelska” (R2). 
  
R3 upplever att ansvaret har ökat eftersom man nu tvingas beskriva på ett mer utförligt sätt vad 
man har gjort. För att våga skriva de åtgärder som vidtagits gäller det att man faktiskt har 
genomfört dessa åtgärder. R4 förklarar att revisorns ansvar inte ska ha påverkats till följd av 
rapporteringen av SBO i praktiken, men att det trots detta kan uppfattas som att det har ökat. 
R4 motiverar detta med att förklara att när det väl händer något, och revisionsinspektionen 
kopplas in, så kommer de ändå granska hela revisionen oavsett vad som skrivits i SBO. ”de 
tittar ju inte bara vad jag har skrivit här, utan dom går in i våra akter och tittar vad vi har gjort 
och inte gjort, så oavsett vad jag har skrivit där så kommer dom ju vända på varje sten eller 
läsa våra interna dokument och på så sätt har jag inget utökat ansvar egentligen men det kan 
ju däremot uppfattas så” (R4). R4 tror att resultatet av att man som revisor upplever ett utökat 
ansvar leder till att man blir försiktig och neutral i sina uttalanden. ”Det blir väldigt generellt” 
säger R4. Detta är vidare i enlighet med R5 som inte tror att ansvaret kommer påverkas eftersom 
informationen blir på så pass generell nivå, samtidigt som granskningsarbetet utförs på samma 
sätt som tidigare. 
  
R6 är av den uppfattningen att ansvaret ökar på så sätt att det verkligen gäller att säkerställa att 
man har tillräckligt på fötterna innan man skriver vad man har gjort. Om det uppstår något fel 
i efterhand och det visar sig att detta var en SBO, där man skrivit saker som inte överensstämmer 
med verkligheten, så tror R6 att man har satt sig i en dålig sits utan att gå in på juridiska 
påföljder. ”Så var inte fallet med den tidigare revisionsberättelsen” förklarar R6. Det blir på 
så sätt enligt R6 lättare för de som drabbats av skadan att peka på informationen i SBO om 
något är fel, eftersom det nu finns information på en helt annan detaljnivå än tidigare.  
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4.7 Risken för ett standardiserat SBO  
På denna fråga är revisorernas uppfattning likartad. Den generella uppfattningen är att SBO blir 
standardiserat och att innehållet snarare blir branschspecifik än bolagsspecifik. R1 anser att 
detta är fullt naturligt eftersom ISAs regelverk är uppbyggt på så sätt att metodiken för 
granskningen är likvärdig oavsett bolag. R5 är också övertygad att rapporteringen av SBO blir 
standardiserad. R6 säger också att magkänslan är att innehållet blir standardiserat och att det 
förmodligen blir så att revisorer sneglar på andra revisionsberättelser i liknande bolag och tar 
efter dessa. ”Man sneglar väl på varandra och för att man inte vill vara sämst i klassen och ge 
sken av att man har missat något som någon annan har gjort så kan jag tyvärr tänka mig att 
det blir väldigt likartat” (R6). Samtidigt påpekar R6 att det antagligen kommer finnas revisorer 
som vill vara mer innovativa än andra och tar egna initiativ vid utformningen av SBO. ”Det är 
väl den typen av revisor man får sätta sitt hopp till i den här frågan” (R6). 
  
R3 har samma uppfattning som R6 även om R3 tror att det kan dröja några år innan branschen 
har enats om vad som ska utgöra en SBO. ”Det får visas över tiden” utrycker sig R3. Om 
branschen väl enats om vilka områden som kan utgöra SBO och vilka som inte kan det hamnar 
man nog lätt i en jobbig situation om man väljer att frångå den typen av överenskommelse 
resonerar (R3). Detta gör att R3 ser det som osannolikt att någon av de stora byråerna kommer 
kunna köra sitt egna race, vilket resulterar i att innehållet tillslut tenderar att bli av en 
standardiserad karaktär. 
  
R2 tror också SBO blir standardiserat till viss del men påpekar samtidigt att detta kan ha fullt 
naturliga orsaker. R2 tar ett bolag som bedriver bankverksamhet som exempel, och förklarar att 
det ter sig naturligt att en SBO i den typen av bolag blir kreditrisken. Det är på så sätt inte något 
problem att SBO blir standardiserat då detta snarare är en effekt av bolag inom samma branschs 
verksamhet ofta är standardiserade. R2 ställer sig därför frågande till hur det skulle framstå hos 
omgivningen ifall man som revisor valde att exkludera kreditrisken från SBO. Detta skulle 
enligt R2 antingen bero på att revisorn inte sköter sitt jobb eller att banken inte tar någon risk 
överhuvudtaget. Dock påpekar R2 att det inte får bli allt för standardiserat utan att man 
samtidigt måste utgå från det specifika bolaget eftersom alla bolag inom samma bransch inte är 
organiserade på samma sätt.  
 
R2 anser dock att SBO fortfarande har ett värde, men att detta är något som kommer urholkas 
över tid eftersom informationen i SBO blir återkommande och därmed förlora läsarnas intresse. 
Detta beror däremot inte på att revisorn inte förnyar sig, utan på att bolagens verksamhet inte 
förändras (R2). R5 och R1 anser också att SBO fortfarande har ett värde, trots att innehållet blir 
mer standardiserat än IAASBs avsikt. R1 påpekar att revisorn fortfarande kommunicerar de 
områden som är av störst betydelse enligt revisorn, och även vad man faktisk har gjort, något 
som enligt R1 ökar transparensen och därmed utomståendes förståelse för revision. ”Sen gäller 
det att någon orkar läsa dem” säger R1 och skrattar. 
  
R3 menar också på att SBO kommer vara av värde för användarna, främst eftersom det är mer 
uttömmande information om revisionen än tidigare. R4 anser också att SBO kan vara av värde 
för dem som saknar kunskap om revision sedan tidigare. R4 utgår från sig själv och förklarar 
att denne i sina SBO-avsnitt varit generell och förmodligen bidragit till att den får en 
standardiserad form. Samtidigt påpekar R3 att det som står där står denne bakom, och de 
åtgärder som beskrivits har också utförts i praktiken. På årsstämman har R4 fått positiv respons 
från mindre aktieägare som påpekat att detta bidragit till ökad förståelse för revisionen, 
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samtidigt som R4 förklarar att det mesta av informationen redan fanns i årsredovisningen 
tidigare.  
 
4.8 Revisorns erfarenhet av utmanande situationer vid utformningen 
R2 konstaterar ganska snabbt att han inte varit med om någon situation vid utformningen av 
SBO som varit särskilt utmanande. R2 beskriver processen för att utforma SBO som en iterativ 
process som pågår under i princip 12 månader och inleds vid planeringsstadiet och som sedan 
justeras löpande under verksamhetsåret. R2 har inte haft några invändningar från varken 
styrelse eller revisionsutskott, och förklarar att valet av SBO i regel är relativt oproblematiska 
och att det mesta arbetet ofta handlar om formuleringar så att man skriver på ett sätt som 
omgivningen kan tyda. Detta är även något som R6 ger stöd för när denne förklarar att det 
största merarbetet som SBO har medfört består i att sitta och vrida och vända på formuleringar 
och verkligen säkerställa att man har täckning i sin revisionsdokumentation för det man skriver. 
Detta är även i linje med R5 som inte upplever val av SBO som särskilt utmanande utan att det 
snarare är utmanande att formulera de åtgärder som vidtagits på ett sätt som utomstående 
begriper. R2 får således stöd för sitt tidigare utlägg om att det krävs en ny kompetens hos 
revisorerna vad gäller att skriva på ett sätt som icke revisorer begriper. 
  
R1 upplever att den största utmaningen vid utformningen av SBO är att välja ut de faktiska 
områden som ska inkluderas i avsnittet. Det är ofta valet av hur många SBO som ska inkluderas 
som är det svåra enligt R1. Det finns i regel några självklara val, men sedan kan det finnas 
områden som hamnar i gråzonen vilket skapar en osäkerhet huruvida ett sådant område bör 
inkluderas eller inte (R1). Detta är vidare något som R3 har lyft fram, och tror att den typen av 
fråga är något som kan bli föremål för diskussion med styrelse och revisionsutskott eftersom 
det är en fråga vad gäller omfattning på arbetet.  
 
4.9 SBOs potentiella inverkan på revisionens transparens 
Samtliga respondenter är övertygade om att SBO har potentialen att öka insynen och därmed 
även förståelse för revisionen. Flera av respondenterna är däremot något skeptiska till huruvida 
det verkligen kommer göra det eftersom de är av uppfattningen att det är få som läser 
revisionsberättelsen (R1, R2, R4 och R5). R2 tror helt enkelt att människan generellt sätt är för 
lat för att läsa hela årsredovisningen, och framför allt hela revisionsberättelsen. R2 tar som 
exempel att det inte förekommit någon debatt om förändringarna av revisionsberättelsen i de 
större dagstidningarna med undantag för facktidningar. ”Jag har inte ens haft en enda fråga på 
stämman från varken aktieägare eller analytiker” (R2). R2 ställer sig därför frågande till om 
SBO verkligen bidrar med något i slutändan. R1 är också av samma uppfattning och menar att 
det är för få som kommer läsa hela informationen i revisionsberättelsen. Samtidigt pekar R1 på 
att informationen nu finns tillgänglig i revisionsberättelsen för de som är intresserade, men tror 
dessvärre att den endast kommer få uppmärksamhet när det väl händer något inom bolaget. 
  
