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Förord 
Efter många veckors sökande och skrivande har vi äntligen slutfört vår magisteruppsats, 
vilken vi är oerhört glada över att äntligen kunna presentera. Vi vill härmed tacka alla våra 
respondenter på ÖPWC, KPMG, Ernst & Young och Deloitte som avsatt tid för att medverka 
i vår studie och som bidragit med mycket värdefull information. Vi vill också rikta ett stort 
tack till vår handledare, Åke Gabrielsson, som givit oss mycket värdefull hjälp och kommit 
med idéer som tagit studien framåt. Slutligen vill vi även tacka våra nära och kära som stöttat 
oss genom hela uppsatsprocessen.  
 
 
 
 
 
Therese Jäfvert  Ann Hällman 



Sammanfattning 
De senaste åren har en rad revisionsskandaler skakat omvärlden och revisorerna hamnade i 
och med detta i blåsvädret. Deras oberoende ifrågasattes och intressenterna tappade snabbt 
förtroendet för deras granskning. Antalet skadeståndsprocesser mot revisorerna ökade och 
intressenterna, media samt regeringen krävde hårdare regleringar inom området. Till följd av 
detta genomfördes förändringar av revisorernas regelverk och lagstiftning för att förhindra 
framtida skandaler. I Sverige har det sedan år 2002 införts bl.a. en ny revisorslag och den 
tidigare revisionsprocessen har ersatts av de internationellt influerade revisionsstandarderna, 
RS. Vidare infördes hårdare och utökade kvalitetskontroller för att återupprätta revisorernas 
rykte och höja kvalitén inom kåren.  
 
I Sverige har det inte genomförts någon studie om huruvida de utökade lagarna och 
regleringarna har uppnått den effekt som de syftar till. För oss som blivande revisorer är det 
intressant att undersöka om och hur förändringarna har påverkat revisorernas arbete. Ett sätt 
att studera huruvida förändringarna påverkat deras arbete är att granska revisionsberättelsen, 
då den är det enda offentliga uttalande som revisorn lämnar vid sin revision. Med denna 
utgångspunkt har vi arbetat utifrån följande syfte: 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att, utifrån ett antal revisionsberättelser och intervjuer, 
belysa hur revisorernas revisionsarbete har förändrats efter år 2001. Vidare avser vi att 
kartlägga vilka orsaker som ligger bakom orena revisionsberättelser samt hur de har 
förändrats mellan åren 2001 och 2005. 
 
För att få svar på vår forskningsfråga har vi utifrån främst en hermeneutisk kunskapssyn, 
induktivt angreppssätt och genom ett intressentperspektiv använt oss av både en kvantitativ 
och kvalitativ undersökningsmetod. I den kvantitativa undersökningen har vi genom att 
granska 1 800 st revisionsberättelser under åren 2001 och 2005, observerat att antalet orena 
revisionsberättelser har ökat från 12,4 % till 14,9 %, d.v.s. det har skett en ökning med 20 %. 
Vidare har vi sammanställt anmärkningsgrunderna samt till- eller avstyrandeuttalandena för 
att undersöka om och hur dessa har förändrats mellan de två åren. För att erhålla en djupare 
förståelse inom vårt ämne har vi även valt att genomföra fem intervjuer med auktoriserade 
och godkända revisorer. Syftet med dessa var, förutom att få professionella utlåtanden om 
resultatet från vår kvantitativa undersökning, även få en inblick i hur deras arbete förändrats 
efter år 2001.  
 
Enligt vår studie uppfyller de utökade lagarna och regleringarna sitt syfte då de resulterat i att 
revisorerna idag är hårdare i sin granskaning och uppmärksammar fler omständigheter i 
revisionsberättelserna. De utökade kvalitetskontrollerna har medfört att revisorernas 
benägenhet att anmärka i revisionsberättelsen har ökat då de annars själva riskerar att få en 
anmärkning av Revisionsnämnden. Revisorerna har även efter år 2001 fått ett mer detaljerat 
regelverk som medför att de fått ett utökat granskningsområde. Revisorerna har idag fler 
punkter att granska, ett kraftigt utökat dokumentationskrav och oberoendefrågorna har genom 
analysmodellen fått mer fokus, vilket resulterat i en klarare arbetsfördelning inom byrån.  
Vidare har deras arbete gått mot att granska mer ickefinansiella poster då RS bl.a. ställer 
högre krav på ifrågasättandet av företagets fortsatta drift och ökat fokus på 
väsentlighetsåtagandet. Ur ett intressentperspektiv är effekterna av skandalerna och den 
reformerade lagstiftningen positiv då det resulterat i att de numera uppmärksammas på fler 
omständigheter och får tydligare varningssignaler genom revisionsberättelserna.  
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel avser vi att ge läsaren en inblick i det problemområde som 
ligger till grund för vår studie. Inledningsvis presenterar vi problembakgrunden som 
sedan utmynnar i vår problemformulering samt syfte. Avslutningsvis redogör vi för 
studiens avgränsningar samt de centrala begrepp och förkortningar som vi använder oss 
av i studien. 

1.1 Problembakgrund 
Vid slutet av år 2001 försattes det amerikanska företaget Enron i konkurs. Företaget hade 
genom att manipulera redovisningen kamouflerat dess skulder och gett skenet av ett 
finansiellt välmående företag.1 Då denna skandal uppdagades låg fokus till en början 
mest på de giriga cheferna, de förlustdrabbade investerarna samt på företagets personal. 
Media runt om i världen rapporterade om tusentals människor som förlorat sina arbeten 
och pensionsbesparingar. Skandalen expanderade dock ytterligare då det uppdagades att 
den ansvariga revisionsbyrån Andersen undanröjt dokument och handlingar när 
tillsynsmyndigheten SEC inlett sin förundersökning angående Enron. Allt eftersom tiden 
gick sattes mer och mer fokus på revisorerna roll i sammanhanget.2 Debatten kring 
revisionsskandalerna ledde till ett ifrågasättande av revisorernas oberoende, hur 
korruption ska bestraffas och motverkas samt hur revisionsbyråerna ska övervakas. Den 
amerikanska kongressen enades om en ny lag, Sarbanes-Oxley Act, för att sätta 
revisionsbyråerna under federal bevakning och för att förhindra liknande framtida 
skandaler.3    
 
Effekterna av revisionsskandalerna har även medfört förändringar inom de europeiska 
redovisningsrekommendationerna. Redan innan 2001 års omtalade skandaler var arbetet 
med ”Statutory Auditors Independence in the EU; A Set of Fundamental Principles” 
igång för att reglera revisorns oberoende.  Dock förändrades denna rekommendation 
något och omformulerades som en direkt följd av den uppdagade Enron-affären.4 Även 
andra företag som till exempel WorldCom och Parmalat har skapat stora rubriker 
angående giriga ledningar, tvivelaktiga revisioner, oetiska handlingar och gråzoner i 
lagstiftningen.5 I Sverige har till exempel företaget Prosolvias felaktiga redovisning 
medfört bristande förtroende för revisorerna och de finansiella rapporterna. I det fallet 
valde revisorn att underteckna en ren revisionsberättelse trots att Prosolvias ledning 
uppenbarligen lämnat vilseledande information angående ägandeförhållanden och 
vinstredovisning.6 Efter uppdagandet av dessa skandaler granskades även revisorerna i de 
svenska medierna och våra politiker kom att yttra sig i frågan. Dåvarande handelsminister 

                                                 
1 Halderman Robert G. Jr., “Fact, fiction and fair value accounting at Enron”, CPA Journal, Vol. 76, Issue 
11, 2006, s.14-21 
2 Balans redaktion, ”Plötsligt handlade många av rubrikerna om revisorer…”, Balans 2, 2002, s. 10 
3 Bazerman Max H, Loewenstein George, Moore Don A, “Why good accountants do bad audits”, Harvard 
Business Review, Vol. 80, Issue 11, 2002, s. 96-103  
4 Markland Björn, “EU-rekommendation om revisorer äntligen klar – sista ändringen inspirerad av Enron-
affären”, Balans 6/7, 2002, s. 47-48 
5 Rockness Howard, Rockness Joanne, ”Legislated ethics: From Enron to Sarbanes Oxley, the Impact on 
Corporate America.”, Journal of Business Ethics, Vol. 57, Issue 1, 2005, s. 31-54 
6 Edenhammar Hans, ”Tuffare revisorer bättre än tuffare regler”, Balans 2, 2002, s. 8-9 
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och statsminister krävde hårdare regleringar och straff för att förhindra uppkomsten av 
liknande händelser i framtiden.7  
 
Revisorernas arbete och oberoende har i och med dessa händelser ifrågasatts, vilket 
resulterat i hårdare och mer detaljrik lagstiftning. Den 1 januari 2002 infördes en ny 
revisorslag i Sverige vilken innebar ett förtydligande av revisionsverksamheten, 
ändringar angående offentlighetstillsynen samt försäkringskraven. En stor förändring i 
lagen är kravet på revisorns självständighet och oberoende i revisionsuppdragen. För att 
kunna minska och eliminera hoten angående bristande objektivitet har de gamla 
förbudslistorna tagits bort och ersatts av den så kallade analysmodellen. Denna modell 
har som syfte att hjälpa revisorn i sin egen självgranskning för att på så sätt säkerställa 
opartiskhet, självständighet och objektivitet i arbetet.8 År 2004 infördes även 
Revisionsstandarderna, RS, i Sverige som är en översättning av den Internationella 
Standarts on Auditing, ISA. RS uppkomst är ett led i den internationella harmoniseringen 
och ett ytterligare krafttag för att motverka framtida revisionsskandaler.9 
 
Revisionsberättelsen är den mest betydelsefulla rapporten som en revisor lämnar.10 Den 
kan ses som en kvalitetsstämpel för företaget i de fall den är ren men motsatsen, d.v.s. en 
oren revisionsberättelse, kan ge allvarliga konsekvenser för bolaget. I en artikel från 
tidskriften ”Revisorn informerar” framgår det att mer än 50 % av de företag som får en 
oren revisionsberättelse går i konkurs inom fem år. Motsvarande siffra för företag med 
ren revisionsberättelse är ca 20 %. Bankerna lägger även stor tyngdpunkt på revisorns 
uttalande vid bedömningen av företagets finansiella situation.11 Även andra intressenter 
har många gånger endast tillgång till ett företags årsredovisning och måste därför kunna 
förlita sig på att informationen ger en rättvisande bild av företaget. Om revisorn 
upptäcker oegentligheter är det därför av stor vikt att detta når intressenterna och 
återspeglas i revisionsberättelsen.12 
 
Antalet skadeståndsprocesser mot revisorer har under de senaste åren ökat då det 
uppmärksammats att revisorerna kan bli ersättningsskyldiga och att de har en 
ansvarsförsäkring för att täcka sådana kostnader. Detta har medfört att allt fler upptäckt 
att det kan vara en lönsam affär att stämma revisorn.13 En av de första domarna i Sverige 
gällde revisorerna för bolaget Gusum Bruk. I detta fall hade bolagets bokföring 
manipulerats i över 10 år, utan att revisorerna lämnat någon anmärkning om detta i 
revisionsberättelsen. När Gusum Bruk sedan gick i konkurs, och dess aktier blev 
värdelösa, valde bolagets aktieägare att stämma revisorerna. De dömdes p.g.a. sina 
handlingar till att betala skadestånd till aktieägarna.14  
 

                                                 
7 Holmquist Bengt, ”Sommaren då revisorerna hamnade i hetluften”, Balans 8/9, 2002, s. 12-18 
8 FAR, ”FARs Samlingsvolym 2005 del 2”, Avesta, Far förlag AB, 2005, s. 232 ff 
9 Danielsson Åke, Larsson Lars-Gunnar, ”RS utmanar revisorns beteende”, Balans 11, 2004, s. 15-19 
10 FAR, ”FARs Revisionsbok 2000”, Fjärde upplagan, Avesta, Far förlag AB, 2000, s. 14  
11”Ett inlägg av Revisorssamfundet SRS i debatten om revisionsplikt”, Revisorn informerar, 2005, Nr 9, s.2  
12 FAR, ”FARs Samlingsvolym 2005 del 2”, 2005, s. 116 
13 Froste Calle, ”Stäm revisorn – där finns pengarna”, Affärsvärlden, 2003-10-21 
14 Aldeholm Per-Anders, Olsson Henrik, ”Revisorns juridiska ansvar – mot bakgrund av Fermenta och 
Gusum”, Balans 11, 1995, s. 8-14 
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Marshall A. Geiger et al. har i en studie undersökt huruvida revisorerna i USA har 
förändrat sitt beteende efter införandet av Sarbanes-Oxley Act, SOX, år 2002. Författarna 
granskar revisionsberättelserna hos 226 konkursbelagda företag mellan åren 2000 och 
2003, för att se om revisorerna året före konkursen gjort anmärkningar i 
revisionsberättelsen. Innan införandet av SOX fann de att 40 % av konkursföretagen 
föregående år erhållit en oren revisionsberättelse. Efter den nya lagen uppgick 
motsvarande siffra till 70 % och enligt författarna beror detta bl.a. på att revisorerna vill 
återupprätta sitt rykte efter alla skandaler, förhindra framtida regleringar och eventuella 
stämningar. Studien visar således att revisorerna i USA numera blivit mer benägna att 
lämna anmärkningar i revisionsberättelserna efter införande av de hårare 
lagregleringarna.15 
 
Både lagstiftningens och omgivningens krav på revisorernas arbete har ökat efter alla 
skandaler som uppmärksammats. Det är viktigt för vårt samhälle att förtroendet för de 
finansiella rapporterna och näringslivet återuppbyggs. Detta har den svenska regeringen 
försökt återskapa genom hårdare regleringar som bl.a. tvingar revisorerna själva att 
kontinuerligt ifrågasätta sin opartiskhet och självständighet. Det har nu passerat ett antal 
år sedan införandet av den nya revisorslagen och RS i Sverige. Har regeringen lyckats 
uppnå sitt mål med att öka revisorernas kritiska granskande av de finansiella rapporterna? 
Har regleringen inneburit att revisorerna känner starkare stöd inför sina bedömningar i 
och med de nya lagarna och rekommendationerna? Är de numera mer benägna att lämna 
erinringar till företagen och anmärkningar i revisionsberättelsen? Frågorna är fortfarande 
obesvarade och väcker en nyfikenhet hos oss som blivande revisorer. I dagsläget saknas 
det svensk forskning angående på vilket sätt lagförändringarna påverkat revisorernas 
arbete och benägenhet att lämna anmärkningar i revisionsberättelserna. Det är därför av 
stort intresse för oss, men även för samhället, att granska hur och om regleringarna 
verkligen har fungerat. 

1.2 Problemformulering 
Hur har de reformerade reglerna i Sverige påverkat revisionen av företagens 
årsredovisning och hur har revisorernas anmärkningar i revisionsberättelserna 
förändrats?  

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att, utifrån ett antal revisionsberättelser och intervjuer, 
belysa hur revisorernas revisionsarbete har förändrats efter år 2001. Vidare avser vi att 
kartlägga vilka orsaker som ligger bakom orena revisionsberättelser samt hur de har 
förändrats mellan åren 2001 och 2005. 

                                                 
15 Geiger Marshall A., Raghunandan K., Rama Dasaratha V., ”Recent changes in the association between 
bankruptcies and prior audit opinions”, A Journal of  Practice & Theory, Vol. 24, No 1, 2005, s. 21-35 
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1.4 Avgränsningar 
Vi har valt att endast undersöka aktiva svenska aktiebolag då dessa enligt 6 kap 1 § BFL, 
är skyldiga att upprätta och offentliggöra sina årsredovisningar. Vi har även valt att 
avgränsa oss ifrån koncernredovisningar och noterade bolag då dessa i vissa fall omfattas 
av annorlunda lagstiftning och normgivning.  
 
Då vi har som syfte att undersöka hur granskningen av årsredovisningarna har förändrats 
sedan det införts hårdare regleringar för revisorerna och bolagen år 2002, har vi valt att 
jämföra revisionsberättelser från år 2001 med de senast tillgängliga, vilket för oss är år 
2005. På grund av detta kommer vi därför inte att behandla den nya Aktiebolagslagen 
som infördes 2006, utan endast se till de regleringar som finns i ABL (1975:1385).   

1.5 Begreppsförklaringar 
ABL = Aktiebolagslag (1975:1385)  
BFL = Bokföringslag (1999:1078) 
BR = Balansräkning 
EBM = Ekobrottsmyndigheten 
FAR = Föreningen Auktoriserade Revisorer. Normgivande organ inom svensk 
redovisning och revision. Har numera sammanslagits med SRS, se nedan, och går under 
benämningen FARSRS.  
ISA = International Standards on Auditing  
Oren revisionsberättelse = En revisionsberättelse som innehåller anmärkningar och 
därmed avviker från FAR:s standardmall. 
Ren revisionsberättelse = En revisionsberättelse som följer FAR:s standardmall och 
därmed inte innehåller några anmärkningar eller övriga upplysningar än de obligatoriska.   
RevL = Revisorslag (2001:883)  
RN = Revisionsnämnden 
RP = Revisionsprocessen 
RR = Resultaträkning 
RS = Revisionsstandard  
SRS = Svenska revisorsamfundet  
ÅRL = Årsredovisningslag (1995:1554) 
 

1.6 Disposition  
För att underlätta för läsaren följer nedan en översiktlig disposition över uppsatsens 
uppbyggnad.  
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8. Studiens sanningskriterier  
 
Figur 1: ”Fortsatt disposition”. Egen konstruktion   
 
Kapitel 1: I inledningskapitlet redogör vi för vår problembakgrund, problemformulering, 
syfte, avgränsningar samt begreppsförklaringar. Avsnittet ligger till grund för vår 
fortsatta studie och syftar således till att ge läsaren en bakgrund och inblick i 
problematiken kring vårt ämne.  
Kapitel 2: Den teoretiska metoden behandlar vårt valda ämnesval, perspektiv, 
förföreställningar, angreppssätt samt metodval som genomsyrar vårt arbete. 
Kapitel 3: I kapitlet teoretisk referensram presenteras våra teoretiska utgångspunkter 
som ligger till grund för vår analys samt slutsatskapitel. För att läsaren ska få en 
förståelse för de följande kapitlen är det avgörande att läsaren är insatt i de lagar och 
regleringar som styr revisorns arbete. För att erhålla andra infallsvinklar och ökad 
förståelse för vårt ämne, presenterar vi även andra studier inom området.   
Kapitel 4: I den praktiska metoden presenterar vi hur vi valt att gå tillväga vid 
utformningen och genomförandet av vår kvantitativa samt kvalitativa undersökning. Då 
dessa ligger till grund för uppsatsens resultat är det viktigt att läsaren tar del av hur vi 
som författare har genomfört undersökningarna.   
Kapitel 5: Det empiriska kapitlet innehåller en presentation av vår kvantitativa 
undersökning av orena revisionsberättelser samt en sammanställning av de fem intervjuer 
som vi genomfört med revisorer.  
Kapitel 6: I analys- och diskussionsavsnittet kopplar vi samman vår teoretiska 
referensram med det empiriska materialet samt för en diskussion kring studiens resultat.  
Kapitel 7: I slutsatserna sammanfattar vi studiens resultat och reflekterar över de 
faktorer som har påverkat och förändrat revisorernas arbete samt anmärkningar.  
Kapitel 8: I det sista kapitlet, studiens sanningskriterier, redogör vi för 
undersökningens,- intervjuernas,- samt studiens sanningskriterier. Detta för att läsaren 
ska få en inblick och själv kunna avgöra huruvida vår studie uppfyller 
sanningskriterierna.    
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2. Teoretisk metod 
Olika forskningsmetoder kan leda till olika resultat. Som forskare är det därför viktigt att 
argumentera och redogöra för de metoder som använts samt vilka förutsättningar och 
kunskaper som han/hon besitter innan studiens start. I följande kapitel redogör vi för 
våra förutsättningar inför uppsatsen och ger läsaren en inblick i vår förförståelse, 
kunskapssyn, angreppssätt och metodval. Vi avslutar kapitlet med att redogöra för vårt 
perspektiv som genomsyrar arbetet och en källkritik mot de sekundärkällor som använts.   

2.1 Ämnesval 
Inför denna uppsats förde vi ett resonemang kring ämnesval som berör vår fördjupning 
inom redovisning och revision. Under sökandet efter intressanta ämnen påmindes en utav 
oss om en föreläsning under hösten som behandlade revision i familjeföretag. 
Gästföreläsaren nämnde där som hastigast att hon idag skriver fler orena 
revisionsberättelser jämfört med tidigare år. Vi har även under vår studietid förstått att 
utbildningskraven på revisorerna har ökat kraftigt då både lagstiftning och 
rekommendationer inom området har utvecklats enormt med åren. Många revisorer som 
förläst på universitetet har påpekat att vi som redovisningsstudenter idag måste lära oss 
betydligt mer lagar och förordningar än vad de behövde på sin tid som studenter. Utifrån 
förläsningarna och medias rapportering har vi även uppmärksammat att 
revisionsskandalerna bidragit till att revisorns arbete har fått ett ökat fokus och att kraven 
på revisionen har ökat i ett försök att upprätta förtroendet. Detta gjorde oss som blivande 
revisorer intresserade av att undersöka huruvida lagförändringarna har påverkat 
revisionsarbetet samt att kartlägga vad som är orsaken bakom de orena 
revisionsberättelserna.  
 
För att se om en sådan studie skulle kunna vara praktiskt genomförbar valde vi att först 
göra några eftersökningar för säkerställa att vi kunde få tillgång till de nödvändiga 
årsredovisningarna. Då detta var möjligt genom databasen Affärsdata valde vi sedan att 
undersöka om det fanns tillgång till relevant teori inom ämnet. Genom de artiklar vi 
inledningsvis fann kunde vi se ett starkt samband mellan de uppmärksammade 
revisionsskandalerna och den hårdare regleringen som införts inom revision. På grund av 
detta valde vi, efter samråd med vår handledare, att fördjupa oss inom det aktuella ämnet.     

2.2 Förförståelse 
En forskares förförståelse uppkommer huvudsakligen från två källor; utbildning och 
social bakgrund. Det ämnesområde som forskaren har utbildat sig inom påverkar valet av 
angreppssätt och uppfattningen angående problemets karaktär och orsaker. Olika 
utbildningar påverkar hur en person ser på problemdefinitionen och de normer som 
utvecklats inom respektive disciplin förväntas följas. Även forskarens sociala bakgrund 
påverkar hur han/hon angriper problemet. Den miljö vi lever i, tidigare arbetsuppgifter, 
uppväxtmiljö m.m. påverkar kontinuerligt vår uppfattning av omvärlden och hur olika 
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problem ska lösas. Som forskare är det därför av stor vikt att kontinuerligt beakta 
faktorerna då det inte går att bortse från dess påverkan i studien.16 
 
Therese är 30 år och kommer från Göteborg. Innan universitetsstudierna bedrev hon och 
hennes familj en säkerhetsparkering på Landvetter flygplats. Therese började sina 
ekonomistudier på Halmstads Högskola men har de senaste två åren läst vid Umeå 
universitet. Therese fördjupningsämne är inom redovisning och har som framtidsvision 
att arbeta som revisor. Ann är 26 år och kommer från Umeå. Efter sin gymnasiala 
utbildning på naturvetenskapligt program har hon bl.a. arbetat som bokföringsassisten för 
en lokal förening. Idag läser Ann sin åttonde termin vid Umeå universitet med inriktning 
mot redovisning.     
 
Även om vi till viss del har studerat på olika universitet och högskolor anser vi att våra 
kunskaper från utbildningen inte skiljer sig markant. Den enda kursen som skiljer våra 
utbildningar åt är att Ann har läst en kurs i ekonomisk historia. Vi har även samma 
erfarenheter från uppsatsarbete då vi skrev vår kandidatuppsats tillsammans. I övrigt tror 
vi att vår fördjupning inom redovisning och revision kan ha gett oss en ökad insikt i 
problematiken kring revisorernas arbete och kritiken mot deras oberoende och 
självständighet. Vi har under studietiden kommit i kontakt med revisorer som utifrån sina 
erfarenheter har berättat om sitt dagliga arbete och den snabba utvecklingen inom 
området. Vi är väl medvetna om att revisorernas rykte har försämrats under de senaste 
åren och för att inte låta vår vilja att ”återupprätta revisorerna rykte” påverka studiens 
resultat, har vi låtit utomstående personer kritiskt granska våra intervjufrågor och källor.  
 
Innan vi genomförde studien hade vi en föraning om att det numera förekommer fler 
orena revisionsberättelser än vad det gjorde år 2001. Vi antog även att skandalerna och 
lagförändringen kunde vara en bidragande faktor till denna ökning men hur och i vilken 
omfattning var för oss oklart. Detta kan ha påverkat vår inledande sökning efter källor då 
vi till en början till största del sökte efter litteratur som behandlar revisionsskandalerna. 
Dock har vi under resans gång funnit annan litteratur som gett oss en bredare och 
alternativ infallsvinkel i problemet. Exempelvis har vi funnit källor som tar upp 
problematiken med ökat hot om stämning, införandet av RS samt betydelsen av utländska 
reformerade lagstiftningar.  
 
Genom att vi är väl medvetna om risken att våra förutfattade meningar kan påverka 
studien i allt för stor utsträckning, har vi under processen kontinuerligt ifrågasatt våra val 
och tillvägagångssätt. I vår kvantitativa undersökning har vi endast observerat samt 
sammanställt data och vi anser inte att våra tidigare studier inom revision har påverkat 
detta resultat. Detta på grund av att vi vid undersökningstillfället inte analyserade data 
utan endast räknade de orena revisionsberättelserna, vilket våra fördomar inte kan 
påverka. Däremot har våra tidigare erfarenheter från C-uppsatsen underlättat vårt 
sammanställningsarbete av den kvantitativt undersökningen då vi tidigare genomfört 
liknande sammanställningar av data. Dock kan vi inte helt eliminera att våra 
förföreställningar påverkar studien då vi i ett senare skede analyserar 
                                                 
16 Holme Idar Magne, Solvang Bernt Krohn, ”Forskningsmetodik”, Andra upplagan, Studentlitteratur, 
Lund, 1997, s. 151 f  
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anmärkningskategorierna och drar egna slutsatser utifrån både vår kvalitativa 
undersökning och våra personliga synvinklar. Vi anser dock inte att vår förförståelse helt 
tar över studiens resultat, även om de finns med i slutsatserna, då vi låtit respondenternas 
åsikter vara utgångspunkten för vårt resonemang och resultat. Vidare anser vi att vår 
teoretiska förförståelse inom ekonomi och revision är positiv i den bemärkelsen att vi 
lättare kan förstå och tolka vårt insamlade material samt dra egna slutsatser utifrån vårt 
resultat. Även de kunskaper som vi erhållit från olika juridikkurser som vi läst på 
universitet anser vi har en positiv inverkan på vår studie då de medför att vi är relativt 
insatta i t.ex. Aktiebolagslagen samt att vi har en viss vana att läsa och förstå lagtexter. 
 
Vår sociala bakgrund och arbetslivserfarenheter skiljer sig ganska mycket men trots detta 
har vi liknade erfarenheter. Thereses erfarenheter från familjeföretaget gör att hon har en 
insyn i hur det är att driva ett företag och den problematiken som småföretagarna kan 
ställas inför i och med den årliga revisionen. Detta kan påverka hennes uppfattning av 
vad som är allvarligt och mindre allvarligt när det gäller felaktigheter inom 
årsredovisningarna. Ann har genom sitt jobb som bokföringsassistent erfarenheter av hur 
ostrukturerat och slarvigt ekonomin i vissa fall sköts i mindre föreningar. Även detta kan 
komma att påverka hennes syn på vad som är en allvarlig överträdelse. Med detta i åtanke 
har vi i hög grad försökt att vara objektiva i våra bedömningar av respondenternas 
uttalande för att inte bagatellisera deras argument och gå miste om viktig information.     

2.3 Kunskapssyn  
Kunskapssynen påverkar hur en forskare ser på verkligheten och hur han/hon väljer att 
angripa och lösa olika problem. Denna kunskapsteori delas bland samhällsvetare 
vanligtvis upp i två huvudinriktningar; positivism respektive hermeneutik.17 
Kännetecknande för positivismen är empirism, dvs. att forskaren formulerar en hypotes 
som sedan genom iakttagelser och empiriska prövningar testas. Forskaren ska agera som 
en objektiv observatör och källan till kunskap går att finna i de iakttagelser som kan göras 
med våra fem sinnen samt genom logiska beräkningar.18 Den hermeneutiska synen har 
som huvudsyfte att förstå och tolka andra människors situationer och att studera hur detta 
påverkar deras beslut och handlingar.19 Forskningens mål är att skapa en förståelse 
genom att se till hur olika delar är sammankopplade för att sedan kunna skapa sig en 
helhetsbild.20  
 
I denna studie har vi främst en hermeneutisk kunskapssyn. Vårt syfte med intervjuerna är 
att skapa en förståelse för hur revisorerna ser på den föränderliga verkligheten som de 
arbetar inom, hur deras revisionsarbete har förändrats samt att få en djupare förståelse för 
vårt kvantitativa resultat. Detta har resulterat i att vi till största del tolkar verkligheten 
utifrån respondenternas erfarenheter och kunskaper inom området. Vi tror inte på en 
strikt sanning som går att mäta utan vi tror att svaret på vår forskningsfråga är mer 
komplex och baseras på upplevelser. Uppsatsen bygger därför till största del på 

                                                 
17 Johansson Lindfors Maj-Britt, ”Att utveckla kunskap”, Studentlitteratur, Lund, 1993, s. 37 
18 Lundahl Ulf, Skärvad Per-Hugo, ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer”, Tredje 
upplagan, Studentlitteratur, Lund, 1999, s. 38 ff 
19 Ibid. s. 42 f 
20 Johansson Lindfors M-B, ”Att utveckla kunskap”, 1993, s. 45 f 
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revisorernas egna tolkningar av deras vardag, vilket vi i vår tur sedan tolkat för att 
besvara vårt problem och syfte. Den kvantitativa studien har dock till en början 
positivistiska inslag då vi i denna del söker en mer objektiv sanning som vi kan mäta 
genom statistik och siffror. Dock är den analys som sedan genomförts av den kvantitativa 
undersökningen gjord utifrån en hermeneutisk kunskapssyn där resultatet till stor del har 
tolkats utifrån revisorerna upplevelser. Vi anser att en hermeneutisk analys av dessa 
siffror är ett måste för vår studie då endast ett positivistiskt resultat inte kan genererar 
någon djupare förklaring till vår forskningsfråga.  