R3 är något mer optimistisk när denne analyserar en SBO ur en revisionsberättelse och förklarar 
att den information som finns där väl återspeglar vad revisorn gör vid granskningen av ett sådant 
område. Samtidigt poängterar R3 att det beror på vem läsaren är och att informationen kanske 
inte säger särskilt mycket för någon som helt saknar förkunskap om revision. R3 konstaterar att 
insynen ökat eftersom informationen om revisionen nu finns tillgänglig samtidigt som denne är 
mer skeptisk till hur det kommer påverka förståelsen för revisorns arbete. Generellt sätt är R3 
av den uppfattningen att omgivningen har dålig insikt om vad det är revisorn gör, och menar på 
att det inte är helt enkelt att övervinna denna presumtion. Detta går vidare i linje med R4 som 
förklarar att den presumtion som finns hos omgivningen och som är kärnan i det rådande 
förväntningsgapet är svårt att övervinna. Både R3 och R4 förklarar att omgivningen är av tron 
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att revisorn är någon som arbetar med redovisningsfrågor och kontrollerar allt. Så fort något är 
galet frågar sig omgivningen varför inte revisorn hittat något, trots att revisorn endast jobbar 
med väsentlighet och risk och inte kontrollerar allt i räkenskaperna (R3 och R4). På frågan om 
inte SBO kan bidra till att öka denna förståelse förklarar R4 att detta är något som revisorn alltid 
lyfter fram på bolagsstämmorna. R4 tror också att SBO kan vara problematiskt på så sätt att 
omgivningen riskerar tro att det som framgår i SBO avspeglar allt revisorn gör, ”Trots att det 
är 1000 andra saker vi tittar på” (R4). 
  
R6 utrycker sig som förväntansfull inför de första åren och tror förhoppningsvis att SBO 
kommer öka intresset hos användare och få fler att läsa revisionsberättelsen. Detta kommer 
antagligen öka förståelsen något för vad det är revisorn gör enligt (R6). Vidare tror R6 dessvärre 
att risken för att SBO tillåts bli ett område som endast fylls med standardformuleringar och 
omfattar områden som lagervärdering, intäkter och goodwill som alltid hanteras på samma sätt 
i samtliga revisioner som överhängande vilket därmed leder till att värdet av SBO kommer 
urvattnas med tiden. ”Det är omöjligt att sia om idag, men vi är ju en bransch som både är feg 
och bekväm så jag tror att det kanske är en risk att vi blir allt för likriktade och sneglar för 
mycket på varandra och inte våga avvika från vad som uppfattas vara normen och då kommer 
revisionsberättelsen i slutändan se likadan i alla bolag i olika branscher” säger R6. Samtidigt 
tror R6 att SBO trots detta kan skapa ett värde på så sätt att läsaren får insikt om vad som är 
viktigt, och var risken finns inom olika branscher, och på så sätt öka förståelsen på branschnivå.  
R2 är som tidigare nämnts skeptisk till att SBO kommer vara särskilt värdeskapande för 
användarna. ”Jag tror inte att SBO:erna nödvändigtvis kommer ha någon egentlig direkt 
betydelse för användarna egentligen” säger R2. Däremot tror R2 att SBO kan skapa värde på 
andra sätt och menar att SBO i vissa fall kan leda till att bolagen förfinar sin avrapportering i 
årsredovisningen. Detta eftersom man inte vill hamna i en situation där årsredovisningen ger 
ett intryck och revisionsberättelsen ett annat intryck (R2). ”Det kan få en indirekt effekt genom 
att förbättra transparensen i årsredovisningen” konstaterar R2. Detta är vidare i enlighet med 
i princip samtliga respondenter som under intervjun lyft fram att kravet på rapporteringen av 
SBO kan öka transparensen i bolagens årsredovisningar (R1, R3, R4 och R6). 
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5. Analys - Kvalitativ delstudie 
I följande kapitel analyseras den kvalitativa studiens resultat med hjälp av den analysmodell 
som presenterades i den teoretiska referensramen. Vidare kommer i detta avsnitt hypoteser 
inför den kvantitativa studien arbetas fram. 
 
5.1 Direkt påverkan 
Två centrala byggstenar inom revisionsprofessionen är oberoende och tystnadsplikt (Öhman et 
al, 2006). Av den kvalitativa studiens resultat framgår vidare att dessa byggstenar är två 
aspekter revisorn har att förhålla sig till vid utformningen av SBO. Nedan analyseras hur dessa 
två aspekter påverkar revisorn vid utformningen av SBO. 
 
5.1.1 Oberoende 
Revisorn är väl medveten om att avsikten med SBO är att informera bolagets aktieägare och 
övriga intressenter om den utförda revisionen. För att uppfylla revisionsberättelsens primära 
syfte att öka användarnas tillförlitlighet för den finansiella rapporten krävs följaktligen en 
oberoende ställning till klienten. Detta är något revisorn fäster stor vikt vid genom hela 
utformningen till följd av att man annars bryter mot god revisorssed och därmed riskerar förlora 
auktorisationen och arbetet. Resultatet indikerar således att revisorn har relativt uppenbara 
incitament att värna om oberoendet, vilket antyder att SBO kommer utformas för att tillgodo se 
användarnas behov. Detta pekar även på att revisorn är väl medveten om den samhällsfunktion 
professionen har att förhålla sig till, där syftet är att öka samhällets förtroende till den finansiella 
rapporteringen, något som resulterar i en mer effektiv resursallokering (Lee, 1993). 
 
Studiens resultat pekar även mot att kravet på en oberoende ställning leder till att revisorn blir 
riskavert och försiktig vid utformningen av SBO. För att undvika att bryta mot kravet på 
oberoende eftersträvar man därför efter att den information som inkluderas avspeglar 
verkligheten. Resultatet påvisar därmed att revisorn således inte har några tydliga incitament 
att manipulera informationen eller på något sätt försöka vilseleda användarna, en risk som enligt 
tidigare forskning är påtaglig vid den här typen av situation när det råder 
informationsasymmetri (Behnk, Berreda-Tarrazona & Garcia-Gallego, 2014). Revisorns har 
snarare incitament att ha en mer försiktig ansats där stöd av tydlig dokumentation och 
revisonsbevis för den information som presenteras finns. Oberoendet kan därmed antas ha en 
betydande påverkan vid utformningen av SBO, dock pekar resultatet snarare mot att oberoendet 
medför att revisorn vid utformning säkerställer att informationen avspeglar verkligenheten 
vilket är något som har en positiv påverkan i förhållande till efterlevnad och transparens.  
 
5.1.2 Tystnadsplikt 
Trots att resultatet indikerar att revisorn framhåller en oberoende ställning och det faktum att 
revisionen utförs för användarnas räkning kan revisorn inte dela all typ av information till följd 
av tystnadsplikten. För att minska risken att bryta mot tystnadsplikten lägger revisorn stor vikt 
vid att inte lämna ny information om bolaget samt att man formulerar sig på ett sätt som inte 
riskerar skadar bolaget. Detta är i linje med MARC (2011) som menar att tystnadsplikten utgör 
ett hinder mot att vara fullständigt transparent i revisionsberättelsen. En viktig utgångspunkt för 
vilken typ av information man kan dela utan att bryta mot tystnadsplikten är årsredovisningen. 
En transparent och innehållsrik årsredovisning underlättar rapporteringen av SBO eftersom 
revisorn då har möjlighet att lämna mer uttömmande beskrivningar utan att lämna ut ny 
information om bolaget. 
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Tystnadsplikten utgör däremot inte ett särskilt påtagligt hinder för att efterleva ISA 701. De 
bolag som omfattas av standarden står under finansinspektionen tillsyn, där kravet på 
transparens i bolagens årsredovisningar är omfattande. Revisorn har således ofta tillräckligt 
med stöd av årsredovisningen för att känna sig tillräckligt bekväm med att inkludera 
bolagsspecifik information. I situationer där tydligt stöd i form av årsredovisningen saknas 
hanterar man detta genom formuleringar. Det går ur resultatet att utläsa att avsaknaden av stöd 
i årsredovisningen riskerar att resultera i att informationen blir av en mer neutral och 
standardiserad art. Detta visar likt tidigare forskning att revisorn kan använda tystnadsplikten 
som en form av skyddsbarriär mot utökade uttalanden (Öhman, 2007). Samtidigt är detta 
snarare en skyldighet än ett försök till att undgå att dela information. Det är däremot en 
skyldighet som begränsar revisorns möjlighet att i samtliga fall lämna bolagsspecifik 
information. Vidare bör detta även innebära att tystnadsplikten främst påverkar revisorns 
beskrivning av området. Motiveringar och återgivelse av de åtgärder som vidtagits under 
revisionen är inte information om bolaget vilket gör tystnadsplikten bör ha en begränsad 
påverkan gällande dessa områden.  
 
Det krävs således en viss balansgång mellan en oberoende ställning och tystnadsplikten. Detta 
är vidare i linje med tidigare forskning som visat att revisorn har incitament att inkludera 
information som tillfredsställer användarnas behov för att säkerställa en fortsatt efterfrågan på 
revisorns tjänster, samtidigt som det utifrån ett kommersiellt intresse är rationellt att prioritera 
tystnadsplikten för att minska risken att skada byråns inkomstkälla (Beattie, Brandt & Fearnley, 
1999).  
 