2.4 Metodval 
Innan forskaren väljer vilken metod som ska användas i studien måste forskaren vara på 
det klara angående vad som ska undersökas. Detta är förutsättningen för hur 
undersökningen sedan ska genomföras. Valet av metod kommer att påverkas av 
forskarens ämnesval, studiens syfte och karaktär. För att behandla samhällsvetskapliga 
frågor används två metoder, nämligen kvalitativ eller kvantitativ. I många situationer kan 
båda metoderna vara nödvändiga för att komplettera varandras svagheter samt styrkor 
och på så vis få en bättre förståelse. En kvantitativ metod används för att hitta mätbara 
fenomen vilket innebär att undersökningen resulterar i numeriskt data såsom statistik och 
material som låter sig omformas till siffror. En kvalitativ metod innebär att forskaren är 
mer intresserad av det ovanliga, det enastående samt för avvikelser som uppstår. 
Forskaren vill genom att studera fenomenet inifrån och genomföra djupintervjuer få en 
ökad förståelse samt en djupare insikt i den empiriska verkligheten.21 
 
I denna uppsats har vi valt att kombinera kvalitativ och kvantitativ metod för att få en 
ökad förståelse och insikt inom vårt problemområde. För att kunna jämföra hur 
revisorernas anmärkningar i revisionsberättelsen har förändrats mellan åren 2001 och 
2005, samt se till de eventuella skillnader som kan föreligga, bedömer vi att en 
kvantitativ undersökningsmetod lämpar sig bäst. Vi anser inte att det är möjligt att 
fastställa detta genom intervjuer då det skulle kunna komma att utmynna i ett allt för 
subjektivt resultat. Vi har därför valt att först genomföra en kvantitativ undersökning och 
sedan, med hjälp av den kvalitativa undersökningen, gå djupare in på problemet och 
skapa en förståelse. Vidare är syftet med de kvalitativa undersökningarna att undersöka 
hur revisorernas bedömningar och arbetssituation har förändrats. Genom att genomföra 
intervjuer med fem revisorer avser vi att få en djupare förståelse kring de faktorer som 
påverkar revisionsbesluten. 

2.5 Angreppssätt 
Valet av forskarens angreppssätt står i direkt relation till kunskapssynen och problemets 
natur. Det visar på hur studiens teori och empiri kommer att samverka med varandra och 
hur verkligheten kommer att angripas.22 De angreppssätt som forskaren kan välja att 
anamma delas vanligtvis upp i två kategorier; deduktiv eller induktiv. Det deduktiva 
angreppssättet, även kallat ”bevisandets väg”, innebär att studien utgår från redan 

                                                 
21 Holme I M. et al, ”Forskningsmetodik”, 1997, s. 75 ff 
22 Johansson Lindfors M-B, ”Att utveckla kunskap”, 1993, s. 54 
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befintlig teori som sedan testas på verkligheten, d.v.s. i empirin.23 Det induktiva 
angreppssättet, även kallat ”upptäckandets väg”, har sin utgångspunkt i empirin. Det är i 
detta fall det empiriska resultatet som ligger till grund för den teoretiska uppfattningen.24  
 
Syftet med denna uppsats är att belysa hur revisionsarbetet har förändrats mellan åren 
2001 och 2005. Forskningen och teoribildningen inom detta ämne är väldigt begränsad 
varför vår teoretiska referensram främst består av lagar och rekommendationer inom 
området. Detta medför att kapitel 3 främst avser att ge läsaren en förståelse och insikt i de 
lag- och rekommendationsförändringar som skett mellan åren. Detta innebär att det 
”teoriavsnitt” som vi presenterar i denna uppsats visar på vår kunskapsmässiga 
referensram och vi avser inte att verifiera eller falsifiera denna. Vårt empiriska material 
består av två delar; en kvantitativ del och en kvalitativ del.  Till följd av vårt syfte ligger 
ett stort fokus på våra empiriska undersökningar då vi genom den kvantitativa 
undersökningen vill mäta och undersöka hur anmärkningarna har förändrats. Genom den 
kvalitativa studien avser vi att skapa en förståelse för vårt kvantitativa resultat samt hur 
revisionsarbetet har förändrats enligt revisorerna. Uppsatsens fokus ligger på det 
empiriska resultatet där vi observerar och söker svar på vårt problem. Studien färdas 
således på ”upptäckandets väg” och ämnet saknar etablerade teorier av accepterade 
forskare, vilket innebär att vi har ett mer induktivt angreppssätt. Dock är inte vårt syfte att 
skapa nya teorier, utan att skapa en förståelse för hur den empiriska verkligheten ser ut.   

2.6 Perspektiv 
Perspicere är det latinska ordet för perspektiv, vilket betyder att se igenom och i 
forskningssammanhang är det perspektivet som är undersökningens ”glasögon” ur vilka 
verkligheten ses genom. Forskaren väljer själv vilket perspektiv han/hon använder i sin 
studie och bedömer sedan utifrån sitt perspektiv vilka aspekter som är relevanta för att på 
så sätt tolka verkligheten och det empiriska materialet.25 
 
Årsredovisningen, och därmed också revisionsberättelsen, är främst riktad till ett företags 
intressenter då den visar hur bolaget har skött sina räkenskaper och förvaltning. För att 
intressenterna, d.v.s. aktieägare, leverantörer, banker, staten m.fl., ska få en bättre grund 
för sina beslut är det viktigt att revisorn objektivt granskar bolaget och påpekar eventuella 
felaktigheter i revisionsberättelsen. De nya regleringar som införts efter de uppdagade 
revisionsskandalerna har tillkommit i ett försök att stoppa framtida skandaler samt öka 
samhällets och intressenternas tilltro för revisorernas arbete. Då vi i denna studie avser att 
undersöka om och hur regleringarna resulterat i att revisorernas bedömning och arbetssätt 
vid granskningen har förändrats, anser vi att det är mest relevant att se det ur 
intressenternas perspektiv. Det hade varit en möjlighet att se det ur revisorernas 
perspektiv men då förändringarna främst har införts till intressenternas skydd skulle inte 
att ett sådant perspektiv fånga alla de aspekter som regleringarna avser att motverka. För 
att fånga upp så många aspekter som möjligt när vi söker teorier inom området, genomför 
våra intervjuer, samt analyserar studiens resultat har vi därför valt att se dessa områden ur 
intressenternas perspektiv.  
                                                 
23 Holme I-M. et al, ”Forskningsmetodik”, 1997, s. 51 
24 Ibid. s. 57 f 
25 Lundahl U. et al, ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer”, 1999, s. 62 f 



 13

2.7 Sekundärkällor  
Sekundärkällor är information som inte forskaren själv har samlat ihop, utan dessa har 
sammanställts av någon annan och för ett annat ändamål än det aktuella.26 De 
sekundärkällor som använts i uppsatsen har främst sökts genom de databaser som finns 
tillgängliga via Umeå universitetsbibliotek. Vi har sökt information i Affärsdata, 
Business Source Premier, Emerald, S-WoPEc, Album samt Artikelsök. De kriterier vi 
använt oss av vid valet av relevanta källor är att vi har sökt efter så tidsmässigt aktuellt 
material som möjligt, att de är publicerade i vetenskapligt accepterade tidskrifter samt att 
de ska belysa så många aspekter som möjligt av vårt problem. De sökord vi bl.a. har 
använt oss av är; audit report, annual report, modified audit report, Enron, ISA, SOX, 
auditing laws, accounting scandals och fraud. För att söka information som riktar sig mot 
Europa och Sverige har vi även sökt på dessa ord i kombination med Sweden och Europe. 
Vi har även sökt på svenska motsvarigheter som; revisionsberättelse, oren 
revisionsberättelse, revision, revisionsskandaler, Prosolvia, redovisning, revisorer samt 
årsredovisning. Då utbudet av vetenskapliga artiklar inom vårt specifika område är 
väldigt begränsat har vi haft svårt att hitta sådana källor som direkt berör svenska 
förhållanden. I Sverige är det främst FARSRS som är normgivande och detta har lett till 
att de flesta artiklar som vi funnit inom ämnet kommer från tidningen Balans. Den övriga 
teorin som vi använder i uppsatsen baseras främst på lagar och vi har jämfört 2001 års 
lagar med motsvarande för år 2005 för att finna de förändringar som skett mellan åren. 
FARs revisionsböcker har även använts för att få kompletterande information och 
tolkning av rekommendationerna. Vid de metodavsnitt som skrivits i denna uppsats har vi 
använt oss av tidigare kurslitteratur och även kompletterat med ytterligare metodböcker 
som vi funnit i universitetsbiblioteket.  

2.8 Källkritik 
När forskare använder sig av sekundärkällor är det viktigt han/hon kritiskt ifrågasätter 
dessa. Detta för att källorna är skrivna av en annan författare och kan vara opartiska, 
bristfälliga, tendensiösa och vinklade.27    
 
Vi har i vår studie använt oss mycket av FAR samt svensk lagtext. Detta p.g.a. det 
bristfälliga utbudet av övrig relevant information angående regleringarna samt att 
forskningen kring utvecklingen av revisorernas arbete är begränsat. Vi anser dock att 
FAR:s utgivna litteratur är en mycket tillförlitlig källa då denna branschorganisation är 
normgivande inom revision och redovisning i Sverige. I de fall vi hänvisat till ”FAR:s 
revisionsbok 2000” är det främst för att förklara grundläggande teori samt begrepp inom 
ämnet revision. Innebörden i dessa begrepp är oförändrade genom åren och anledningen 
till att den äldre källan har använts är att den på ett mer utförligt sätt beskriver det vi 
avsett att förklara. De artiklar som publicerats i tidningen Balans, som utges av FAR 
SRS28, anser vi uppnå hög trovärdighet då publicerade artiklar kvalitetsbedöms av erfarna 
och auktoriserade revisorer. Dock bör läsaren komma ihåg att artiklarna återspeglar 

                                                 
26 Johansson Lindfors Maj-Britt, ”Att utveckla kunskap”, Studentlitteratur, Lund, 1993, s. 117 
27 Lundahl Ulf, Skärvad Per-Hugo, ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer”, Tredje 
upplagan, Studentlitteratur, Lund, 1999, s. 134 
28 http://www.balans.farsrs.se/page.asp?pageID=35, 2006-12-14 
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författarnas uppfattningar och att deras åsikter inte nödvändigtvis alltid överensstämmer 
med vad FAR anser.   
 
I en magisteruppsats ställs det höga krav på att den ska innehålla vetenskapliga artiklar 
för att författarna ska kunna erhålla en vetenskaplig bas och ett djup i sin forskning. Då vi 
specifikt behandlar orena revisionsberättelser i svenska bolag har det, som vi tidigare 
nämnt, varit svårt att hitta forskning som behandlar detta. Det bedrivs väldigt lite 
forskning inom området, både nationellt och internationellt, vilket har resulterat i att vår 
uppsats innehåller få vetenskapliga artiklar. Dock anser vi inte att det ska hindra oss från 
att genomföra denna studie på ett bra sätt och vi anser vidare att de källor vi funnit är av 
hög kvalitet samt utgör en tillräcklig bas och djup för vår studie.  
 
I problembakgrunden använder vi oss i två fall av information som saknar författare och 
som inte är originalkällor. De aktuella artiklarna är ”Ett inlägg av Revisorssamfundet SRS 
i debatten om revisionsplikt” samt ”Plötsligt handlade många rubriker om revisorn”. 
Från den första artikeln har vi hänvisat till en undersökning som vi inte kunnat verifiera 
men vi anser dock att den trovärdig då det är Revisorssamfundet SRS själva som har 
refererat till den i en debatt. Den andra artikeln är en sammanställning av de 
internationella pressröster som uppstod efter alla skandaler. Vårt syfte med att använda 
denna artikel är att visa på det fenomen som uppstod vid denna tid. Den används således 
för att visa på det fokus som media riktade mot revisorerna och deras arbete. 
 
Vi har i vårt val av källor försökt hitta så aktuell litteratur som möjligt. De artiklar som är 
kring 10 år gamla är ”Större andel oren revisionsberättelse 1996 än 1992”, ”Vanligt med 
orena revisionsberättelser i svenska aktiebolag” och ”Revisorns juridiska ansvar – mot 
bakgrund av Fermenta och Gusum”. De två första artiklarna behandlar tidigare studier 
som gjorts inom ämnet av Hasselberg och Kehrer. Anledningen till att vi använder dessa 
artiklar är främst att vi nyttjar deras allvarlighetsskala. Vi har dock inte haft möjlighet att 
kontrollera deras originalarbete då den skrivits vid en annan högskola och därmed inte 
varit tillgänglig för oss.  Med den tredje artikel vill vi endast redogöra för de 
omständigheter som föranledde Gusums konkurs. Då det är historia är det inget som har 
förändrats, viket medför att artikels ålder inte har betydelse. I teorikapitlet har vi även 
referat till artikeln ”Stäm revisorn – där finns pengarna” från Affärsvärlden. Denna 
källas vetenskapliga grund kan ifrågasättas men vårt syfte med denna text är endast att 
ytterligare belysa FARs uttalande om det ökade antalet stämningar och 
försäkringsbolagens agerande.  
 
Den metodlitteratur som vi använt är i två fall av äldre slag. Detta gäller ”Att utveckla 
kunskap” samt ”Forskningsmetodik” men vi anser dock att de fortfarande är aktuella i 
sitt innehåll och granskas kontinuerligt då de används flitigt av universiteten.  
 
De Internet-källor som vi använt oss av hänvisar till bl.a. FAR, Skatteverket samt 
Ekobrottsmyndigheten. Det är generellt sett viktigt att vara kritisk mot information som 
hämtas på Internet men vi anser att den information vi funnit på sidorna är trovärdig då 
de härstammar från FAR och olika myndigheter.  
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3. Teoretisk referensram 
Vårt syfte med följande kapitel är att ge läsaren en djupare förståelse för de teorier som 
ligger till grund för vårt problem. Genom att ge läsaren en större insikt i rådande- och 
förändrad lagstiftning vill vi visa på den kunskapsmässiga referensram som vi har i vår 
studie. Kapitlet består till stor del av lagar och rekommendationer men vi har även valt 
att redogöra för tidigare studier inom ramen för vårt problemområde.   

3.1 Inledning 
Inledningsvis vill vi ge läsaren en inblick i revisionsverksamhetens omvärld och 
utveckling under de senaste åren. Vi vill genom att presentera resultatet från några 
tidigare studier visa på hur allmänhetens förtroende för revisorerna sjönk till följd av 
revisionsskandalerna samt vilka påföljder det fått genom att staten tog till med 
hårdhandskarna och utvecklade ny lagstiftning. Nedanstående avsnitt ligger således till 
grund för det problem som studien avser att studera, varför det är väsentligt för läsaren att 
få en förståelse för detta inför vidare läsning.   
 