5.2 Social påverkan 
Eftersom revisorn är den part som ansvarar för att utforma SBO är det av särskilt vikt att 
analysera faktorer som riskerar påverka revisorn beteende, och därmed utformningen av SBO. 
Genom att applicera SET kan man öka förståelsen för revisorns beteende genom att undersöka 
revisorns relation till olika aktörer (Herda & Lavelle, 2012). Med den teoretiska referensramen 
som utgångspunkt är revisorns relation till klienten och användare av central vikt.  
 
5.2.1 Revisorns relation till klienten 
Av den kvalitativa studiens resultat framgår att revisorn har en intensiv relation med klienten, 
ofta i form av bolagets revisionsutskott. Revisionsutskottet är ett utskott som bolagets styrelse 
väljer ut, med ansvar för frågor som rör revisionen. Vid utformningen av SBO förs en ömsesidig 
dialog mellan revisor och revisionsutskottet, där utskottet får möjlighet att ta del av diverse 
utkast och lämna synpunkter före informationen blir offentliggjord. Klienten har således 
åtminstone en möjlighet att påverka innehållet i SBO. Detta har även stöd i form av tidigare 
forskning som visat att revisorn tenderar att ha en nära och intensiv relation till klienten som 
präglas av samarbete och förtroende (Fontaine & Pilote 2012; Öhman 2007). Dock berör de 
synpunkter klienten vanligtvis lämnar snarare hur man kan förbättra innehållet samt göra det 
än mer tydligt för användarna. Den nära relation där klienten har möjlighet att påverka 
utformningen av SBO antyder därmed inte att revisorns möjlighet till att öka revisionens 
transparens begränsas.  
   
Det faktum att klienten samtidigt utgör revisionsbyråernas inkomstkälla har resulterat i att 
tidigare forskning ifrågasatt revisorn oberoende ställning (Ronen, 2002, Gometz, 2005; 
Chandler och Edwards, 1996). Ur en agentteoretisk utgångspunkt menar tidigare forskning att 
det snarare finns ett kommersiellt intresse i att anpassa sitt beteende efter klienten för att 
uppfattas som lojal mot denna (Haynes et al., 1998; Jenkins och Lowe, 1999). Vid utformningen 
av SBO indikerar resultatet däremot att det inte är vanligt att klienten på något sätt har direkta 
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invändningar mot de utkast revisorn presenterar. Vid eventuella invändningar från klienter vilka 
kan komma att begränsa användarnas värde finns indikationer på att revisorns prioriterar sin 
oberoendeställning och samhällsfunktion över klientrelationen. Att den oberoende ställningen 
och samhällsfunktionen är något som revisorn tenderar att prioritera högre än klientrelationen 
bör kunna förklaras av att revisorn kan antas ha incitament att reducera risken för att skada 
ryktet eller förlora sin auktorisation. Det finns dock indikationer på att klientrelationen är viktig 
för revisorn då relationen tenderar att ha en viss påverkan på hur man ser på tystnadsplikten. 
Vid utformningen av SBO är revisorn mån om att formuleringarna inte ska skada den relation 
man har till klienten. Detta är något som beaktas genom ett ömsesidigt arbete mellan parterna 
med syfte att förbättra årsredovisningen och därmed förenkla beaktandet av tystnadsplikten 
samtidigt som en nära relation kan uppehållas.  
  
Trots kravet på oberoende har revisorn fortfarande kommersiella intressen att beakta. Ett 
problem med utformningen av SBO är att de ofta är tidskrävande samtidigt som den rådande 
prispressen inom branschen inneburit att man inte kunnat öka arvodet i samma utsträckning. 
Det är därför relevant att analysera revisorns relation till bolagets aktieägare och övriga 
intressenter, eftersom tidigare forskning visar att aktörer endast tenderar att ingå ”kontrakt” och 
anpassa beteende när värdet överskrider kostnaden (Sunder, 2002) 
 
5.2.2 Revisorns relation till användarna 
Likt tidigare forskning visar studiens resultat att revisorn har en mer distanserad relation till 
bolagets intressenter (Fontaine & Pilote 2012; Öhman 2007). På bolagsstämman kommer 
visserligen revisorn i kontakt med bolagets ägare, men historiskt sett har intresset från ägarna i 
regel varit lågt. Årets bolagsstämmor har inte varit något undantag, där ytterst få frågor om den 
utförda revisionen ställts. Avsaknaden av respons gällande rapporteringen av SBO har lett till 
att revisorn tenderar att vara skeptisk till i vilken utsträckning användarna verkligen läser 
revisionsberättelsen. Det bristande intresset renderar således i en överlag gemensam 
uppfattning vilken präglas av att det är få användare som tar del av innehållet. Att det råder ett 
bristande intresse skulle kunna bero på att intressenter som långivare och analytiker redan 
besitter tillräcklig kunskap och kompetens för att innehållet ska skapa något mervärde, medan 
småsparares generella kunskap och kompetens snarare begränsar nyttan av informationen. Det 
låga intresset hos användare med begränsad kunskap om revision skulle även kunna bero på att 
dessa tenderar att ha presumtioner om vad revision är och hur det bedrivs trots att så inte är 
fallet.  
  
Trots de lågt visade intresse för det nya avsnittet i revisionsberättelsen innebär utformningen 
av SBO merarbete för revisorn. Revisorns tvingas lägga ner omfattande resurser för att anpassa 
språkbruk och formuleringar för att göra informationen hanterbar för användarna. Dock kan 
revisorn samtidigt inte helt strunta i kommersiella intressen utan revisionsbyråns interna krav 
på lönsamhet innebär att revisorn i vissa situationer tvingas till en balansgång mellan lönsamhet 
och omgivningens krav. Resultatet från studien visar dock att revisorn fortfarande upplever ett 
värde av rapporteringen trots det låga intresset. Dock bör ett fortsatt lågt intresse från 
omgivningen resultera i att revisorn eftersträvar en mindre tidskrävande utformning om man 
inte uppfattar att utvärderingen av dennes arbete sker på rättvisa grunder (Herda & Lavelle, 
2012).  
 
5.3 Transparens 
ISA 701 är som tidigare nämnts en standard med syftet att öka revisionens transparens gentemot 
omgivningen. Tidigare forskning har visat att den här typen av obligatorisk reglering som 
innefattar särskilda krav på rapportering ofta är ett effektivt sätt att öka transparensen om den 
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inte strider mot den bättre informerade partens incitament (Forssbaeck & Oxelheim, 2014). 
Tidigare forskning har vidare visat på att åtgärder för att öka transparensen i situationer som 
präglas av hög grad av informationsasymmetri riskerar resultera i att den bättre informerade 
parten manipulerar informationen (Behnk, Berreda-Tarrazona & Garcia-Gallego, 2014). Det är 
därför aktuellt att analysera huruvida revisorn är villig och upplever det möjligt att dela 
information som ökar revisionens transparens.  
 
Ovanstående analys av direkt- och social påverkan tyder på att revisorn inte har några tydliga 
incitament att manipulera informationen i SBO. Det faktum att revisorn fyller en form av dubbel 
funktion där incitamenten att dela information tenderar att överskugga de incitament som finns 
att endast beakta kommersiella intressen är en första indikation införandet av SBO bör öka 
revisionens transparens.  Tystnadsplikten innebär samtidigt ett visst hinder mot att dela den typ 
av bolagsspecifik information som IAASB strävat efter (IAASB, 2015b), dock är detta inget 
som bör utgöra ett stort hinder då bolags årsredovisningar innehåller allt mer information. En 
annan faktor som till viss del påverkar utformningen är det faktum att revision bedrivs i privat 
regi, något som innebär att revisionsbyråerna är vinstdrivande och därmed eftersträvar låga 
kostnader. Däremot finns det tydliga indikationer på att den information som inkluderas i SBO 
är sanningsenlig, och återspeglar de handlingar som revisorn vidtagit. Detta eftersom revisorn 
framhåller att det är av stor vikt att innehållet kan styrkas och bekräftas med hjälp av 
dokumentation och revisionsbevis vid en eventuell eftersyn.    
 
Den konservativa inställningen till förändringar som revisorsyrket inom tidigare forskning 
förknippats med (Öhman, 2007), verkar inte heller utgöra någon problematik vid rapporteringen 
av SBO. Revisorn upplever inte rapporteringen av SBO som någon dramatisk förändring. Att 
rapportera om den här typen av områden är inget nytt eftersom revisorn delat med sig av den 
här typen av information tidigare år på bolagsstämmorna. Samtidigt kan man ana att revisorn 
upplever det något mer komplext och känsligt att kommunikationen nu även sker i skriftlig 
form. Detta kräver en ny förmåga hos revisorerna, en förmåga att utrycka sig på ett sätt som 
icke revisorer förstår, något som enligt revisorn upplevs särskilt utmanande när det kommer till 
att förklara varför området utgör SBO. Vid den typen av rapportering är revisorn av 
uppfattningen att informationen lätt riskerar skapa osäkerhet hos omgivningen, en osäkerhet 
som kanske ofta saknar grund. För att undvika detta kan de enligt revisorn vara rationellt att 
vara försiktig, och använda mer neutrala formuleringar, så man förmedlar det man vill utan att 
skicka ut felaktiga varningssignaler till omgivningen. Dessa neutrala och försiktiga 
formuleringar gällande motiveringar är något som pekar mot att transparensen främst kommer 
hämmas gälla kategori B. Ovanstående indikerar likt tidigare forskning att revisorn inte känner 
samma trygghet med att arbeta med mer mjuka och subjektiva bedömningar där tydligt stöd i 
form av lagar, regler och praxis saknas (Öhman et al., 2006).  
 
5.3.1 Ex ante transparens 
Resultatet från den kvalitativa studien tyder på att revisorn inte har några direkta incitament 
mot att dela information om den utförda revisionen. Den information revisorn inkluderar utgör 
åtminstone en kortfattad beskrivning av vad revisorn faktiskt gjort under revisionen. En 
förklarande faktor är det finns en väletablerad revisionsmetodik som regleras av ISA och som 
tillämpas likvärdigt på samtliga noterade bolag. Revisorn upplever således ingen större 
problematik att rapportera om den här typen av information eftersom den kan rapporteras på ett 
relativt standardiserat vis med befintliga standarder som grund. Detta visar likt tidigare 
forskning att revisorn tenderar att känna stor trygghet i att arbeta mot befintliga regler, 
standarder och praxis (Öhman et al., 2006).  
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Det faktum att revisorn känner sig trygg med att välja ut SBO, beskriva dessa och lämna en kort 
redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits under revisionen indikerar att ex ante transparensen 
ökat (Forssbaeck & Oxelheim, 2014). Tidigare var inte information om revisorns handlingar 
observerbara för användare med undantag för de aktieägare som deltagit på bolagsstämman. 
Genom rapporteringen av SBO får nu övriga användare tillgång till information om revisorns 
beteende, information vilken enligt revisorn avspeglar de åtgärder som vidtagits under den 
utförda revisionen. Informationen om kvalité bör således också ökat eftersom användare nu inte 
endast får en signal huruvida revisionsberättelsen är ren eller oren, utan kan nu ta del av vilka 
områden revisorn prioriterat, och hur man hanterat dessa områden. Det faktum att den 
kvalitativa studien indikerar att information om kvalité och beteende ökat, innebär således att 
ex ante transparensen bör ökat (Forssbaeck & Oxelheim, 2014). En ökad ex ante transparens 
bör även medföra att risken för snedvridet urval och moral hazard problematiken reduceras 
(Akerlof, 1970; Forssbaeck & Oxelheim, 2014) 
 
5.3.2 Ex post transparens 
Enligt den kvalitativa studiens resultat bör inte SBO resulterat i et utökat ansvar för revisorn, 
då revisionen utförs på precis samma sätt som tidigare. Revisorns huvudsakliga uppgift är 
således fortfarande att fastställa att resultat- och balansräkning med rimlig säkerhet är fri från 
väsentliga fel, en uppgift som inte påverkas av rapporteringen av SBO. Trots detta upplever 
revisorn att SBO leder till ett utökat ansvar, detta till följd att revisorns handlingar blir mer 
observerbara för omgivningen. Rapporteringen av SBO ökar därmed omgivningens möjlighet 
att i efterhand kontrollera och utvärdera revisorns prestation. Vid skandaler eller oväntade utfall 
kan omgivningen därför hålla revisorn ansvarig om informationen i SBO inte överensstämmer 
med omgivningens förväntningar. Ovanstående resonemang visar således att revisorn även 
upplever att den andra typen av transparens, d.v.s. ex post transparens ökat (Forssbaeck & 
Oxelheim, 2014).  
 
En ökad ex post transparens medför dock en viss problematik för revisorn, då det generellt sett 
råder en presumtion bland användare att revisorn kontrollerar hela räkenskaperna, trots att 
revisorn endast arbetar med väsentlighet och risk. Revisorn är vidare väl eniga med tidigare 
forskning om att det finns ett rådande förväntningsgap (Innes et al., 1997; Monroe & Woodliff, 
1994). Revisorns uppfattning är således i linje med tidigare forskning som visar att aktörer 
tenderar att utkrävas ett större ansvar från externa parter än vad de själva uppfattar som deras 
faktiska förpliktelser (Watson, 1982; Andersson, Lowe & Reckers, 1993). Detta är i synnerhet 
problematiskt eftersom det riskerar resultera i att aktieägare och andra intressenter får 
invändningar gällande revisorns rapportering efter något anmärkningsvärt inträffat, trots att 
händelsen i praktiken inte berör ett SBO. 
  
5.3.3 Optimal transparens 
Revisorn är som tidigare nämnts av uppfattningen att det är få användare som läser 
informationen i SBO. Detta kan enligt tidigare forskning bero på att användare inte är redo att 
ta den ytterligare kostnaden som krävs för att tolka den ytterligare informationen (Forssbaeck 
& Oxelheim, 2014). Detta riskerar resultera i att revisorn inte uppfattar att utbytet och 
utvärderingen av revisorns prestationer sker på rättvisa grunder (Herda & Lavelle, 2012), då de 
ökade kostnaderna inte nödvändigtvis resulterar i högre legitimitet eller förtroende från 
användarna. Om situationen inte förändras kan det därför i framtiden finnas incitament att hålla 
nere kostnaden för att producera och distribuera denna typ av information (Forssbaeck & 
Oxelheim, 2014). Detta har även fått stöd av resultatet som visar att revisorn har ett 
kommersiella intressen att bejaka där kravet på lönsamhet leder till att revisorn eftersträvar 
effektivitet och låga kostnader. Revisorn framhåller dock att kostnaderna för utformningen av 
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SBO av naturliga skäl rimligtvis bör sjunka framöver eftersom man då har stöd av innehållet 
från tidigare år samt att det troligtvis kommer etableras praxis inom branschen. 
  
Revisorns skeptiska inställning till SBO:s värde är anmärkningsvärd. Den generella 
uppfattningen är att användare rimligtvis inte har något större värdet av den nya informationen. 
En stor andel av den information som presenteras i SBO fanns redan tillgänglig i bolagens 
årsredovisningar, och den kortfattade sammanfattningen av vidtagna åtgärder har revisorn 
samtidigt svårt att förstå hur användare ska dra nytta av. Samtidigt poängterar revisorn att SBO 
kan skapa mervärde för användarna genom att informationen i SBO kan öka förståelsen för 
vilka områden inom olika branscher som förknippas med högre risk, något som åtminstone kan 
öka förståelsen på branschnivå. 
  
Eftersom forskningen visar att en högre transparens endast bör eftersträvas i situationer där 
nyttan av detta överskrider kostnaden är det därför relevant att ställa sig frågandes till huruvida 
så är fallet i denna situation (Forssbaeck & Oxelheim, 2014). Revisorns skeptiska inställning är 
samtidigt inget nytt, då även Ernst & Young (2013) före införandet av SBO värnade till 
standarssättande organ om att göra en noggrann avvägning mellan potentiella fördelar och de 
utökade ansvaret och kostnader som uppstår till följd av rapporteringen. Om revisionskåren i 
framtiden fortsätter uppfatta att värdet av att rapportera SBO utförligt underskrider kostnaden 
riskerar således informationen att bli av en mer standardiserad typ, något som direkt strider mot 
IAASB syfte.  
 
5.4 Hypoteser 
Med ovanstående analys som utgångspunkt har tre hypoteser inför den kvantitativa studien 
arbetats fram: 
 
Den kvalitativa studien visar att revisorn i regel upplever det oproblematiskt att med det 
enskilda bolaget som utgångspunkt beskriva det område som utgör SBO, då stöd i form av 
utförlig och bolagsspecifik återfinns i bolagens årsredovisningar. Detta leder fram till följande 
hypotes: 

H1: Efterlevnaden är hög där revisorn beskriver området som utgör SBO (Kategori A) 

Ovanstående analys pekar mot att revisorn upplever det mer utmanande att motivera och 
förklara varför området utgör SBO i den specifika revisionen, då risken för att skapa överdriven 
osäkerhet hos användarna är påtaglig. Eftersom denna rapportering baseras på revisorns 
professionella bedömning saknas även stöd i form av bolagens årsredovisningar. Detta leder 
fram till studiens andra hypotes: 

H2: Efterlevnaden är lägre i kategori B, där revisorn förklarar och motiverar varför området 
utgör SBO i den specifika revisionen, än i kategori A  
 
Den kvalitativa studien visar vidare att revisorn upplever att beskrivningen av hur revisionen 
beaktat området samt vilka åtgärder som vidtagits blir relativt standardiserad, då den 
revisionsmetodik som revisionen utgår från är likvärdig för samtliga bolag som omfattas av 
ISA 701. Detta mynnat ut i studiens tredje hypotes:  
 
H3: Revisorns beskrivning hur revisionen beaktat området samt vilka åtgärder som vidtagits 
för att hantera området tenderar präglas av en mer allmän karaktär (Kategori C) 
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6. Resultat – Kvantitativ delstudie 
Kapitlet inleds med att presentera resultatet av hur väl ISA 701 efterlevs på en övergripande 
nivå. Vidare presenteras även efterlevnad i de tre olika listorna Large, Mid och Small cap för 
att avslutningsvis presentera efterlevnaden i de tre kategorierna vilket kan härledas 
kodningsschemat som använts för att kartlägga rapportering av SBO.  
 
6.1 Generell Efterlevnad 
I tabell 1 presenteras ett övergripande resultat från innehållsanalysen. Resultatet från de 75 
revisionsberättelserna som analyserats visar på att efterlevnaden av ISA 701 överlag är att 
beatraka som hög.    
 