De stora revisionsbyråernas roll och dynamik har förändrats under de senaste årtiondena 
då själva revisionstjänsten har kommit att bli mer av en olönsam biprodukt. År 2000 
genererades i genomsnitt ca 80 % av de fem stora revisionsbolagens inkomster utav 
tjänster som inte är kopplade till revision. Många klienter utnyttjade denna förändring 
inom branschen och förhandlade fram lägre priser på revisionsarvodena. Det faktum att 
revisionsbyråerna kraftigt utökade sitt utbud av andra tjänster, samtidigt som de 
fortfarande reviderar samma klient, kom att skapa intressekonflikter som skadade 
revisorernas objektivitet och oberoende. Allmänhetens förtroende för de finansiella 
rapporterna och revisionen spelar en viktig roll för näringslivet och 
revisionsverksamhetens framtid. De stora revisionsskandalerna har dock skadat detta 
förtroende ytterligare och utökat förväntningsgapet mellan allmänhetens och revisorernas 
förväntningar på revisionen. Att återupprätta förtroendet för de finansiella rapporterna 
och revisionskåren kräver därför stora insatser från lagstiftande- och normgivande organ, 
näringslivet samt revisorerna själva.29   
 
Revisionsbranschen har harmoniserats till följd av globaliseringen men dock har 
utvecklingen präglats och påskyndats till följd av de internationella revisionsskandalerna. 
Enronskandalen är en stor bidragande orsak till att USA utvecklade Sarbanes-Oxley Act, 
SOX, vilket även har fått följder för revisionsbranschen i Sverige. Revisionsorganen har i 
och med detta ställts inför en stor uppgift att försöka återupprätta förtroendet för revisorn 
och de finansiella rapporterna.30 År 2001 publicerades en artikel som undersöker 
huruvida The Private Securities Litigation Reform Act (Reform Act) påverkat USA:s 
revisorer benägenhet att skriva en oren revisionsberättelse för konkurshotade bolag. 
Införandet av Reform Act innebar bl.a. att de juridiska riskerna för revisorerna 
reducerades, d.v.s. de hade inte längre lika långtgående juridiskt ansvar. Studiens resultat 

                                                 
29 Rezaee Zabihollah, ”Restoring public trust in the accounting profession by developing anti-fraud 
education, programs, and auditing”, Managerial Auditing Journal, Vol. 19, Issue 1, 2004, s. 134-148 
30 Danielsson Å. et al, ”RS utmanar revisorns beteende”, Balans 11, 2004, s. 15-19 
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visar att revisorerna var mindre benägna att skriva orena revisionsberättelser i 
konkursbolag efter införandet av dessa ansvarslättande regleringar. Utan det 
överhängande hotet om juridiska repressalier är revisorerna enligt författarna mindre 
benägna att lämna sådana anmärkningar som skadar deras klienter. Dock var skillnaden 
inte lika stor för de bolag som befann sig i större finansiella svårigheter.31 Som vi tidigare 
nämnt i uppsatsens problembakgrund har samma författare genomfört en liknande studie 
efter införandet av SOX. Den senare studiens resultat visade att revisorerna efter 
införandet av SOX återgick till hårdare bedömningar och skrev fler orena 
revisionsberättelser i syfte att återupprätta kårens rykte, reducera de juridiska riskerna och 
motverka ytterligare åtgärder från lagstiftarens sida32. I Sverige har revisionen generellt 
sett haft en stark position och varit styrd av självreglerande revisionspraxis. Uppdagandet 
av revisionsskandalerna har dock kommit att ifrågasätta effektiviteten i ett sådant 
regleringssystem för revisionen och allmänheten har efterfrågat mer lagreglering inom 
området. En undersökning som genomfördes mellan 2002-2003 visar på att det finns ett 
stort förväntningsgap mellan intressenternas och revisorernas uppfattning om revisionens 
syfte och omfång. Studien visar även att de svenska revisorerna spenderar mycket tid på 
att ”göra saker rätt” istället för att ”göra rätt saker”. Detta innebär att revisorerna 
fokuserar och lägger ner mycket tid på områden som inte är direkt relevanta för bolagets 
intressenter. Revisorerna upplever att de i sin roll som granskare är utsatta och deras 
rädsla att hållas ansvariga för felaktigheter i revisionsarbetet medför att de hellre skyddar 
sig själva genom att göra saker rätt, än att tillgodose intressenternas informationsbehov 
fullt ut. De svenska revisorerna tycks även känna sig mer bekväma i sitt arbete med att 
granska historiska och sifferbaserade fakta, d.v.s. sådana händelser som ligger bakåt i 
tiden. Detta grundar sig i att revisorerna i dessa fall kan luta sig mot etablerade 
rekommendationer, interna riktlinjer samt lagar för att säkerställa att revisionsarbetet 
genomförts på ett korrekt sätt.33   
 
Under FAR-dagen 2003 var årets tema ”förtroende” och FARs dåvarande ordförande, 
Anders Malmeby, betonade betydelsen av samhällets och kapitalmarknadens förtroende 
för de finansiella rapporterna. Vidare diskuterade FAR det högaktuella problemet kring 
revisorns försäkringar. Många försäkringsbolag har antingen chockhöjt premierna eller 
dragit sig undan denna marknad då intressenternas stridsrop ”stäm revisorn” blivit allt 
vanligare.34 Under de senaste åren har ett flertal revisorer blivit stämda då intressenterna 
insett att revisorerna har stora ansvarsförsäkringar och att det kan vara lönsamt att 
stämma revisorn. I Sverige finns det ingen begränsning vad gäller revisorns ekonomiska 
ansvar vilket innebär att en stämning kan resultera i gigantiska skadeståndsbelopp. Då 
sådana händelser skapar stora rubriker i media är intressenternas förhoppning, enligt 
Göran Tidström ÖPWC, att revisorn snabbt ska förlika för att undvika negativ publicitet 

                                                 
31 Geiger M A. et al, ”Bankruptcies, Audit Reports, and the Reform Act”, A Journal of  Practice & Theory, 
Vol. 20, No 1, 2001, s. 187-195 
32 Geiger M A. et al, ”Recent changes in the association between bankruptcies and prior audit opinions”, 
A Journal of  Practice & Theory, Vol. 24, No 1, 2005, s. 21-35 
33 Öhman Peter, Häckner Einar, Jansson Anna-Maria, Tschudi Finn, ”Swedish auditors’ view of auditing; 
Doing things right versus doing the right things”, European Accounting Review, Vol. 15, No 1, 2006, s. 89 
-114 
34 Holmquist Bengt, Ehlin Åsa, ”FAR:s ordförande: För oss måste kvalitetsfrågorna sättas i högsätet”, 
Balans 1, 2004, s 36-37 
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som skadar förtroendet ytterligare.35 Revisorerna har även kritiserats för att de inte 
uppmärksammar intressenterna tillräckligt om de bedrägerier och oegentligheter som de 
finner vid revisionen av ett företag.36 De kritiska rösterna som höjts anser att revisorerna 
inte anmäler sina klienter i den uträckning som Aktiebolagslagen, ABL, kräver men 
under de senaste åren har det dock skett en ökning av anmälningarna till 
Ekobrottsmyndigheten, EBM.37  Enligt statistik från EBM har anmälningarna från 
revisorerna vid misstanke om brott mer än dubblerats under de senaste åren. År 2004 
anmäldes 101 fall och 2005 uppgick motsvarande siffra till 229.38 Detta kan förklaras av 
att FAR, SRS och EBM tillsammans under 2003 utarbetat en promemoria för att 
förtydliga och vägleda revisorn i anmälningsfrågor.39 Tidigare fanns det inga riktlinjer för 
revisorerna, mer än att de sedan 1999 enligt lag ska anmäla sina klienter vid misstanke 
om brott. Revisorerna har numera en mall och ett standardiserat verktyg som vägleder 
deras arbete för att bekämpa den ekonomiska brottligheten i företagen.40 

3.2 Varför revision? 
De följande tre stycken, 3.2-3.4, har som syfte att klargöra revisionens roll, revisorns 
arbete och lagstiftningen kring revisorns oberoende. Analysmodellen är en del av de stora 
förändringar som skett mellan åren och dess införande är ett resultat av de hårdare 
regleringarna som infördes efter skandalerna. Dessa områden är väsentliga att läsaren har 
kunskap om då de belyser revisorns arbete som ligger till grund för revisionen och 
därmed även uttalandet i revisionsberättelsen.  
 
Revisionen ger först och främst viktig information till företagets ägare. I större bolag har 
aktieägarna många gånger inte någon insyn i företaget utan måste därför kunna förlita sig 
på den information som blir tillgänglig genom årsredovisningen och revisionsberättelsen.  
Det är dock inte enbart ägarna som är intresserade av att ett företag granskas på ett 
objektivt sätt. Andra intressenter som t.ex. leverantörer, kreditgivare, stat och kommun 
måste kunna förlita sig på att den ekonomiska informationen är rättvisande då de ska fatta 
beslut om t.ex. fortsatt kreditgivning eller beräkna skatten. Även ett företags kunder och 
anställda är beroende av den finansiella informationen för att t.ex. kunna säkerställa 
framtida leveranser eller kunna förlita sig på en trygg anställning. Revisorns roll är 
väldigt viktig för att skapa förtroende åt den finansiella informationen samt för samhället 
och näringslivet. De eventuella avvikelser som en revisor lokaliserar måste därför stå att 
finna i revisionsberättelsen.41 
 

                                                 
35 Froste C, ”Stäm revisorn – där finns pengarna”, Affärsvärlden, 2003-10-21 
36 Öhman P. et al., ”Swedish auditors’ view of auditing; Doing things right versus doing the right things”, 
European Accounting Review, Vol. 15, No 1, 2006, s. 89 -114 
37 Engerstedt Urban, ”Mera om revisorns skyldighet att anmäla misstanke om brott”, Balans 2, 2004, s. 31-
33 
38 http://www.ekobrottsmyndigheten.se/templates/Page____17.aspx, 2007-01-15 
39 Engerstedt U, ”Mera om revisorns skyldighet att anmäla misstanke om brott”, Balans 2, 2004, s. 31-33 
40 http://www.ekobrottsmyndigheten.se/upload/rapporter/revisorersatgarder.pdf, 2007-01-20 
41 FAR, ”FARs Revisionsbok 2000”, 2000, s. 12 ff 
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Figur 2: ”Revision och intressenter”. Källa: FAR, ”FARs revisionsbok 2000”, 2000, s. 15. Egen 
bearbetning.  
 
Dock är det viktigt att komma ihåg att en revision och en ren revisionsberättelse inte är en 
hundraprocentig garanti för att allt är helt korrekt inom företaget. En revisor ska trots allt 
utföra sin revision genom att ”i rimlig grad” säkerställa att det inte förekommer 
väsentliga fel i årsredovisningen.42      

3.3 Kvalitetskontroll, revisorn och revisionen 
För att säkerställa att revisionsföretagen utför sina revisioner enligt god revisorssed samt 
god revisionssed ska bolagen enligt RS 220, Kvalitetskontroll inom revisionen, och 
Revisorslagen införa rutiner och riktlinjer för en intern kvalitetskontroll. De riktlinjer som 
företagen normalt inför är professionella krav som innebär att personalen ska beakta 
principer om oberoende, objektivitet, tystnadsplikt och professionellt framförande. 
Personalen måste även besitta den kunskap och tekniska färdighet som krävs för att 
kunna utföra sina uppgifter i revisionsverksamheten och i det enskilda 
revisionsuppdraget. Finns det behov ska företaget även konsultera med specialister både 
intern och externt. Alla revisionsklienter ska kontinuerligt omprövas för att säkerställa 
revisionsbyråns oberoende samt byråns förmåga att tillhandahålla de tjänster som 
klienten kräver. Revisionsföretagen ska även upprätta ett program som följer upp att 
riktlinjerna och rutinerna för den interna kvalitetskontrollen är effektiva.43 Enligt 
Revisorslagen (2001:883) har Revisionsnämnden rätt att granska revisorns och 
revisionsbyråns arbete vilket innebär att de har befogenhet att kontrollera akter, bokföring 
och övriga handlingar.44 Under hösten 2003 ingick RN, FAR och SRS ett 

                                                 
42 FAR, ”FARs Revisionsbok 2000”, 2000, s. 61 
43 FAR, ”FARs Samlingsvolym 2005 del 2”, 2005, s. 315 
44 Gregow Torkel, ”Sveriges rikes lag 2005”, Norstedts juridik, Stockholm, 2005, s. B 1661 
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kvalitetskontrollavtal för att ytterligare harmonisera EU- kommissionens 
rekommendationer, vilket innebär att alla EU-länder ska ha ett kvalitetssäkringssystem 
för lagstadgad revision. Den kvalitetskontroll som RN utför har två syften, dels att stödja 
revisorerna i deras arbete samt att kontrollera kvaliteten på deras utförda arbete. RN:s 
kvalitetskontroller har numera blivit mer omfattande och detaljrika med syftet att höja 
revisionskvalitén då samtliga revisorer ska bli granskade inom en femårsperiod. 
Ordförande för FARs kvalitetsnämnd, Bo Ribers, anser att det är bra för byråerna att bli 
kvalitetskontrollerad då det finns mindre lämpliga revisorer inom byråerna som måste 
kontrolleras.45 Nämnden ska även utföra disciplinära åtgärder gentemot revisorer samt 
revisionsföretag om de uppsåtligen gjort fel i revisionsverksamheten. Vid grövre 
handlingar kan upphävandet av godkännandet eller auktorisationen bli konsekvensen och 
vid mindre förseelser kan en varning, erinran eller böter till max tjugofemtusen kronor 
utdömas.46 Revisorn och revisionsbolagen måste även teckna en försäkring eller lämna 
säkerhet hos Revisionsnämnden för sin eventuella ersättningsskyldighet som byrån kan 
ådra sig gentemot sina revisionsklienter.47 
 
Enligt 10 kap ABL måste varje aktiebolag ha minst en revisor som utses av 
bolagsstämman och får inte inneha sin position längre än fyra år eller befinna sig i en 
jävsituation gentemot företaget. Detta innebär att revisorn inte får äga aktier i företaget, 
vara ledamot eller VD i företaget eller dess dotterbolag. Revisorn får inte heller delta 
i/vara anställd i samma bolag som den som sköter bolagets bokföring, medelsförvaltning 
eller kontroll. Vidare får denne inte vara anställd, stå i låneskuld till företaget eller på 
annat sätt befinna sig i en beroendeställning. Slutligen får revisorn inte vara gift/sambo 
eller släkt med någon som är VD, styrelseledamot, sköter bokföringen, 
medelsförvaltningen eller har annan kontroll i företaget. Revisorn ska genom att följa god 
revisionssed granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD:s 
förvaltning av bolaget. Varje räkenskapsår ska revisorn avlämna en revisionsberättelse 
till bolagsstämman och i samband med revisionen ska han/hon också framställa 
eventuella erinringar och påpekanden som följer god revisionssed.48   
 
Revision innebär en kritisk granskning och bedömning av ett företags redovisning och 
förvaltning. En revisor ska genom att vara oberoende och objektiv granska räkenskaper 
och årsredovisning, s.k. redovisningsrevision. Detta innebär att revisorn ska granska 
balansräkningen och resultaträkningen tillsammans med förvaltningsberättelsen samt 
notuppgifterna, för att göra en bedömning huruvida dessa visar på en rättvisande bild av 
företagets resultat. Vidare ska revisorn genomföra en s.k. förvaltningsrevision genom att 
bl.a. granska viktiga avtal, styrelseprotokoll, periodbokslut samt delårsrapporter. Syftet 
med denna revision är att undersöka om ABL, ÅRL och bolagsordningen följs. Det 
slutgiltiga målet med hela revisionen är utmynnandet i en revisionsberättelse. I de fall 
styrelseledamöterna och VD:n medvetet skadar bolaget, och därmed blir 
skadeståndsskyldiga, måste revisorn anmärka det i revisionsberättelsen och avstyrka 

                                                 
45Precht Elisabeth, ”Alla revisorer ska granskas inom loppet av en femårsperiod”, Balans 11, 2004, s. 9-11 
46 Gregow T, ”Sveriges rikes lag 2005”, 2005, s. B 1661 
47 Ibid. s. B 1658 ff  
48 Ibid. s. B 371 ff 
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ansvarsfrihet. Avstyrkande är en rekommendation till aktieägarna men det är upp till 
bolagsstämman om ansvarsfrihet ska beviljas eller inte.49 

3.3.1 Påpekande, erinran och anmärkning 
Enligt 10 Kap 6§ ABL ska revisorn meddela styrelsen eller VD sina påpekande i 
samband med revisionen.50 När revisorn under den löpande granskningen, eller vid 
bokslutsgranskningen, upptäcker brister och fel av mindre storlek, men som ändå måste 
korrigeras, ska sådana felaktigheter meddelas muntligt till t.ex. ekonomichefen. Om 
ingen rättelse görs eller om iakttagelsen är av allvarligare karaktär ska en särskild 
skriftlig rapport upprättas och skickas till företagsledningen. Under årets gång ska det 
föras en dialog mellan revisorn och företaget angående eventuella fel och revisorn ska 
spara sina iakttagelser i särskilda rapporter. Detta ger revisorn möjlighet att följa upp 
eventuella påpekanden men det är dock styrelsen som har det slutgiltiga ansvaret för att 
åtgärderna genomförs.51  
 
Till skillnad från ett påpekande anses en erinran vara av allvarligare karaktär. En erinran 
blir aktuell för revisorn att skriva när han/hon anser att företaget har allvarliga brister i sin 
interna kontroll, redovisning eller förvaltning. Det kan även vara en upplysning till 
styrelsen att ledningen inte vidtagit åtgärder av tidigare lämnade påpekanden. Enligt 10 
kap 35 § ABL ska en erinran alltid vara skriftlig och lämnas till styrelsen eller VD.52  
 
Om företaget gjort väsentliga avvikelser från ABL, ÅRL, bolagsordningen eller god 
redovisningssed ska revisorn göra en anmärkning i klientens revisionsberättelse, även om 
felen rättats till. Om en anmärkning görs i revisionsberättelsen innebär det att den klassas 
som oren. I detta fall måste revisorn också överväga huruvida han/hon ska till- eller 
avstyrka RR, BR, styrelsen och VD: ns ansvarsfrihet samt vinstdispositionen.53 

3.4 Den nya revisorslagen (2001:883) 
Revisionsbranschen har genomgått en snabb utveckling och den 1 januari 2002 fick 
Sverige en ny revisorslag, RevL, vilken medförde stora förändringar i centrala delar av 
den gamla lagen. Enligt den äldre lagen var Revisionsnämnden, RN, det organ som skulle 
utveckla och stimulera god revisorssed men detta har ändrats och de ska numera 
övervaka så att god revisorssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Enligt lagmotivet ska 
detta tolkas så att god revisorssed ska utvecklas genom att olika revisorsorganisationer 
ger uttalande samt rekommendationer. Andra områden som förändrades i den nya lagen 
är att definitionen av revisionsverksamheten har blivit mer detaljrik och tydlig. Lagen har 
blivit mer klar runt revisionsföretagens olika bolagsformer, vilken kompetens 
styrelseledamöterna måste besitta samt reglering kring revisorernas delägande i andra 
företag. Dessutom har den offentliga tillsynen skärpts genom att RN ställer högre krav på 
transparens mellan revisionsföretagen och revisionsklienten. Exempelvis måste 
revisionsföretagen numera lämna information till RN om de kräver uppgifter kring 
                                                 
49 FAR, ”FARs Revisionsbok 2000”, 2000, s. 11 ff  
50 Gregow T, ”Sveriges rikes lag 2005”, 2005, s. B 371 
51 FAR, ”FARs Samlingsvolym 2005 del 2”, 2005, s. 553 
52 Ibid. s. 553 f 
53 FAR, ”FARs Revisionsbok 2000”, 2000, s. 476 f 
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genomförd rådgivning till en klient där affärsrelation är särskilt stark till företaget. Den 
viktigaste förändringen är dock det område som berör revisorns självständighet och 
opartiskhet i ett revisionsuppdrag. Dessa bestämmelser regleras av 20-25 §§ RevL och 
innebär att revisorn för varje nytt revisionsuppdrag ska försäkra sig om att det inte finns 
omsändigheter som kan påverka förtroendet för självständighet och opartiskhet. De 
gamla förbudslistorna har numera ersatts av den s.k. analysmodellen som är ett 
hjälpmedel att ledsaga revisorerna i sitt bedömande vid nya revisionsuppdrag.54  

3.4.1 Analysmodellen 
Händelserna kring Enron i USA har väckt stor debatt angående revisorernas förtroende 
samt deras sätt att hantera redovisningsfrågor. Det som hänt i USA är enligt bl.a. Anders 
Holm, ordförande i FAR, en direkt konsekvens av deras annorlunda rättsystem som 
jämställs med en kokbok, dvs. allt som inte är förbjudet är indirekt tillåtet. Detta ger både 
företagsledningen och revisorerna ett bredare spelrum att finna gråzoner i lagstiftningen 
och kringgå eventuella förbud. Tanken med analysmodellen och att revisorn själv måste 
ifrågasätta vad som är rätt och rimligt är ett direkt försök att minska denna risk. Under 
2002 arbetade FAR fram en svensk exempelsamling som visar hur revisorerna ska gå 
tillväga med analysmodellen för att identifiera eventuella hot mot revisorns oberoende.55 
Analysmodellen ska tillämpas enligt följande tre steg; identifiering av förtroendeskadliga 
förhållanden, eliminering av förtroendeskadliga förhållanden samt dokumentation av 
analysen.56 
 
Steg 1: Identifiering av förtroendeskadliga förhållanden 
När revisionsföretaget får ett nytt revisionsuppdrag ska byrån först klargöra om 
uppdraget ska tillhöra byråns revisions- eller konsultverksamhet och sedan analysera om 
detta förändrar omsändigheterna i de redan befintliga uppdragen. Innan byrån kan anta ett 
revisionsuppdrag måste de även beakta jävsreglerna enligt 10 Kap 16 § ABL (se avsnitt 
3.3). Kolliderar inte uppdraget med jävsreglerna ska revisorn dessutom pröva om det 
föreligger något hot som kan komma att rubba hans/hennes förtroende vad det gäller 
opartiskhet och självständighet. Följande hot måste analyseras: egenintressehot, 
självgranskningshot, partsställningshot, vänskapshot, skrämselhot och annat hot/general 
klausulen. Föreligger det något av ovanstående hot ska revision avböja/avgå uppdraget 
eller gå vidare till steg två.57 
 

                                                 
54 FAR, ”FARs Samlingsvolym 2005 del 2”, 2005, s. 232 ff 
55 Holmquist Bengt, ”Det skall inte få hända i Europa, inte med våra nya regler”, Balans 2, 2002, s 5-6 
56 FAR, ”FARs Samlingsvolym 2005 del 2”, 2005, s. 240 
57 Ibid. s. 237 ff 
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Figur 3: ”Analysmodellen”, Källa: FAR, ”FARs Samlingsvolym 2005 del 2”, 2005, s. 237. Egen 
bearbetning.  
 
Egenintressehot föreligger om revisorn eller någon i revisionsgruppen har direkta eller 
indirekta ekonomiska intressen i klientens verksamhet. Revisionsgruppen avser de 
personer i revisionsföretaget som genom ägarförhållande, administrativt samarbete eller 
avtal anses ingå i samma affärsmässiga gemenskap. Med direkta intressen menas att 
revisorn har direkta affärsmässiga kopplingar till klienten, som till exempel innehav av 
klientens värdepapper, ingår i samma projekt eller investeringar. Exempel på indirekta 
hot är om revisorn har ett ekonomiskt intresse genom att äga andelar i ett företag som i 
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sin tur ägs av revisionsklienten eller om en närstående till revisorn har en nära 
affärsrelation till klienten.58 
 
Självgranskningshotet kan uppstå om revisorn, eller någon annan i revisionsgruppen, 
tidigare deltagit eller yttrat sig om eventuella ställningstaganden som sedan ska granskas 
av revisorn. Dock får revisor eller någon annan i revisionsgruppen lämna 
upplysningar/rådgivning om hur rekommendationer och gällande lagstiftning ska 
appliceras så länge rådgivningen är av okomplicerad art. Även indirekta 
självgranskningshot ska beaktas vilket förekommer om en närstående till revisorn ingår i 
revisionsklientens ledning eller utför sådana uppgifter som ingår i det underlag som ska 
granskas.59 
 
Om revisorn eller någon annan i revisionsgruppen fått i uppdrag att föra klientens talan 
angående ekonomiska frågor, som t.ex. vid en försäljning eller förvärvning av en tillgång, 
förekommer partsställningshot. Detsamma gäller om revisorn uppträda som biträde för 
klientens räkning gentemot skatteverket eller i annan rättsprocess. Dock förekommer det 
inget hot om revisorn eller revisionsgruppen endast ger råd om hur klientens ska föra sin 
talan eller vidarebefordrar uppgifter som t.ex. deklarationen eller annan dokumentation 
till skattemyndigheten.60  
 
Vänskapshot existerar om revisorn eller revisionsgruppen har en nära vänskaplig relation 
med klienten och dess ledning såsom VD, styrelse eller andra befattningshavare. 
Förekommer detta hot finns det risk att revisorns bedömningar blir allt för välvilligt 
inställda för att beakta klientens intresse.61 
 
Skrämsel avser hot och påtryckningar som är direkt riktat mot revisorn på sådant sätt att 
revisorn känner obehag. Det skulle innebära att förtroendet för revisorns opartiskhet, men 
framför allt självständighet, rubbas.62 
 
Vad som infaller under generalklausulen utvecklas av god revisorssed och tillämpas med 
hänsyn till EU:s rekommendationer. Även om några av de tidigare hoten inte föreligger 
kan det finnas andra situationer eller förhållanden som är av sådan karaktär att det rubbar 
revisorns förtroende för opartiskhet samt självständighet. I sådana fall måste revisorn 
avböja/avsäga sig uppdraget eller eliminera hoten enligt steg 2.63  
 
Steg 2: Eliminering av förtroendeskadliga förhållanden 
För att bryta presumtionen om att det föreligger ett hot måste revisorn bevisa att det inte 
finns anledning att betvivla hans/hennes opartiskhet eller självständighet i det enskilda 
fallet genom att vidta eller planera återgärder som kan eliminera hotet. Det har inte varit 
praktiskt genomförbart att i lagtext ange exakt vilka åtgärder som krävs i olika 

                                                 
58 FAR, ”FARs Samlingsvolym 2005 del 2”, 2005, s. 241  
59 Ibid. s. 242 
60 Ibid.  
61 Ibid. s. 242 f 
62 Ibid. s. 243 
63 Ibid.  
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situationer, utan vägledning hämtas ifrån god revisorssed. Ett exempel på en situation 
som behöver åtgärdas är om revisorn tidigare givit fristående rådgivning och därmed 
påverkat det resultat som sedan ska granskas. För att eliminera självgranskningshotet i 
detta fall kan byrån komplettera granskningen genom att låta en extern revisor ge ett 
andra utlåtande.64  
 
Steg 3: Analysen dokumenteras 
Alla överväganden revisorn gör är han/hon även skyldig att löpande dokumentera. I 
dokumentationen ska det framgå om det funnits omständigheter som lett till 
förtroenderubbande följder, vilka åtgärder som använts för att eliminera förtroendehotet 
samt övriga upplysningar som är viktiga vid tillämpningen av analysmodellen.65 
 
Analysmodellen har således införts för att förhindra att det uppstår beroenderelationer 
mellan revisorn och klienterna. En studie som publicerades år 2005 behandlar hur 
revisorer utvärderar information olika beroende på i vilken omfattning de är oberoende i 
förhållande till sina klienter samt hur stor risken är för juridiska åtgärder. Resultatet visar 
på att de revisorer som är mer beroende av sina klienter, d.v.s. vars oberoende är hotat, 
tenderar att använda presenterad och insamlad information till klienternas fördel och 
skriver därmed en ren revisionsberättelse. Vidare tenderar de revisorer som utsätts för 
större juridiska risker, exempelvis hot om stämning, att använda den information som de 
samlar in vid revisionen till klienternas nackdel och de skriver därför en oren 
revisionsberättelse. Revisorernas grad av oberoende och den risk för juridiska åtgärder 
som de utsätts för påverkar således uttalandena i revisionsberättelsen.66  

3.5 Revisionsberättelsen 
Då en del av syftet med uppsatsen är att studera hur revisorernas uttalanden i 
revisionsberättelserna har förändrats mellan åren 2001 och 2005 är det väsentligt att 
redogöra för dess innehåll samt vilka förändringar som skett mellan de två åren. Utan 
denna bakgrundkunskap kan en stor del av den totala förståelsen gå förlorad för läsaren. 
Bestämmelserna kring revisionsberättelsen finns även reglerade i RS 709, 
Revisionsberättelsens utformning i aktiebolag och andra företag, men vi har i detta 
avsnitt valt att presentera reglerna utifrån ABL. 
 
Revisionsberättelsens innehåll och utformningskrav har enligt ABL förändrades något 
mellan åren 2001 och 2005.  Till största del innebär förändringarna ett tillägg till 
revisionsberättelserna år 2005.67 Nedan följer först en genomgång av de paragrafer i ABL 
som reglerar revisionsberättelsens utformning. Vid denna jämförelse har aktiebolagslagen 
för både 2001 och 2005 jämförts med varandra men lagrumshänvisningarna sker till FAR  
2005 del 2 då många ändringar i ABL endast finns i ett tilläggshäfte till Sveriges rikes lag 
2005. De uppgifter som är obligatoriska inslag i alla revisionsberättelser står i punktform 
nedan och de punkter som är helt nya för år 2005 är markerade med fet stil.  

                                                 
64 FAR, ”FARs Samlingsvolym 2005 del 2”, 2005, s. 243 f 
65 Ibid. s. 245 
66 Blay Allen D., ”Independence threats, litigation risk, and the auditor’s decision process”, Contemporary 
Accounting Research, Vol. 22, Issue 4, 2005, s. 759-789  
67 www.skatteverket.se/skattenyheter/04/skvnytt200427.4.18e1b10334ebe8bc80004191.html, 2006-11-23 
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3.5.1 Revisionsberättelsens utformning år 2001 och 2005  
I aktiebolagslagens 10 kapitel finns bestämmelser angående revision och 27-33 §§ 
behandlar specifikt revisionsberättelsen och dess innehåll. Den 27 § klargör att 
revisionsberättelsen senast tre veckor före ordinarie bolagsstämman måste lämnas till 
bolagets styrelse samt att revisorn ska teckna en hänvisning till revisionsberättelsen på 
årsredovisningen. I 2005 års revisionsberättelse, enligt 10 kap 27a § 1 st. 1-3 p. ABL, ska 
inledningsvis de tre första punkterna klargöras:68  
 

• bolagets firma och organisationsnummer 
• vilken räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser, samt 
• vilket eller vilka normsystem för redovisning som bolaget har tillämpat. 
• revisionsberättelsen ska undertecknas av revisorn samt att den ska innehålla 

uppgifter om vilken dag som revisionen avslutades. 
 
Bestämmelserna angående de två första punkterna ovan fanns med i lagen från 2001 (jfr 
27 § 3 st.) men det fanns dock inget krav på att dessa uppgifter måste stå att finna 
inledningsvis. Helt nytt för år 2005 är dock den tredje obligatoriska punkten angående 
tillämpat normsystem för redovisningen, där det måste framgå om bolaget tillämpat t.ex. 
ÅRL eller International Financial Reporting Standards.69 Den fjärde punkten har tidigare 
år inte varit lagstadgat i ABL men har ändå gjorts med hänvisning till FARs 
rekommendationer. Kravet på tidpunkten för undertecknandet var inte lika strikt då det 
tidigare år kunde ske ”i nära anslutning” till granskningsarbetet.70 Helt nytt för år 2005 är 
de obligatoriska bestämmelserna i 27b §, som behandlar att revisionsberättelsen alltid ska 
innehålla uppgifter om:71 
 

• vilket eller vilka normsystem för revision som revisorn har tillämpat.  
 
Om det förekommer att revisorn har en avvikande mening än styrelsen eller annan 
revisor, ska också det anges i revisionsberättelsen. Även om inriktningen eller 
omfattningen av revisionen är begränsad samt om revisorn anser sig sakna underlag 
enligt 28-30 §§, ska detta anges. Enligt 28 § 1 st. ska revisionsberättelsen även 
innehålla:72 
 

• ett uttalande om huruvida årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse 
med tillämplig lag om årsredovisning. 