Tabell 3 - Generell Efterlevnad 

Variabler  Antal Procent 
Antal revisionsberättelser 75  
Antal SBO 179  
Antal klassificeringar 537  
   
Efterlevnad   
Hög 390 72,60% 
Medel 122 22,70% 
Låg 25 4,70% 

 
I ovanstående tabell konstateras att de 75 revisionsberättelser som analyserats totalt bestod av 
179 SBO. Under innehållsanalysen bröts innehållet i varje enskild SBO ner och fördelades in i 
tre olika kategorier där varje kategori sedan kvantifierades med studiens kodningsschema som 
utgångspunkt med bedömningen låg, medel eller hög. Det genomfördes således totalt 537 
klassificeringar under innehållsanalysen. Resultatet i tabell 1 visar på att den i särklass 
vanligaste graden av efterlevnad är hög då 72,6 % av kategoriseringarna som utförts har 
klassificerats som att man efterlever ISA 701 i hög utsträckning. Resultatet visar även att en 
betydande del (22,7 %) efterlever ISA 701 relativt väl vilket således resulterar i att den minst 
förekommande graden (4,7 %) av efterlevnad är låg.  
 
6.2 Efterlevnad Large, Mid & Small cap 
I Figur 3, framgår resultat av den övergripande efterlevnaden baserat på företagens storlek för 
att undersöka om det finns någon skillnad vid rapporteringen av SBO mellan bolagen beroende 
på företagens tillhörighet av listorna Large, Mid och Small cap på OMX stockholmsbörsen. 
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Figur 3 - Efterlevnad Large, Mid och Small cap 

I Figur 3 går det att fastställa att det inte finns några tydliga skillnader i efterlevnad baserat på 
företagens listtillhörighet. Efterlevnaden är generellt sätt hög i samtliga listor. Det kan dock 
anas svaga indikationer på att efterlevnaden av ISA 701 tenderar att öka med bolagets 
börsvärde. Efterlevnaden är således högst i de SBO som tillhör bolag listat på Large cap, medan 
de SBO som tillhör bolag inom Small cap i relativa termer har lägre efterlevnad. Dock är 
skillnaden marginell vilket gör att sambandet således är att betrakta som relativt svagt. Något 
som dock går att utläsa till följd av att 25 revisionsberättelser från respektive lista analyserats, 
är att antalet SBO tenderar att variera beroende på företagens listtillhörighet. Av de SBO som 
ingår under Large cap har totalt 216 kategoriseringar genomförts, vilket innebär att antalet SBO 
uppgick till 72. Resultatet i Mid cap var 171 kategoriseringar vilket resulterar i 57 SBO och i 
Small cap genomfördes 150 klassificeringar av 50 SBO. Resultatet kan betraktas som 
anmärkningsvärt då bolagets börsvärde rimligtvis inte bör påverka antalet SBO. 
 
6.3 Efterlevnad i respektive kategori 
Innehållsanalysen har även gjort det möjligt att kartlägga innehållet och efterlevnaden av 
respektive kategori. Tabell 4 presenterar efterlevnaden i respektive kategori. 
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Tabell 4 - Efterlevnad i respektive kategori 

Efterlevnad Antal Procent 
A) Beskrivning av SBO    
Hög 160 89,39% 
Medel 16 8,94% 
Låg 3 1,76% 
B) Motivering och förklaring av SBO   
Hög 99 55,31% 
Medel 62 34,64% 
Låg 18 10,06% 
C) Beskrivning av revisionens 
åtgärder   
Hög 131 73,18% 
Medel 44 24,58% 
Låg 4 2,23% 

 
Den kategori som har fått högst efterlevnad är kategori A, d.v.s. revisorns beskrivning av området 
där 89,4 % av samtliga SBO kvantifierats som hög i efterlevnad. Endast 1,8 % av samtliga SBO 
kvantifierades som låg i efterlevnad i kategori A. Den kategori som istället fick lägst i efterlevnad 
är kategori B, d.v.s. revisorns förklaring och motivering varför området utgör SBO. I kategori B 
kvantifierades 55,3 % av samtliga SBO som hög i efterlevnad och 10,1% kvantifierades som låg. 
Det råder således en tydlig differens i efterlevnad mellan kategori A och B. Kategori C som för 
denna studie är av särskilt intresse eftersom innehållet ska avspegla vad revisorn faktiskt gjort 
under revisionen, fick 73,2% hög i efterlevnad och endast 2,2 % kvantifierades som låg.  
 
Ovanstående resultat visar således att efterlevnaden varierar mellan de krav som revisorn har att 
förhålla sig till. Efterlevnaden är hög när det kommer till att beskriva området medan efterlevnaden 
är betydligt lägre när det kommer till att motivera och förklara varför området utgör SBO. När det 
kommer till att redogöra för vilka åtgärder som revisorn vidtagit för att hantera området är 
efterlevnaden relativt hög trots att en ganska stor andel (24,6%) kvantifierats som medel, vilket 
indikerar att beskrivningarna tenderar att bli av en mer allmän karaktär. 
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7. Analys - Kvantitativ delstudie 
I följande avsnitt analyseras den kvantitativa studiens resultat med hjälp av den kvalitativa 
studiens analys och den teoretiska referensramen. Vidare testas de tre hypoteser som 
presenterades i det kvalitativa analysavsnittet 
 
7.1 Innehållsanalysens övergripande resultat 
Det övergripande resultatet visar att efterlevnaden av ISA 701 generellt sett är hög vid 
rapporteringen av SBO i svenska noterade bolag. Eftersom det kodningsschema som legat till 
grund för studiens kvantifieringar haft sin utgångspunkt i ISA 701 innebär detta således att 
revisorn i stor utsträckning efterlever de krav standarden ställer. I denna studie har det dessutom 
inte endast räckt med att efterleva standardens explicita krav, utan för att erhålla hög i 
efterlevnad krävs beroende på vilken kategori det handlar om vidare att informationen är 
företagsspecifik, att formuleringarna är användarorienterade samt att revisorn redogör för de 
åtgärder som vidtagits under den specifika revisionen.  
 
Ovanstående resultat är såldes i linje med den kvalitativa studien, enligt vilken revisorn 
upplever att det i stor utsträckning är möjligt att dela den information som ISA 701 kräver. 
Under den kvalitativa studien har inte heller några tydliga incitament som strider mot att dela 
informationen identifierats. Det ter sig snarare som att revisorn fäster stor vikt vid att 
informationen som rapporteras är i enlighet med ISA 701. Detta har även stöd av tidigare 
forskning som visar att efterlevnaden av en reglering tenderar att vara hög så till vida den inte 
strider mot berörda aktörers incitament (Forssbaeck & Oxelheim, 2014). Tidigare forskning har 
även lyft fram att revisorn är en aktör som fäster stor vikt vid att följa befintliga lagar, regler 
och praxis (Öhman et al, 2006). Det framgår således som att ISA 701 är en standard som 
revisorer tagit på allvar. Detta kom även till utryck under den kvalitativa studien där det 
framgick att det är av stor vikt att man följt den här typen av standarder vid eventuella 
eftersyner. En möjlig förklaring till den höga efterlevnaden kan således bero på att revisorn 
tenderar att agera riskavert och därmed eftersträvat att reducera risken för att hållas ansvarig i 
efterhand.   
 
En ytterligare förklaring till den höga efterlevnaden kan vidare vara att den här typen av 
rapportering inte är helt främmande för revisorn, något som innebär att den konservativa 
inställningen till förändringar revisorn vanligtvis förknippas med inte är lika påtaglig i denna 
situation (Öhman, 2007).  I Sverige har revisorn sedan en lång tid tillbaka presenterat de 
områden som varit mest väsentliga under revisionen samt berättat hur man hanterat dessa för 
deltagarna på bolagsstämmorna. Den här typen av rapportering är således inget nytt fenomen 
även om kommunikationen nu även sker i skriftlig form. Att en yrkeskategori som präglas av 
en konservativ inställning till förändringar inte upplever den nya standarden som något 
dramatisk förändring bör således reducera risken till en alltför negativ inställning till 
rapporteringen, något som rimligtvis även kunnat begränsa graden av efterlevnad.  

7.2 Efterlevnad i respektive kategori 
I det kvalitativa analysavsnittet arbetades med hjälp av den kvalitativa studiens resultat fram tre 
hypoteser vilka eftersträvar att förutsäga hur efterlevnaden inom respektive kategori är. Nedan 
analyseras samtliga kategoriers resultat med hjälp av att testa de ställda hypoteserna.  
 