 
Nytt för år 2005 är de två punkter som återfinns i 28 §, vilka fastställer att 
revisionsberättelsen i sitt uttalande angående överensstämmelsen med tillämplig lag om 
årsredovisning, även särskilt ange:73 
 
                                                 
68 FAR, ”FARs Samlingsvolym 2005 del 2”, 2005, s. 29 
69 Ibid.  
70 FAR, ”FARs Samlingsvolym 2000”, 2000, s. 845 
71 FAR, ”FARs Samlingsvolym 2005 del 2”, 2005, s. 29 
72 Ibid. 
73 Ibid. 
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• om årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning 
• om förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.  

 
Begreppet ”rättvisande bild” är nytt i ABL men har ändå förekommit tidigare år då FAR 
rekommenderade att detta begrepp användes i revisionsberättelsen74. Yttrandet angående 
förvaltningsberättelsen är ett nytt och numera obligatoriskt inslag för år 2005.  
 
28 § 2 st. fastställer att revisorn, i de fall det förkommer, ska ange i sin revisionsberättelse 
om det inte har lämnats upplysningar angående tillämpning av lag om årsredovisning. 
Enligt 10 kap 29 § ABL ska en revisionsberättelse innehålla uttalande från revisorn om:75 
 

• bolagsstämman bör fastställa balansräkningen och resultaträkningen, 
• bolagsstämman bör besluta om dispositioner beträffande bolagets vinst eller 

förlust enligt förslagen i förvaltningsberättelsen,  
 
Vidare ska det enligt denna paragraf finnas uppgifter om styrelsen och den verkställande 
direktören i förekommande fall har upprättat en förteckning över vissa lån och säkerheter 
i enlighet med 12 kap 9 § ABL. Revisorn ska vidare anteckna på årsredovisningen om 
han/hon inte anser att balans- eller resultaträkningen bör fastställas. Enligt 10 kap 30 § 
ska revisionsberättelsen alltid innehålla uttalande från revisorn angående huruvida:76 
 

• styrelseledamöterna och verkställande direktör bör beviljas ansvarsfrihet 
gentemot bolaget.  

 
Revisorn ska enligt 30 § 2 st. även göra en anmärkning om han/hon uppmärksammat att 
någon i styrelsen eller den verkställande direktören har gjort sig skyldig till något som 
kan leda till ersättningsskyldighet eller som bryter mot ABL, ÅRL eller 
bolagsordningen.77  
 
Revisorn har också anmärkningsplikt, enligt 10 kap. 31 § ABL, då bolaget inte gjort 
skatteavdrag, inte har anmält sig för registrering eller avlämnat skattedeklaration enligt 
skattebetalningslagen (1997:483) eller om bolaget inte betalat skatter och avgifter i rätt 
tid. I 10 kap 32 § ABL fastställs att revisorn även får lämna ytterligare upplysningar i sin 
revisionsberättelse om han/hon anser att det ligger i aktieägarnas intresse och att de 
därför bör få kännedom om omständigheterna. Vidare ska revisorn numera lämna 
hänvisningar till uppgifterna i årsredovisningen som uppmärksammats. Enligt 33 § ska en 
nytillsatt revisor bifoga en kopia i revisionsberättelsen angående orsakerna till varför den 
föregående revisorn avgått och enligt 33a § ska revisorn skicka en kopia till skatteverket 
om anmärkningar som gjorts i revisionsberättelsen.78 

                                                 
74 FAR, ”FARs Samlingsvolym 2000”, 2000, s. 848 
75 FAR, ”FARs Samlingsvolym 2005 del 2”, 2005, s. 29  
76 Ibid. s. 29 f 
77 Ibid. s. 30 
78 Ibid.  
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Nedan följer ett exempel på en ren revisionsberättelse som grundas på FAR:s 
rekommendationer och tillämplig lagstiftning. Som tidigare nämnt är de obligatoriska och 
nya inslagen för år 2005 markerade med fet stil. Motsvarande 
revisionsberättelserekommendationer för år 2001 är, bortsett från de markerade 
meningarna, identisk med nedanstående.   
    
Ren revisionsberättelse i aktiebolag utan koncern 
 
REVISIONSBERÄTTELSE  
 
Till årsstämman i ……..  Organisationsnummer 556000-0000 
 
Jag (Vi) har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning i …… för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret ……). Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för 
att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt (Vårt) ansvar är 
att uttala mig (oss) om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min (vår) revision.  
 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag (vi) planerat 
och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig (oss) om att årsredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för 
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva 
redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörernas tillämpning av dem samt 
att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort 
när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i 
årsredovisningen. Som underlag för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet har jag (vi) granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldiga mot bolaget. Jag (Vi) har 
även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i 
strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag (Vi) anser att min 
(vår) revision ger mig (oss) rimlig grund för mina (våra) uttalanden nedan.  
 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en 
rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.  
 
(Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs i 
aktiebolagslagen.) 
 
Jag (Vi) tillstryker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, 
disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Ort den DD månad ÅÅÅÅ 
 
A.A 
Auktoriserad /Godkänd revisor 
Källa: FAR, ”FARs Samlingsvolym 2005 Del 2”, 2005, s. 467 f Egen bearbetning.  
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3.5.2 Ren och oren revisionsberättelse 
När en revisionsberättelse kallas för ”ren” innebär det att revisorn, efter planering och 
genomförandet av revisionen, med rimlig grad av försäkran inte kunnat hitta några 
anmärkningar eller väsentliga avvikelser från gällande lagar och god redovisningssed.79 
Om revisorn i sin granskning av årsredovisningen upptäcker att det förekommer 
väsentliga avvikelser från gällande lagar och god redovisningssed måste detta anmärkas i 
revisionsberättelsen och den är därmed oren.80 I princip kan man hård dra och säga att en 
revisionsberättelse blir oren vid tre olika situationer:81  
 

1) om bolagets styrelse eller VD har brutit mot ABL, ÅRL eller bolagsordningen 
(jfr 10 kap 30§ 2st ABL ovan) 

2) om bolagets styrelse eller VD har misskött bolagets förvaltning och därmed kan 
bli ersättningsskyldig mot bolaget (jfr 10 kap 30 § 2st ABL) 

3) om de inte följt skatte- och avgiftsreglerna (jfr 10 kap 31 § ABL)  
 
Att en revisionsberättelse blir oren kan alltså bero på flertalet orsaker. ABL, ÅRL och 
bolagsordningen innehåller ett flertal bestämmelser som alla måste följas. Om revisorn i 
sin granskning finner grova avvikelser eller brister som påverkat årsredovisningen 
väsentligt, lämnar revisorn en anmärkning i revisionsberättelsen. För att eventuella 
anmärkningar lättare ska kunna lokaliseras och upptäckas av läsaren ska texten vara 
kursiverad eller avvika på annat sätt.82 Nedan följer tre exempel på hur formuleringen för 
en oren revisionsberättelse kan se ut.  
 
1) Om styrelsen eller den verkställande direktören brutit mot t.ex. låneförbudet enl.12 kap 
7 § ABL, kan revisorn lämna sin anmärkning enligt följande:  
 
Verkställande direktören har under året hos bolaget upptagit ett lån på X kronor. Någon 
dispens enligt 12 kap. 8§ aktiebolagslagen föreligger inte.  
 
2) Om verkställande direktören eller styrelseledamot handlat i strid mot ABL och därmed 
kan bli ersättningsskyldiga:  
 
Verkställande direktören, tillika styrelseledamot, har i strid med styrelsens instruktioner 
ingått ett leasingavtal med ett företag i vilket han har ekonomiska intressen. Avtalet har 
medfört betydande ekonomisk skada för bolaget, varför jag avstryker att verkställande 
direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.       
 
3) Om bolaget inte följt skatte- och avgiftsreglerna kan anmärkningen se ut enligt 
följande: 
 

                                                 
79 FAR, ”FARs Revisionsbok 2000”, 2000, s. 60 f 
80 Ibid. s. 61 
81 www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,60381&_dad=portal&_schema=PORTAL, 2006-11-27 
82 FAR, ”FARs Revisionsbok 2000”, 2000, s. 66 
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Vid ett flertal tillfällen under räkenskapsåret har avdragen skatt och sociala avgifter ej 
betalats i rätt tid.   
 
Även om felen rättats till måste alltså revisorn anmärka felet, förutsatt att felet är av 
allvarlig karaktär.83 

3.6 Revisionsstandard, RS  
En av de största förändringarna som skett mellan de två undersökningsåren är införandet 
och utvecklingen av RS. Det är därför av stor vikt att läsaren innehar en övergripande 
förståelse för RS och därmed även en inblick i hur revisorernas arbete har förändrats i 
praktiken. FARs samlingsvolym 2005 redogör för 33 st olika RS och har utökats med 
närmare 170 sidor jämfört med den tidigare revisionsprocessen, RP. På grund av dess 
omfattning kommer vi endast att beröra de områden som är mest relevanta för vår studie 
och vårt syfte. De förändringar som skett angående revisionsberättelsen, d.v.s. i RS 709, 
har vi tidigare redogjort för under avsnitt 3.5 ovan.  
 
År 2004 ersattes revisionsprocessen, RP, med revisionsstandarderna, RS. Den tidigare RP 
utvecklades av FAR 1991 och anpassades successivt efter årens gång. År 1998 beslutade 
FAR att den skulle ersättas av de internationella revisionsstandarderna, ISA. RS är 
baserad på ISA men har dock anpassats till svensk lagstiftning.84 Arbetet med 
moderniseringen av ISA har pågått sedan början av 2000-talet men fick en högre 
prioritering efter de omtalade revisionsskandalerna i USA och Europa. Detta har medfört 
att allmänheten ställde högre krav på öppenhet i standardsättningsarbetet för att kunna 
påverka transparensen mellan företagen och revisionsbyråerna.85  
 
Till skillnad från RP är RS betydligt mer detaljerad och ingående i dess beskrivningar då 
den ger tydligare riktlinjer för revisionen och ger revisorn bättre vägledning i sitt arbete. 
Reglerna är mer omfattande och klargör på ett mer utförligt sätt hur revisorn ska arbeta 
för att följa god revisionssed. Standardens metodik har bidragit till ett mer enhetligt 
revisionsförfarande, vilket förhöjer kvalitén på revisionen. RS grundläggande synsätt är 
att revisorn, utifrån kunskap om verksamheten, väsentlighetsöverväganden och 
riskbedömning, ska samla in tillräckligt med revisionsbevis för att sedan kunna dra 
slutsatser om företagsledningens påståenden i revisionsunderlagen.86 
 
Som tidigare nämnt har varje del av RP utvidgats markant. RS 210, Villkor för 
revisionsuppdraget, tar upp att revisorn numera måste upprätta ett uppdragsbrev mellan 
företaget och byrån. Syftet med detta brev är att undvika eventuella missförstånd vad 
gäller revisionsuppdragets omfattning samt att klargöra för företagsledningen om dess 
ansvar gentemot bolaget och revisorn.87 Vidare har RS 230, Dokumentation, utökats 
markant då den numera i punktform beskriver ett stort antal moment som måste 
dokumenteras. Revisorn ska idag skriftligen beskriva allt från företagets organisatoriska 
                                                 
83 FAR, ”FARs Revisionsbok 2000”, 2000, s. 64 ff 
84 FAR, ”RS Revisionsstandard i Sverige 2002”, Avesta, FAR Förlag AB, 2002, s. 9 
85 Danielsson Å. et al, ”RS utmanar revisorns beteende”, Balans 11, 2004, s. 15-19 
86 Ibid.  
87 FAR, ”FARs Samlingsvolym 2005 del 2”, 2005, s. 310 ff 
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struktur och bransch till revisorns slutsatser om åtgärder för att motverka hot mot sin 
opartiskhet och självständighet.88  
 
Väsentlighetsbegreppet vid revision har enligt RS 320, Väsentlighet vid revision, blivit 
utökat och är numera tydligare definierat. Enligt FAR är det ”mer en fråga om en 
tröskelnivå än en grundläggande kvalitativ egenskap som informationen måste ha för att 
vara av värde”. Revisorn ska bedöma felens storlek samt felens karaktär i förhållande till 
bolagets verksamhet samt hur det kan komma att påverka användarnas beslutfattande. 
Standarden innehåller även hårdare krav på hur hanteringen av fel, som inte rättats till, 
ska hanteras inför rapportering och utformningen av revisionsberättelsen.89 Även 
revisorns tillvägagångssätt med att införskaffa sig tillräckliga och ändamålsenliga 
revisionsbevis redogörs numera detaljrikt i RS 500, Revisionsbevis. Enligt standarden är 
tillräckligheten ett mått på den mängd av revisionsbevis som måste samlas in för att 
kunna göra en fullgod bedömning av företaget. Ändamålsenligheten innebär den kvalitet 
som revisionsbevisen har, d.v.s. vilken relevans och tillförlitlighet bevisen innehar. Om 
revisorn inte kan införskaffa sig information som uppfyller dessa två krav ska han/hon 
antingen uttala sig med reservation eller välja att avstå från att uttala sig 
överhuvudtaget.90  
 
Vad gäller RS 570, Fortsatt drift, innehåller den numera djupgående och uttömmande 
riktlinjer för hur revisorn ska bedöma och ifrågasätta företagsledningens antagande om 
fortsatt fortlevnad i årsredovisningen. Revisorn ska bedöma och överväga riktigheten av 
företagets antagande om dess förmåga att fortsätta sin verksamhet 12 månader efter 
balansdagen. Vidare ska revisorn även fråga företagsledningen om de känner till några 
omständigheter efter dessa 12 månader som kan komma att påverka bolagets fortsatta 
drift. Standarden guidar också revisorn genom att räkna upp ett antal förhållanden som 
kan vara tydliga tecken på företagets oförmåga att fortsätta sin verksamhet. Sådana 
tecken kan t.ex. vara kapitalbrist, negativt kassaflöde, förlust av nyckelpersoner samt 
ändringar i lagstiftningen.91 Finner revisorn några tvivelaktigheter angående fortsatt drift 
ska revisorn analysera och granska prognoser, delårsrapporter, låneavtal samt göra 
förfråga hos företagets jurister vid eventuella tvistemål som kan vara ett hot mot fortsatt 
drift.92 Den tidigare RP var kortfattad och otydlig inom detta område, vilket medförde att 
revisorernas tolkningar kunde variera p.g.a. det inte fanns klara riktlinjer att följa.93 Enligt 
RP sträckte sig revisorns undersökningsplikt endast till att pröva huruvida prognoser och 
andra framtidsbedömningar är gjorda enligt samma grunder som resultat- och 
balansräkningen i årsredovisningen. Revisorn behövde uttryckligen inte ifrågasätta de 
grunder som ledningen baserat sina antaganden på.94  

                                                 
88 FAR, ”FARs Samlingsvolym 2005 del 2”, 2005, s. 327 ff 
89 Ibid. s. 352 f 
90 Ibid. s. 373 ff 
91 Ibid. s. 436 ff 
92 Ibid. s. 440 f 
93 Danielsson Å. et al, ”RS utmanar revisorns beteende”, Balans 11, 2004, s. 15-19 
94 FAR, ”FARs Samlingsvolym 2001”, Avesta, FAR Förlag AB, 2001, s. 1052 
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3.7 Aktiebolagslagen (1975:1385) 
För att läsaren ska få en grundförståelse för vilka regler som företagen måste följa och för 
att få en förståelse för orsakerna bakom många anmärkningar som revisorn lämnar, är det 
väsentligt att redogöra för reglerna i Aktiebolagslagen. ABL består av 19 kapitel som 
reglerar en rad olika områden och är tidvis väldigt detaljrik. Den innehåller bestämmelser 
om allt från hur aktiebolag ska bildas, dess aktier, emissioner och vinstutdelning och hur 
aktiebolaget ska likvideras. Om bolaget väsentligt bryter mot några av dessa regler ska 
revisorn anmärka detta i revisionsberättelsen. För denna uppsats kommer dock endast de 
delar av lagen som är mest centrala för vår studie att behandlas.  
 