7.2.1 Hypotes 1 - Kategori A 
I resultatet från innehållsanalysen framgick att efterlevnaden i de olika kategorierna fluktuerade 
något. Den kategori som fick högst efterlevnad var revisorns beskrivning av det området som 
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utgör SBO (kategori A). Detta innebär att revisorn i stor utsträckning beskrivit området med 
det enskilda företaget som utgångspunkt med hjälp av användarorienterade formuleringar. 
Ovanstående bekräftar således den första hypotesen som presenterades i analysen av den 
kvalitativa studien: 
 
H1: Efterlevnaden är hög där revisorn beskriver området som utgör SBO (Kategori A) 
 
En möjlig förklaring till att efterlevnaden är högst i kategori A, är att det finns god tillgång till 
beskrivningar av området i form av årsredovisningen. Det faktum att information redan finns 
presenterad i årsredovisningen förenklar rimligtvis revisorns balansgång mellan efterfrågan på 
mer information och tystnadsplikten. Eftersom bolagen, enligt revisorn, i regel inkluderar 
beskrivningar av områden som vanligtvis utgör SBO kan man således lämna den här typen av 
information utan att riskera skada bolaget. Detta bör rimligtvis resultera i att beskrivningarna 
av SBO blir mer företagsspecifika och uttömmande. Vid situationer där årsredovisningarna är 
transparenta och uttömmande minskar således revisorns behov av att använda tystnadsplikten 
som en skyddsbarriär mot utökade uttalanden, en risk som tidigare forskning uppmärksammat 
(Öhman, 2007). Det faktum att revisorn är av uppfattningen att tydligt stöd i årsredovisningen 
i regel finns resulterar vidare i att revisorn i de flesta fall kan efterleva Kategori A, utan att 
riskera uppfattas som illojal av klienten (Haynes et al., 1998; Jenkins & Lowe, 1999). 
 
Att revisorn upplever det möjligt lämna företagsspecifika formuleringar utan att skada 
förtroendet från klienten och bryta mot tystnadsplikten bör rimligtvis reducera revisorns behov 
av att balansera de tidigare nämnda intressekonflikterna. En reducering av denna typ av 
problematik talar vidare för att både komplexiteten och osäkerheten vid utformningen minskar.  
Detta leder rimligtvis fram till att revisorn kan utgå från användarnas behov vid utformningen, 
och därmed lämna mer företagsspecifika och uttömmande beskrivningar.   
 
I den kvantitativa studiens resultat framgår däremot att 1,8 % och 8,9 % fick låg respektive 
medel i efterlevnad. En möjlig förklaring till att dessa SBO inte var lika företagsspecifika och 
uttömmande som övriga skulle kunna bero på att stöd i form av bolagens årsredovisningar 
saknades. Utifrån den kvalitativa studien så pekade revisorn attityd mot att man är försiktig vid 
sina uttalande när tydligt stöd i årsredovisningen saknas. Detta indikerar således att revisorn 
upplever större osäkerhet vid utformningen vid den här typen av situation, något som även 
riskerar begränsa hur väl standarden efterlevs vid rapporteringen. Bland de 1,8 % av SBO som 
fick låg skulle det rent av kunna vara så att information om dessa SBO helt och hållet saknades 
i årsredovisningen. Då revisorn i den kvalitativa studien var tydlig med att ingen ny information 
om bolagen kommer inkluderas i SBO blir det således utmanande att efterleva ISA 701 vid en 
sådan situation.  
 
7.2.2 Hypotes 2 - Kategori B 
Resultatet från innehållsanalysen visar att den kategori som fick lägst i efterlevnad var kategori 
B där 55,3 % fick hög, 34,6 % medel och resterande 10,1 % låg. Revisorn har således vid 
rapporteringen av SBO presterat sämst i termer av efterlevnad när det handlar om att motivera 
och förklara varför området utgör SBO. Med dokumentstudien som utgångspunkt kan det 
generellt sett konstateras att denna motivering och förklaring är kortfattad. I de allra flesta 
klassificeringar som inte fått hög har motiveringen till att området utgjort SBO varit att området 
är förknippat med bedömningar. Detta är således en allmän motivering som inte skapar någon 
insikt om varför området utgjorde ett SBO i det specifika bolaget. Samtidigt efterlevs denna 
kategori väl i många fall där det framgick tydliga förklaringar och motiveringar där man som 
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läsare snarare skapade sig en förståelse varför området utgjorde ett SBO i det specifika bolaget. 
Ovanstående analys bekräftar således studiens andra hypotes: 
 
H2: Efterlevnaden är lägre i kategori B, där revisorn förklarar och motiverar varför området 
utgör SBO i den specifika revisionen, än i kategori A 
 
I relativa termer är kategori B den kategori där efterlevnaden är lägst. Resultatet från den 
kvalitativa studien visar att revisorn upplever det utmanande att med utförlig information 
motivera och förklara varför området utgjorde SBO i den specifika revisionen utan att riskera 
sända ut varningssignaler som skapar en överdriven osäkerhet hos användarna. Enligt revisorn 
är ett sätt att hantera den här typen av problematik att vara försiktig i formuleringarna, något 
som riskerar resultera i mer allmänna och neutrala motiveringar. Detta visar samtidigt på hur 
revisorn tenderar att känna sig mer osäker med att hantera mer subjektiva bedömningar där stöd 
i form av lagar, regler och praxis saknas (Öhman et al., 2006).  
 
En ytterligare förklaring till den relativt låga efterlevnaden kan vidare vara det faktum att stöd 
i årsredovisningen saknas. I denna kategori tvingas revisorn följaktligen dela ny information 
med revisorns professionella bedömning som utgångspunkt. För att undvika att formulera sig 
på ett sätt som skadar bolaget kan det därför anses rationellt att vara mer kortfattad och försiktig 
vid sina uttalande. Detta indikerar således att tystnadsplikten är en aspekt som begränsar 
möjligheten att vara fullständigt transparent (MARC, 2011). I situationer där stöd i form av 
årsredovisningen saknas, framstår det som att revisorn tenderar att värna om tystnadsplikten. 
Detta kan vidare förklaras med hjälp av tidigare forskning som visat att revisorn föredrar att 
använda tystnadsplikten som ett medel för att reducera risken för skadestånd och samtidigt 
värna om relationen till klienten (Öhman, 2007, Haynes et al., 1998; Jenkins & Lowe, 1999).  
 
Trots att kategori B är den kategori med lägst efterlevnad fick emellertid hela 55,3 % hög i 
efterlevnad. Detta kan anses som oväntat högt då revisorns uppfattning kring den här typen av 
rapportering pekade mot att de skulle vara av en mer standardiserad karaktär. En möjlig 
förklaring till en så oväntad hög efterlevnad i denna kategori skulle kunna vara att det är den 
första rapporteringen av SBO. Eftersom rapporteringen av SBO inte blivit etablerad i branschen 
och jämförbarhet mellan olika bolag saknats eftersträvar kanske revisorn att säkerställa att man 
åtminstone inte utmärker sig genom att lämna undermålig information. För att vara på den säkra 
sidan kan resultatet således bli att efterlevnaden tenderar att vara hög vid den första 
rapporteringen. När väl jämförbarhet mellan olika bolag och olika år däremot existerar kan 
revisorn istället bli mer bekväm vid utformningen, eftersom rapporteringen är etablerad inom 
branschen och risken för att ”sticka ut” i sin rapportering reduceras.  
 
7.2.3 Hypotes 3 - Kategori C 
I kategori C, där revisorn beskriver vilka åtgärder som vidtagits för att hantera området, var 
efterlevnaden relativt hög. Av de kvantifieringar som gjordes fick 73,2 % hög vilket visar på 
att revisorn generellt sätt lämnar en specifik redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits under 
revisionen. Detta resultat är inte helt i enlighet med H3: 
 
H3: Revisorns beskrivning hur revisionen beaktat området samt vilka åtgärder som vidtagits 
för att hantera området tenderar präglas av en mer allmän karaktär (Kategori C) 
 
Trots den höga andelen som kvantifierades som hög i efterlevnad fick en relativt stor andel 
(24,6 %) medel, där beskrivningarna av vilka åtgärder som vidtagits under revisionen var av en 
mer allmän karaktär. Detta har sitt stöd av den kvalitativa studiens resultat där revisorn uppgav 
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att den standardiserade revisionsmetodiken som ligger till grund för hela granskningsarbetet 
helt naturligt resulterar i att den här typen av rapportering blir allmän och standardiserad. 
Revisorns är således av uppfattningen att det standardiserade innehållet snarare är ett resultat 
av en standardiserad revisionsansats. 
  
Avslutningsvis kan det däremot konstateras att efterlevnaden är över förväntan inom kategori 
C. Revisorns beskrivning av hur revisionen beaktat området samt vilka åtgärder som vidtagits 
är ofta tydliga och specifika. Bland den majoritet av klassificeringarna som fick hög har 
revisorn explicit förtydligat vilka parter som varit involverade i granskningsarbetet, vilka 
parametrar man lagt särskilt stor vikt vid samt vilka revisionsbevis som samlats in. Revisorns 
uppfattning om att innehållet tenderar att bli standardiserat kan således inte i generella termer 
bekräftas av innehållsanalysen. Utifrån tidigare forskning kan ovanstående resultat vidare 
förklaras av det faktum att tystnadsplikten inte utgör något hinder mot att dela den här typen av 
information (Öhman, 2007). Revisorn kan således på ett utförligt sätt beskriva hur revisionen 
gått tillväga utan att lämna ny information om bolaget. Vidare har inga direkta incitament mot 
att dela den här typen av information identifierats under den kvalitativa studien, något enligt 
tidigare forskning talar för en hög efterlevnad (Forssbaeck & Oxelheim, 2014). 
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8. Slutsatser & Diskussion 
I följande kapitel presenteras studiens slutsatser utifrån studiens syfte och frågeställningar. 
Sedan följer en mer ingående diskussion som sedan mynnar ut i studiens praktiska och 
teoretiska implikationer. Avslutningsvis lämnas förslag till framtida forskning samt att studiens 
begränsningar beskrivs 
 
8.1 Studiens slutsatser 
Denna studie syftar till att öka förståelsen för hur rapporteringen av SBO påverkar revisionens 
transparens. Vartefter studien fortskridit har det visat vara mycket utmanande att uppnå detta 
syfte. I den kontext studien undersökt har det däremot identifierats två faktorer som är särskilt 
vikt och därmed centrala att undersöka: (1) att den information som presenteras i SBO är fri 
från förvrängning och avspeglar revisionen och (2) att revisorn uppfyller de krav på 
rapportering som ISA 701 ställer. För att uppfylla studiens primära syfte har studien därför 
eftersträvat att besvara följande två forskningsfrågor: 
 

1. Hur resonerar praktiserande revisorer gällande sina möjligheter att öka revisionens 
transparens genom rapporteringen av SBO? 
 