Enligt 8 kap 3-4 §§ är styrelsen ansvarig för bolagets förvaltning, organisation och 
angelägenheter. Styrelsen måste säkerställa att bokföringen, medelsförvaltning och övriga 
ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt. De måste därigenom 
kontinuerligt kontrollera bolagets ekonomiska situation och det är styrelsen som ger 
skriftliga instruktioner angående hela organisationens arbetsfördelning. Till skillnad från 
år 2001 har styrelsen numera fullt ansvar och tillsynsskyldighet för bolaget, som de inte 
kan överlåta till någon annan. Den verkställande direktören ska enligt kapitlets 25 § sköta 
den löpande förvaltningen enligt styrelsens anvisningar. VD:n ska dessutom se till att 
bokföringen genomförs enligt gällande lagar och att medelsförvaltningen hanteras på ett 
betryggande sätt. I 9 kap 7 § framgår det att ordinarie bolagsstämman ska hållas inom sex 
månader från utgången av räkenskapsåret, vid vilken styrelsen ska framlägga 
årsredovisningen och revisionsberättelsen. Bolagsstämman ska avgöra huruvida de ska 
fastställa resultat- och balansräkningen, ansvarsfrihet för styrelsen och VD samt 
vinstdispositionen. Styrelsen och VD:n måste också ge revisorn möjlighet och tillfälle att 
genomföra sin granskning och tillhandahålla de nödvändiga upplysningar som denne 
kräver.95  
 
Om revisorn misstänker att en styrelseledamot eller VD har brutit mot brottsbalken eller 
skattebrottslagen ska han/hon vidta åtgärder enligt 10 kap 39-40 §§. Revisorn ska då utan 
oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen och själv avgå inom två veckor. Dock finns det 
undantag för revisorns avgång om t.ex. brottet är obetydligt eller om den ekonomiska 
skadan redan är ersatt.96 Enligt 15 kap 1-3 §§ är styrelsen, VD och revisorn 
ersättningsskyldiga för den skada som de uppsåtligen eller genom oaktsamhet vållar 
bolaget vid fullgörandet av sina uppdrag. Detta gäller också om de skadar aktieägare eller 
någon annan vid överträdelse av ABL, ÅRL eller bolagsordningen. Dessutom kan även 
en aktieägare bli ersättningsskyldig om de uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet 
medverkat till skada för bolaget.97 
 
Enligt 10 kap ABL har revisorn upplysningsplikt gentemot bolagsstämman och ska vid 
begäran tillhandahålla sådan information som inte kan anses vara till väsentlig skada för 
bolaget. Vid misstanke om brott eller vid konkurs ska revisorn överlämna information om 
bolaget till förundersökningsledaren eller konkursförvaltaren.98 
                                                 
95 Gregow T, ”Sveriges rikes lag 2005”, 2005, s. B 361 ff 
96 Ibid. s. B 374 f 
97 Ibid. s. B 393 
98 Ibid. s. B 375 
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Om bolagets eget kapital enligt 13 kap 12 § antas understiga hälften av det registrerade 
aktiekapitalet ska styrelsen omgående upprätta en kontrollbalansräkning som revisorn 
sedan ska granska. Visar kontrollbalansräkningen att bolaget lider av kapitalbrist 
föreligger det likvidationsplikt. Enligt kapitlets 17 § svarar styrelsen solidariskt för de 
förpliktelser som de åtar sig under den tid som tvångslikvidationen föreligger.99  

3.8 Årsredovisningslagen (1995:1554) och Revisionslagen 
(1999:1079) 
För att läsaren ska få en förståelse för företagets och revisorns skyldigheter som påverkar 
uttalandena i revisionsberättelsen, har vi valt att presentera de mest väsentliga reglerna i 
ÅRL och Revisionslagen. Då ansvaret för att ÅRL tillämpas ligger hos bolaget (VD och 
styrelse) kommer vi inte att lägga något större fokus på denna lag. Revisionslagen består 
till största del av regleringar som vi tidigare redogjort för och som går att återfinna i 
ABL, RevL samt ÅRL. Revisorn måste följa Revisionslagen samt granska att företaget 
följer ÅRL, och anmärka om så inte är fallet. Vi har därför valt att endast ta upp de delar 
som har direkt anknytning till revisorn och dennes uttalande i revisionsberättelsen.  
 
Enligt 6 kap 2 § ÅRL ska förvaltningsberättelsen innehålla ett förslag angående 
dispositionen av bolaget vinst/förlust och enligt 5 § ska finansieringsanalysen redovisa 
räkenskapsårets finansiering och kapitelinvesteringar. I 8 kap framgår det att bolagets 
årsredovisning ska överlämnas till revisorn senast sex veckor före årsredovisningen ska 
behandlas på ordinarie bolagsstämma. Även bestyrkta kopior av handlingarna ska ha 
kommit in till registreringsmyndigheten* inom en månad efter bolagsstämmans 
fastställande av balans- och resultaträkningen. Denna kopia ska innehålla ett tecknat 
bevis, av en styrelseledamot eller VD, på att balans- och resultaträkningen är fastställd 
samt uppgifter om stämmans beslut angående bolagets vinst/förlust. Även uppgifter om 
fastställelsedagen måste finnas med och en kopia av revisionsberättelsen ska bifogas. Om 
bolaget inte lämnar in kopiorna i tid, eller om de saknar tecknat bevis, blir bolaget 
skyldiga att betala en förseningsavgift till staten.100 Dessutom kan bolaget enligt 13 kap 
10 § ABL försättas i likvidation om årsredovisningen och revisionsberättelsen inte 
inkommit till registreringsmyndigheten inom elva månader efter räkenskapsårets 
utgång.101  
 
Revisorn ska enligt 27 § Revisionslagen lämna revisionsberättelsen till företagsledningen 
senast fem och halv månader efter räkenskapsårets slut. Enligt 29 § ska revisorn anmärka 
i revisionsberättelsen om företagsledningen gjort sig skyldig till något som kan föranleda 
till ersättningsskyldighet. Om en revisor uppsåtligen eller genom oaktsamhet, skadar 
företaget eller någon annan blir han/hon ersättningsskyldig. Detsamma gäller om skadan 
vållats av revisorns medhjälpare. Utöver detta har revisorns skadeståndsansvar sedan år 
2005 utökats. Numera har revisorn även skadeståndsansvar för penningtvätt enligt 9 § 

                                                 
99 Gregow T, ”Sveriges rikes lag 2005”, 2005, s. B 381 f 
* registreringsmyndigheten avser Bolagsverket år 2005 och PRV år 2001, jfr ÅRL (1995:1554) 8 kap1§ 
100 Gregow T, ”Sveriges rikes lag 2005”, 2005, s. B1626 ff  
101 Ibid. s. B 381 
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lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt, förutsatt att revisorn eller medhjälparen 
haft skälig anledning att anta att uppgifterna varit oriktiga.102   

3.9 Tidigare studie om orena revisionsberättelser 
Under 1995 genomfördes en studie med huvudsyftet att undersöka hur vanligt det var 
med orena revisionsberättelser i svenska aktiebolag under år 1992. Undersökningen 
ingick i författarna Sverker Hasselberg och Mattias Kehrers magisteruppsats vid Uppsala 
universitet. I studien undersökte författarna svenska aktiebolag med bokslut 1992 och 
författarnas studie visade att andelen oren revisionsberättelser uppgick till 12,5 %.103 
Författare gjorde även en uppföljande studie för att undersöka om förhållandena skiljer 
sig mellan lågkonjunktur och högkonjunktur. I motsats till 1992 års lågkonjunktur, hade 
Sverige 1996 en högkonjunktur. Resultatet av studien visade att andelen orena 
revisionsberättelser inte skilde sig markant då andelen 1996 uppgick till 12,3 %. I studien 
för år 1996 framkom det också att revisionsberättelserna i större utsträckning inkom inom 
tidsramen till PRV, vilket enligt författarna var en klar konsekvens av de införda 
förseningsavgifterna.104  För att kunna sortera in sitt empiriska material i de båda 
studierna har författarna använt sig av en allvarighetsskala som de utarbetat i samråd med 
två revisorer. Skalan är från början framtagen av professor Ulf Gomez och den visar på 
fem nivåer av olika allvarighetsanmärkningar i revisionsberättelser.105 Vi har valt att 
använda denna skala som utgångspunkt då vi kategoriserar allvarlighetskriterierna i det 
empiriska kapitlet. För att läsaren ska förstå den indelning som vi senare genomför följer 
nedan en förklaring av de olika kategorierna.   
 

1. Avstyrka beviljandet av ansvarsfrihet 
 
2. Varken till- eller avstyrka/ Ej tillstyrka beviljande av ansvarsfrihet 
 
3. Avstyrka RR, BR, Resultatdispositionen* 
 
4. Varken till- eller avstyrka / Ej tillstyrka RR, BR, Resultatdispositionen* 
 
5. Anmärkning/upplysning/erinring och avvikelse från god revisionssed 
 
     * Eller någon av dessa 

Källa: Hasselberg; Sverker, Mattias, Kehrer, ”Vanligt med oren revisionsberättelse i svenska aktiebolag”, 
Balans 5, 1995, s 23  
 

                                                 
102 FAR, ”FARs Samlingsvolym 2005 Del 2”, 2005, s. 22 f 
103 Hasselberg Sverker, Kehrer Mattias, ”Vanligt med oren revisionsberättelse i svenska aktiebolag”, 
Balans 5, 1995, s. 20-24  
104 Hasselberg Sverker, Kehrer Mattias, ”Större andel orena revisionsberättelser 1996 än 1992”, Balans 
11, 1997, s. 30-33 
105 Hasselberg S et al, ”Vanligt med oren revisionsberättelse i svenska aktiebolag”, Balans 5, 1995, s. 20-
24  
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Klass 1: Den allvarigaste graden av orena revisionsberättelser är när revisorn avstyrker 
beviljandet av ansvarfrihet enligt 10 kap 30 § ABL. Det är dock slutligen bolagsstämman 
som avgör om styrelsen och verkställande direktören ska beviljas ansvarsfrihet.106 
 
Klass 2: När revisorn varken till- eller avstyrker samt ej tillstyrker ansvarsfrihet kan det 
bero på att en räkenskapspost inte går att värdera men är ”av avgörande betydelse för 
bolagets fortsatta drift”.107   
 
Klass 3: Om revisorn finner felaktigheter i resultat- eller balansräkningen leder det till att 
resultatdispositionen inte går att fastsälla. Exempel på sådana fel kan vara att RR och BR 
inte stämmer med bokföringen eller att tillgångar och skulder saknas i BR. Revisorn kan 
då bli tvungen att avstyrka RR, BR eller resultatdispositionen.108  
 
Klass 4: Om revisorn varken till- eller avstyrker fastställandet av RR, BR eller 
resultatdispositionen innebär det att inga rekommendationer lämnas till bolagsstämman 
om de nämnda posterna. Orsakerna till sådant uttalande kan vara att revisorn inte har 
möjlighet att bedöma värdet på en tillgång och osäkerheten är ”av avgörande betydelse 
för bolagets fortlevnad”.109 
 
Klass 5: Revisorn ska göra anmärkningar i revisionsberättelsen även om företaget har 
åtgärdat felaktigheterna, om orsakerna anses vara väsentliga eller resulterat i allvariga 
effekter på räkenskapen.110 

3.10 Inför följande kapitel 
Vår teoretiska referensram som presenterats i detta kapitel avser att ge läsaren en insikt i 
de teorier, lagar och regler som ligger till grund för vårt problem. Utan att först sätta sig 
in i teorin och de förändringar som skett inom området kan det vara svårt att förstå de 
följande kapitlen. Dock avser vi inte att vidare analysera samtliga delar då vissa avsnitt 
endast har som uppgift att skapa en bakgrundskunskap för läsaren. Vår utgångspunkt i 
denna studie är att det efter de uppmärksammade skandalerna har skett en stor förändring 
inom revisionsyrket. De största förändringarna inom området har införts efter år 2001, 
varför vi valt att jämföra regleringarna före och efter denna tidpunkt. Nedan har vi i stora 
drag sammanfattat vilka avsnitt som vi valt att ta med till de empiriska och analytiska 
kapitlen.  
 
Skandalerna har lett till ett ökat fokus på revisorn och revisionen från både företagets 
intressenter och samhället i stort. Detta har skett genom den ökade mediarapporteringen 
och det ökade hotet om stämningar. Vi har i det teoretiska kapitlet även uppmärksammat 
att skandalerna utmynnat i en utökning av revisorernas kvalitetskontroller samt att RS har 
infört och blivit mer detaljerade än tidigare RP. Den svenska lagstiftningen har 

                                                 
106 FAR, ”FARs Revisionsbok 2000”, 2000, s. 66 
107 FAR, ”FARs Samlingsvolym 2005 del 2”, 2005, s. 471 
108 FAR, ”FARs Revisionsbok 2000”, 2000, s. 17 
109 Ibid. s. 66 
110 Ibid.  
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följaktligen även skärpt på grund av revisionsskandalerna, vilket resulterat i bl.a. 
analysmodellens införande.  
 
 
 
 
 

TEORIKAPITLET EMPIRIKAPITLET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
Figur 4: ”Sammanfattande modell inför fortsatt läsning”. Egen konstruktion.   
 
För att undersöka hur dessa förändringar har yttrat sig och påverkat revisorernas arbete 
kommer vi i följande kapitel att utifrån dessa huvudstolpar genomföra både en kvalitativ 
och en kvantitativ empirisk undersökning.  Avslutningsvis kommer det teoretiska och 
empiriska kapitlen att kopplas samman i det analytiska avsnittet där vi diskuterar och 
analyserar studiens resultat.  
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4. Praktisk metod 
I följande avsnitt avser vi att ge läsaren en inblick i hur vi praktiskt har gått tillväga vid 
insamlingen av primärkällor och data för vår studie. Vidare för vi en diskussion 
angående vår access till respondenterna samt källkritik. 

4.1 Kvantitativ studie 
De data som forskaren själv samlar in genom t.ex. enkäter, statistiska undersökningar 
eller observationer kallas för primärdata. Anledningen till insamlandet av primärdata är 
vanligtvis att de data som krävs för forskningen eller uppsatsen sedan tidigare saknas och 
forskaren måste därför genomföra en undersökning för att samla ihop den relevanta 
informationen.111 En forskare måste vidare ta ställning huruvida han/hon ska genomföra 
en total- eller en urvalsundersökning, på vilket sätt informationen ska samlas in och om 
urvalet ska vara slupmässigt eller ej.112 Om en forskare vill få en större geografisk 
spridning i sitt urval är det många gånger praktiskt omöjligt att genomföra en 
totalundersökning då detta ofta medför omfattande kostnader och en allt för stor grupp av 
individer. Ett alternativ är då att forskaren använder sig av ett flerstegsurval där han/hon 
först väljer ett antal primära urvalsenheter ur populationen, s.k. puen, baserade på t.ex. 
kommuner eller postnummer. Ur dessa puen görs sedan ännu ett urval vilka kan anpassas 
storleksmässigt så att forskaren får ett proportionellt stratifierat urval i sin 
undersökning.113 På detta sätt blir urvalet självvägt och observationerna kan behandlas 
som om de kom från ett enda urval.114       
 
I vår undersökning har vi valt att undersöka orena revisionsberättelser från tre 
geografiska områden; Umeå, Göteborg samt Malmö. Anledningen till att vi valt Umeå är 
först och främst att vi skriver vår uppsats i denna stad och att vi därmed också har en 
möjlighet att genomföra besöksintervjuer med revisorer i Umeå. Då vi även vill ha en 
geografisk spridning i vår undersökning anser vi att det passar bra att en av våra s.k. puen 
består av en mellanstor stad i norra Sverige. Då vi sedan tidigare kommit i kontakt med 
en revisor från Göteborg, som är väl insatt i vårt uppsatsämne och därmed kan bidra med 
viktig information till vår studie, valde vi denna stad som vårt andra pue. Anledningen till 
att vi valde Malmö baseras främst på geografiska omständigheter då vi även ville ha ett 
pue som representerar den södra delen av Sverige. I mindre städer, än de i vårt urval, tror 
vi att det finns en risk att de aktiva aktiebolagen är alltför homogena och att resultatet 
därför kan bli missvisande.  
 