2. Hur väl efterlevs ISA 701 vid revisorns rapportering av SBO bland svenska noterade 
bolag? 

Den kvalitativa studien vilken eftersträvar att besvara den första frågeställningen visar att 
revisorn upplever att det i hög utsträckning är möjligt att öka revisionens transparens genom 
rapporteringen av SBO. Trots att faktorer som tystnadsplikt och relationen till klienter är 
faktorer som revisorn tvingas beakta så är den generella uppfattningen att det inte ska begränsa 
transparensen i särskilt stor utsträckning. Detta förklaras delvis av att de bolag som omfattas av 
den nya standarden själv eftersträvar en hög transparens i sin årsredovisning. Revisorn upplever 
således tystnadsplikten som relativt oproblematisk, eftersom man i de flesta situationerna med 
kan undvika att lämna ut ny information om bolaget men fortfarande efterleva ISA 701 väl. 
Detta gäller såväl gällande relationen till klienterna, där revisorns uppfattning snarare förefaller 
vara att klienterna lämnar synpunkter i syfte att förfina rapporteringen av SBO. De 
intressekonflikter som tidigare forskning således lyft fram som särskilt problematiska vid 
utökade uttalande från revisorn, tenderar således inte upplevas lika problematiska ur revisorns 
perspektiv.  
 
Däremot visar denna studie att det råder en viss skepticism bland revisorerna när det gäller 
värdet av att rapportera SBO. Trots att revisorn upplever att transparensen ökat gentemot den 
tidigare standardiserade utformningen ställer sig revisorn frågande till vad den utökade 
rapporteringen verkligen bidrar till i praktiken. Även om rapporteringen nu blir mer informativ 
och uttömmande upplever inte revisorn att utrymmet för att gå in på den detaljnivå som krävs 
för att utbilda omgivningen är tillräckligt. Vidare är revisorn något frågande till det låga 
intresset bland omgivningen. Trots att SBO är en omfattande förändring i revisionsberättelsens 
struktur och innehåll har i princip inga reaktioner från omgivningen uppmärksammats. Studien 
visar således att revisorn ställer sig frågande till om den utökade informationen verkligen når 
ut till användarna i slutändan.  
 
Den kvantitativa studien vilken syftar till att besvara studiens andra frågeställning visar att 
efterlevnaden i generella termer är hög bland de svenska noterade bolagen. De explicita krav 
som ISA 701 ställer uppfylls i regel alltid vid rapporteringen, även om studien indikerar att 
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detaljnivån och mängden bolagsspecifik information varierar i relativt stor utsträckning. Vidare 
har vissa tendenser i rapporteringen identifierats. Vid rapportering där stöd i form av 
årsredovisningen finns, lämnar revisorn generellt sett mer uttömmande och bolagsspecifika 
beskrivningar medan rapportering av information som grundar sig på revisorns bedömningar, 
och där stöd i årsredovisningen istället saknas tenderar bli mer neutrala och försiktiga. 
 
Den rapportering som har varit av ytterst stor vikt i denna del av studien är rapporteringen om 
hur revisionen beaktat området samt vilka åtgärder som vidtagits för att hantera området. Denna 
rapportering har en nära koppling till den definition av transparens som denna studie utgått från: 
Till vilken grad revisionsberättelsen återger revisorns handlingar och åtgärder under 
revisionen. Genom en kombinerad ansats där revisorns resonemang kring utformningen av 
SBO beaktas tillsammans med den information som slutligen presenteras i avsnittet kan 
slutsatser kring SBO inverkan på revisionens transparens dras. 
 
Den information som rapporteras i SBO fanns tidigare endast tillgänglig för de aktieägare som 
deltog på bolagstämmorna. När informationen nu inkluderas i revisionsberättelsen blir 
informationen således tillgänglig för fler intressenter. Dessutom finns informationen nu 
publicerad i skrift, något som innebär att omgivningen alltid har tillgång till informationen via 
årsredovisningen. Denna studie visar att ISA 701 generellt sett har efterlevts väl under den 
första rapporteringsperioden av SBO. Vidare förefaller det som att revisorn till hög grad 
upplever det möjligt att vara öppen och sanningsenlig vid utformningen. Detta indikerar således 
att förutsättningarna för en högre grad av transparensen gällande revisionens utförande ökat 
eftersom informationen nu finns tillgänglig för ett större antal användare.  
 
8.2 Avslutande diskussion  
Inför implementationen av SBO har en rad aspekter som riskerar begränsa revisorns möjligheter 
att öka transparensen lyfts fram av framför allt forskare och branschorganisationer. En sådan 
aspekt är det faktum att revisorn har tystnadsplikt gentemot klienten och är således skyldig att 
inte dela information som skadar bolaget. Efter införandet av SBO framstår det att 
tystnadsplikten är en aspekt som revisorn på ett omsorgsfullt sätt förhåller sig till vid 
utformningen av det nya avsnittet. Detta resulterar framför allt i att ingen ny information om 
bolaget lämnas i revisionsberättelsen. Trots att tystnadsplikten utgör en begränsning till att dela 
bolagsspecifik information i samtliga situationer uppfattas däremot att de noterade bolagens 
utförliga årsredovisningar är tillräckligt informativa för att revisorn ska anse att möjligheten att 
öka transparensen inte begränsas i omfattande utsträckning. Det område som efterlevs mest väl 
är även det område som är mest förknippat med tystnadsplikten, vilket innebär att det rimligen 
bör finnas andra faktorer som har en större påverkan vid utformningen av SBO. Vidare bör inte 
tystnadsplikten begränsa revisorns möjlighet att återge de åtgärder som vidtagits och därmed 
öka revisionens transparens, då behovet av bolagsspecifik information i denna beskrivningen 
av revisionen visat sig vara relativt lågt.  
 
Att revisorns har en nära relation till klienten som präglas av samarbete och ömsesidiga dialoger 
är inte heller något som verkar påverka innehållet i SBO negativt. De synpunkter klienten 
lämnar är snarare i regel konstruktiva med en eftersträvan att förbättra innehållet utifrån ett 
användarperspektiv. Relationen mellan revisorn och klienten ter sig således inte strida mot 
revisorn oberoende ställning. Att vara öppen och lämna relevant information av hög kvalité till 
omgivningen verkar snarare uppfattas som en konkurrenskraft bland både revisorn och klienten.  
Revisorn upplever vidare att rapporteringen i SBO resulterar i att klienten blir mer benägen att 
lämna information om den här typen av områden i bolagets årsredovisning. Eftersom en mer 
informativ och transparent årsredovisning underlättar revisorns möjlighet att lämna 
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bolagsspecifik information kan en sådan effekt följaktligen ha en positiv påverkan på 
möjligheten att öka revisionens transparens.  Revisorns nära relation till klienterna är därmed 
inte nödvändigtvis negativ för användare. Användarna bör kunna dra fördel av den nära 
relationen om denne leder till mer informativa årsredovisningar och revisionsberättelser. 
Revisorns klientrelation kanske därmed kan leda till effektivare beslut hos användare och 
förbättra resursallokering snarare än att oberoendet ifrågasätts.  
 
Studien har samtidigt identifierat en rad aspekter som riskerar begränsa transparensen över tid. 
En sådan aspekt är det faktum att revisorn hittills upplever att kostnaderna för att utforma och 
rapportera SBO överskrider nyttan. Trots att utformningen av SBO krävt ett gediget och 
tidskrävande arbete verkar inte omgivningens intresse för revisionsberättelsen tagit fart. 
Revisorn har fått ytterst låg respons på det arbete man utfört och upplever inte heller att den 
nya rapporteringen haft någon egentlig effekt till följd av den låga andel som läser 
revisionsberättelsen. Revisorns stora engagemang i att dela relevant och användarvänlig 
information behöver således inte nödvändigtvis resultera i en stärkt legitimitet eller ökat 
förtroende från omgivningen. Detta är något som förefaller förvånande eftersom användare av 
revisionsberättelsen under lång tid kritiserat den standardiserade utformningen, samtidigt som 
man i dagens situation inte verkar vara villig att ta kostnaden för att reducera 
informationsasymmetrin. Vidare kan det även framstå anmärkningsvärt att användare inte har 
ett högre intresse för revisionsberättelsen då den nu är mer dynamisk och rimligtvis bör förbättra 
deras beslutsfattande.    
 
Omgivningens låga intresse för revisionsberättelsen är problematiskt, eftersom det framöver 
riskerar skapa incitament för revisorn att kostnadseffektivisera utformningsprocessen, något 
som kan komma att påverka både grad av transparens och efterlevnad. Detta är vidare i enlighet 
med uppfattningen som indikerar att rapporteringen över tid kommer tendera att bli allt mer 
standardiserad och homogen. Det är därför aktuellt att ifrågasätta huruvida införandet av SBO 
verkligen reducerat rådande förväntningsgap samt ökat omgivningens förtroende för revision, 
något som IAASB eftersträvat. 
 
De intressekonflikter som länge präglat revisionsyrket och som initialt inför implementeringen 
spåddes begränsa revisorns möjlighet att vara transparent i sin rapportering verkar således inte 
utgöra någon större problematik vid rapporteringen av SBO. Den största problematiken avser i 
stället förhållandet mellan nytta och kostnader av rapporteringen. Revisorns uppfattning om 
användares låga intresse för den producerade informationen är problematiskt på många vis. Om 
revisorn inte upplever någon nytta av rapporteringen riskerar de kommersiella intressena 
komma att överskugga eftersträvan att öka revisionens transparens. Ett fortsatt lågt intresse kan 
vidare resultera i att relationen mellan revisor och användare uppfattas som orättvis, till följd 
av orimliga krav och förväntningar på revisorn. En hög transparens i kombination med ett 
utbrett förväntningsgap kan vidare leda till stora konsekvenser för revisorn, då användare 
riskerar hålla revisorn ansvarig för att information saknas i SBO, trots att informationen inte 
berör områden som varit särskilt betydelsefulla under revisionen.  
 
8.3 Studiens implikationer 
Obligatoriska regleringar med syfte att förbättra transparens är ofta problematiska i de fall de 
strider mot avsändarens incitament. Revision kan beskrivas inom ramen av både ekonomiska 
och sociala kontexter, samtidigt som revisorn antas ha dubbla principaler, något som renderar i 
att revisorn i sin profession ställs inför intressekonflikter. Dessa förutsättningar har tidigare 
visat sig ge anledning till den bättre informerade parten att ljuga eller vilseleda snarare än att 
förmedla information för att minska informationsasymmetrin och därmed öka transparensen. 
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Denna studies slutsatser visar att så inte är fallet för revisorn, man upplever snarare att man har 
relativt stora incitament att minska informationsasymmetrin och förbättra transparensen för 
användare av revisionsberättelsen. Det finns således ett teoretiskt bidrag då studien visar att det 
finns kontexter som präglas av intressekonflikter men inte har en negativ påverkan på 
villigheten att minska informationsasymmetri.  
 
Ett ytterligare teoretiskt bidrag som vi hoppas att denna studie kan medföra är gällande 
revisorns relationer till klienter och användare. Revisorns nära relation till dess klienter har lett 
till att revisorns oberoende har ifrågasatts både i praktiken och inom forskningen. Revisorns 
nära relation till klienterna har således indikerat att en relationsstörning till användarna uppstår, 
dock visar vår studie att det nära samarbete revisorn har med klienterna är något som bör gagna 
användarna av revisionsberättelsen. Klienternas synpunkter omfattar oftast hur rapporteringen 
av SBO kan förbättras för att göra det hela tydligare, vilket snarare indikerar att relationen 
mellan användare och revisor är något som kan förbättras till följd av det samarbete som finns 
mellan revisor och klienten.  
 
Vi hoppas även att studien ska medföra vissa praktiska implikationer för standardsättare, 
revisorer och användare av revisionsberättelsen. Under studien har det gått att fastställa att 
revisorer ställer sig frågande till värdet av den nya revisionsberättelsen då intresset fortfarande 
tycks vara lågt hos användare. Utformningen av SBO är en resurskrävande process vilket inte 
kommer förbättra marknadseffektiveten eller förtroendet för revision om användarnas intresse 
inte ökar. Vi hoppas därför att detta är något som uppmärksammas av samtliga aktörer och 
skapar en debatt om hur revisionsberättelsen kan användas eller anpassas för att kostnader inte 
ska överstiga nyttan av en mer omfattande revisionsberättelse.  
 
Vidare hoppas vi även att praktiserande revisorer ska uppmärksamma att efterlevnaden tenderar 
att vara lägre när det kommer till revisorns motivering och förklaring om varför området utgör 
ett SBO. Till framtida rapporteringsperioder hoppas vi att detta är något som uppmärksammas, 
trots att det finns en inneboende komplexitet i rapporteringen bör efterlevnaden kunna förbättras 
inom området för att skapa en större förståelse för revisionens inriktning samt det enskilda 
bolagets risker. 
 
8.4 Förslag till framtida forskning  
Denna studie vilken designats som en tvärsnittsstudie, har gett en första inblick kring 
rapporteringen av SBO. I framtiden kommer det vara mer företag som omfattas av regleringen 
samtidigt som det finns tydliga indikationer att rapporteringen kan komma att bli allt mer 
homogen. Transparens och efterlevnad är dessutom inte konstant och förändras över tid 
(Forssbaeck & Oxelheim, 2014).  Vi finner det därför av intresse att i framtiden genomföra 
longitudinella studier för att undersöka om rapporteringen och efterlevnaden har förändrats och 
därmed om dessa eventuella förändringar även medför att transparens till revision skiljer sig 
från den första rapporteringsperioden. 
  
En annan intressant aspekt som vi fann inte var möjlig att undersöka så tidigt i rapporteringen 
av SBO är användarnas upplevda värde av den mer omfattande revisionsberättelsen. Under vår 
studie uttryckte revisorn att man upplevde att det råder ett generellt lågt intresse för 
revisionsberättelsen vilket gör att det skulle vara intressant att undersöka om användarna 
upplever att deras beslutsfattande påverkats av den mer omfattande revisionsberättelsen och 
därmed om resursallokeringen blivit effektivare. Detta är även en intressant aspekt att 
undersöka då en optimal transparens är beroende av att kostnaderna inte överskrider nyttan för 
att reducera informationsasymmetrin. För att undersöka den teoretiska jämvikten krävs således 
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att användares och revisorers upplevda nytta och kostnader av en mer omfattande 
revisionsberättelse analyseras. 
  
Det finns även indikationer från denna studie om att införandet av SBO kan ha en indirekt 
påverkan på årsredovisning genom att områden som beaktas som SBO även tvingar företagen 
i sin rapportering att bli mer transparanta och detaljerade. Vidare skulle det därför vara 
intressant att över tid följa utvecklingen av årsredovisningar för att se om dessa succesivt 
förbättras till följd av rapporteringen av SBO.  
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Appendix 
 
Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
Vad är din nuvarande titel på din revisionsbyrå? 
  
Hur många års erfarenhet har du av revisorsyrket? 
 
Arbetar du idag med revidering av företag som inkluderar SBO i revisionsberättelsen? 

• Om ja, vilken roll har du i sådana fall vid utformningen av SBO? 
 
Vad är revisionsberättelsens primära syfte enligt dig? 
 

• Är rapporteringen av SBO nödvändigt för att uppnå detta syfte?  
 

Vilka för- och nackdelar finns för dig som revisor av att SBO inkluderas i revisionsberättelsen? 

Hur ser du på möjligheten att i SBO beskriva de områden som varit mest betydelsefulla under 
revisionen samt vilka åtgärder som vidtagits för att hantera dessa? 
 
Revisorn har både ett ansvar mot klienter och användare av revisionsberättelsen, tror du att 
detta är något som påverkar utformningen av SBO? Om ja, på vilket sätt? Om nej. Varför inte? 
 
Påverkar tystnadsplikten utformningen av SBO? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? 
 
Upplever du att revisorns ansvar har påverkats till följd av rapporteringen av SBO? Om ja, på 
vilket sätt? Om nej, varför inte? 
 
Det har talats om en risk att SBO riskerar att bli standardiserad och därmed förlora sitt värde, 
vad anser du om detta? 
 
Skulle du kunna utgå från en situation du varit med om där utformningen av SBO var 
utmanande, och utan att namnge företag eller liknande, beskriva varför situationen upplevdes 
utmanande och hur du gick tillväga för att hantera situationen? 
 
Slutligen, på vilket sätt tror du att SBO kommer påverka användarnas insyn och förståelse för 
revisionsarbetet?  
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Bilaga 2 – Kontaktförfrågan 
 
Hej, 
  
Vi är två studenter som läser civilekonomprogrammet med inriktning mot redovisning och 
styrning på Luleå tekniska universitet. Vi håller i skrivande stund på med vårt examensarbete 
där vi undersöker revisionsberättelsens nya avsnitt, Särskilt betydelsefulla områden.  
 
För att uppfylla studiens syfte är vi i behov av att komma i kontakt med praktiserande revisorer 
som berörs av Särskilt betydelsefulla områden i praktiken. Vår förhoppning är att genomföra 
personliga intervjuer med berörda revisorer från de sex största revisionsbyråerna. Tanken är att 
de personliga intervjuerna ska öka förståelsen för vad det nya avsnittet innebär för revisorn i 
sitt arbete.  
 
Vi oerhört intresserade av att träffa dig eller någon av dina kollegor för att ta del av era 
erfarenheter. Vi skulle därför vara tacksamma om det finns möjlighet ta del av kontaktuppgifter 
till någon kollega om du själv inte har möjlighet att medverka på en intervju. 
 
Intervjuerna planeras genomföras under april och tar uppskattningsvis 30-45 minuter. Du som 
respondent är genom hela studien fullständigt anonym.  
 
Med vänliga hälsningar 
Carl Johansson & Carl Nyström 
 
 
 