Årsredovisningarna som vi använt i vår undersökning har vi hämtat från databasen 
Affärsdata. Valet av databas baserar sig på att det var den enda, för oss tillgängliga, 
databasen som tillhandahåller årsredovisningar för både åren 2001 och 2005. Vidare har 
alla studenter vid Umeå universitet gratis tillgång till databasen, vilket var en 

                                                 
111 Dahmström Karin, ”Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning”, Fjärde 
upplagan, Lund, Studentlitteratur, 2005, s. 75 f 
112 Ibid. s. 63 f 
113 Ibid. s. 285 ff 
114 Ibid. s. 269 



 37

förutsättning för oss då det annars vore ekonomiskt omöjligt för oss att genomföra 
studien. I databasen hade vi också möjlighet att välja bolagsform, tidpunkt för senast 
inlämnad årsredovisning samt företagets riktnummer. Detta möjliggjorde att vi på ett 
enkelt sätt kunde få fram årsredovisningar för de aktuella åren samt den geografiska 
spridning vi valt.  
 
Vi genomförde vår kvantitativa undersökning under december månad år 2006. Detta 
medförde dock vissa komplikationer i vårt urval p.g.a. att Affärsdata endast erbjuder de 
fyra senaste årsredovisningarna som bolagen lämnat in till Bolagsverket. För de bolag 
som lämnat in sin årsredovisning för år 2005 visar databasen endast årsredovisningarna 
för år 2002-2005. För att få fram årsredovisningar för år 2001 var vi därför tvungna att 
göra ett annat urval och välja att granska de bolag som senast har lämnat in sin 
årsredovisning år 2004, vilket innebär att vi fick tillgång till år 2001-2004. Företagen kan 
enligt Bokföringslagen (1999:1078) 3 kap 1 § 3 st, välja mellan fyra olika räkenskapsår, 
vilket innebär att årsredovisningen inkommer till Bolagsverket vid olika tidpunkter.  
 

• 1 jan – 31 dec → årsredovisningen lämnas in senast 31 juli 
• 1 maj – 30 april → årsredovisningen lämnas in senast 30 nov 
• 1 juli – 30 juni → årsredovisningen lämnas in senast 31 jan 
• 1 sep – 31 aug → årsredovisningen lämnas in senast 31 mars   

 
Detta medför att antalet bolag år 2001 är mindre då de som har räkenskapsår från 1 jan – 
31 dec samt 1 maj – 30 april redan kan ha lämnat in sin årsredovisning år 2005. Till följd 
av detta tas årsredovisningen för år 2001 bort från databasen då endast de fyra senaste 
åren visas. Är bolagen försenade med inlämnandet år 2005 finns de däremot kvar i 
urvalet år 2001. Vi fann dock att Affärsdata i vissa fall visade fler än fyra 
årsredovisningar då år 2001-2005 ibland fanns tillgängliga. Vi kontaktade Affärsdata för 
att få en förklaring till varför fler än fyra år i vissa fall fanns tillgängliga men de kunde 
inte förklara orsaken till detta. Dock förklarade de varför antalet bolag i vår studie skiljer 
sig mellan de två åren. Förklaringen till detta är att vårt urval för år 2001 kan innehålla 
bolag som har gått i konkurs år 2004 eller genomgått fusioner, vilket medför att deras 
senaste årsredovisning är inlämnad för årsbokslutet år 2004. Vad gäller 
årsredovisningarna år 2005 stötte vi inte på några liknande problem, dock hade inte alla 
bolag med brutna räkenskapsår mellan 1 juli – 30 juni samt 1 sep – 31 aug kommit in till 
databasen vid undersökningstillfället. Vi anser dock inte att det har medfört några 
problem då urvalet är tillräckligt stort för att vi ska kunna genomföra undersökningen. 
Vidare är vårt syfte inte att statistiskt säkerställa antalet orena revisionsberättelser i hela 
Sverige år 2001 och 2005, utan vårt syfte är att belysa eventuella förändringar och sedan 
analysera vilka orsaker som föranlett förändringar.  
 
Enligt Hasselberg och Kehrers tidigare undersökning uppgick andelen orena 
revisionsberättelser till ca 12 %. Med detta i åtanke valde vi att kontrollera 900 st 
årsredovisningar respektive år för att få ett tillräckligt stort material av orena 
revisionsberättelser som sedan ska ligga till grund för vår undersökning. I vårt urval för 
år 2001 fick vi fram totalt 9 550 st aktiva aktiebolag, varav 813 i Umeå, 5 980 i Göteborg 
och 2 757 i Malmö. Vi har valt att använda oss av ett proportionellt stratifierat urval då vi 
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anser att detta tillvägagångssätt ger oss den mest rättvisande bilden då antalet bolag 
skiljer sig markant mellan städerna. Genom att självväga urvalet kan vi sammanställa och 
behandla resultatet som om det kom från ett enda urval. Om vi istället skulle välja att 
undersöka 300 bolag från varje stad skulle t.ex. Umeå bli överrepresenterat i vår 
undersökning, vilket vi anser skulle leda till ett missvisande resultat. Vidare avser vi inte 
att undersöka den enskilda staden eller jämföra städerna sinsemellan, utan är intresserade 
av att se förändringen i sin helhet. För att få ett proportionellt stratifierat urval har vi 
därför granskat 77 st årsredovisningar i Umeå, 563 st i Göteborg och 260 st i Malmö, 
vilket är var 10:e årsredovisning i samtliga puen. För 2005 fick vi fram ett totalt urval på 
20 066 st aktiva aktiebolag. Från Umeå fick vi fram 1 286 bolag, från Göteborg 12 365 st 
och 6 415 st från Malmö. För att få ett självvägt urval granskade vi därför 58 bolag i 
Umeå, 544 st i Göteborg och 288 st i Malmö, vilket är var 22:a årsredovisning i samtliga 
puen. 
 
När vi genomförde undersökningen samlade vi all data från de orena 
revisionsberättelserna i ett separat Excel-dokument. Vi valde att fotokopiera orenheten 
direkt ur årsredovisningen för att inte gå miste om någon viktig information vid 
överförandet. Vi noterade även bolagets organisationsnummer för att på så sätt kunna 
återfinna bolaget om vi senare skulle påträffade några oklarheter. För att hålla räkningen 
på varje genomförd bolagsgranskning registrerade vi varje granskning i ett 
noteringsblock.  
 
Efter att vi genomfört undersökningen sammanställde vi först orsakerna till de orena 
revisionsberättelserna för respektive stad och år. Sammanställningen av 
allvarlighetsskalan genomfördes sedan på samma tillvägagångssätt. Efter detta steg 
summerade vi sedan resultatet från de tre städerna till ett gemensamt dokument (se 
bilagorna 1 och 2 respektive 3). Utifrån dokumenten konstruerade vi sedan diagram för 
att illustrera vårt resultat i vår kvantitativa undersökning. Som tidigare nämnt har vi valt 
att inte presentera resultatet för respektive stad separat då vi istället är intresserade av att 
se förändringen i sin helhet. Då vi dessutom har ett proportionellt stratifierat urval 
innebär det att de separata resultaten kan bli missvisande. Exempelvis hittade vi inga 
förbjudna lån i Umeå år 2005, vilket troligtvis endast beror på att vårt urval i denna stad 
var betydligt lägre än i t.ex. Göteborg där motsvarande siffra uppgick till ca 5 %.  

4.2 Kvalitativ studie 
När forskaren samlar in primärkällor för sin studie kan han/hon använda sig av besöks- 
eller telefonintervjuer. Besökintervju medför att forskaren och respondenten får ett mer 
personligt möte än vid en telefonintervju. Forskaren ska genom intervjun ställa väl 
genomtänkta frågor och följa upp frågorna om svaren är bristfälliga eller feltolkade av 
respondenten. Dock är forskaren inte tvungen att strikt hålla sig till sina frågor utan det 
kan under intervjuns gång dyka upp andra idéer som ger anledning till ytterligare 
fördjupning i frågorna. Intervjun måste naturligtvis täcka det område studien behandlar 
men det är respondentens egna synpunkter och uppfattningar som är väsentliga och 
betydelsefulla för studiens resultat.115 För att inte begränsa respondentens svar kan 

                                                 
115 Lundahl U. et al, ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer”, 1999, s. 115 ff 
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forskaren ställa mer öppna och beskrivande frågor genom att exempelvis be respondenten 
berätta eller beskriva ett visst fenomen. För att forskaren inte ska gå miste om 
information som uppkommer under intervjun bör den spelas in, förutsatt att respondenten 
godkänt detta tillvägagångssätt.116 Nackdelen med en intervju är att forskaren kan 
påverka respondenten och dennes svar. Detta kalls för intervjueffekt och är något 
intervjuaren måste vara väl medveten om för att försöka förhindra effekt av den.117  
 
För att få en djupare förståelse inom vårt uppsatsämne har vi valt att genomföra fem 
intervjuer med godkända och auktoriserade revisorer då det endast är dessa som får 
underteckna en revisionsberättelse. Vi valde därför att via e-mail kontakta de fyra största 
revisionsbyråerna i Sverige, nämligen; Öhrlings Price WaterhouseCooper, Ernst & 
Young, KPMG samt Deloitte. Vårt val av byråer grundar sig i att vi eftersträvade 
respondenter med olika erfarenheter vad gäller bolagsstorlekar och branschtillhörigheter. 
I mindre revisionsbolag, med få revisorer, är risken större att de har en smalare kundkrets 
och är inriktade på specifika branscher. Då revisionsbyråerna även har olika interna 
riktlinjer och fokus på olika frågor ansåg vi att det var viktigt att få en stor spridning på 
respondenterna. Vårt syfte är att erhålla en samlad bild över hur revisorernas arbete 
förändrats, vilket medför att vi har sökt efter revisorer från olika bolag, med olika 
specialiseringar samt erfarenheter. Då vi i den kvantitativa undersökningen har granskat 
revisionsberättelser från Umeå, Göteborg samt Malmö föll det sig naturligt att vi även 
skulle finna respondenter från respektive stad. Detta för att få kompletterande information 
som utgår från de förutsättningar som råder i de aktuella städerna. I Göteborg tog vi 
kontakt med den revisor som en utav oss haft som föreläsare. För att komma i kontakt 
med revisorer i Umeå skickade vi ett mail till samtliga byråer där vi förklarade att vi 
sökte revisorer som kan ställa upp på en intervju för en magisteruppsats inom revision. 
Tre revisorer svarade på vårt mail och var villiga att medverka i vår studie. Vid denna 
tidpunkt saknade vi respondenter från ett av de stora revisionsföretagen, vilket medförde 
att vi skickade ut ett öppet mail till denna byrå i Malmö.  Från denna byrå fick vi först två 
svar men en av respondenterna var senare tvungen att avböja intervjun på grund av 
tidsbrist. Vi ansåg dock att vi trots detta hade tillräckligt många respondenter för vår 
studie och valde därför att nöja oss med fem intervjuer. Efter att vi fått klarttecken från 
revisorerna bestämde vi datum och tid för genomförandet av intervjuerna.  
 
Då vi konstruerade intervjumallen (se bilaga 4) valde vi att utgå ifrån figuren under 
avsnitt 3.10 som innehåller de fem övergripande utgångspunkterna för vårt arbete. Vårt 
primära mål var alltså att få svar på hur revisorerna upplever att skandalerna, omvärldens 
intresse, utökandet av kvalitetskontrollen, införandet av RS och lagarna påverkat deras 
arbete och anmärkningar i revisionsberättelsen. Vi valde dock att inledningsvis 
konstruera frågor som håller en mer allmän karaktär och som handlar om revisorernas 
bakgrund för att ge oss själva, samt läsaren, en bättre bild av respondenterna och deras 
erfarenheter. Vidare valde vi att fortsätta med att konstruera frågor som handlar om 
anmärkningarnas och revisionsberättelsernas roll för företagen. Detta för att få en djupare 
förståelse för vad orena revisionsberättelser innebär och vilka konsekvenser den kan få 
för företaget. Vi var även intresserade av att ta del av revisorernas åsikter om vårt 
                                                 
116 Johansson Lindfors M-B, ”Att utveckla kunskap”, 1993, s. 123 
117 Dahmström K, ”Från datainsamling till rapport”, 2005, s. 94 
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kvantitativa undersökningsresultat och vi valde därför att ställa en rad frågor kring 
undersökningen för få ett professionellt utlåtande. För att inte begränsa respondenternas 
svar valde vi att utforma så öppna frågor som möjliggör för att deras egna åsikter ska 
framkomma i så stor utsträckning som möjligt. Vi var intresserade av deras personliga 
upplevelser och synpunkter, vilket medförde att vi hade för avsikt att undvika ledande 
samt ja- och nejfrågor. Fyra dagar innan intervjutillfället skickade vi intervjufrågorna via 
e-mail för att ge respondenterna tid att sätta sig in i ämnet och frågorna. Då vår 
intervjumall är ganska omfattande och innehåller känsliga frågor, ansåg vi att det var 
viktigt att respondenterna var väl förberedda och haft tid att tänka igenom sina svar. 
Vidare anser vi att detta tillvägagångssätt medför att respondenterna känner sig mer 
bekväma vid intervjutillfället och därför kan lämna mer uttömmande svar.    
 
Då den färdiga intervjumallen innehåller det resultat som vi kommit fram till i vår 
kvantitativa undersökning, valde vi att konstruera en inledande fråga för att skicka ut via 
e-post (se inledning bilaga 4). Syftet med denna inledande fråga var att vi innan intervjun 
ville få svar på om respondenterna upplever att de idag (för bokslutsår 2005) skrivs färre 
eller fler orena revisionsberättelser jämfört med år 2001, samt vilken anmärkning i 
revisionsberättelsen som de upplever är den mest förekommande. Genom att be 
respondenterna bevara dessa två frågor innan de får ta del av vår intervjumall, riskerar vi 
inte att deras svar påverkas av det resultat som undersökningen kommit fram till.  
 
På grund av att ämnet orena revisionsberättelser kan vara en känslig fråga för den 
enskilda revisorn, har vi valt att inte presentera namn eller byrå för respektive respondent. 
Anledningen till att vi valt detta tillvägagångssätt är att vi inte avser att presentera 
individen bakom åsikten, utan är intresserade av revisorns åsikt. Det är alltså inte relevant 
att redogöra från vem eller vilken byrå som åsikten kommer ifrån, utan vi vill istället ge 
en bild av revisorernas erfarenheter inom ämnet. Anonymiteten är även positiv då 
revisorerna kan svara mer fritt på frågor som kan upplevas som känsliga. Vi är medvetna 
om att de representerar sin byrå men genom att låta de vara anonyma i uppsatsen kan vi 
reducera revisorernas oro att skada byråns image. 
 
Samtliga intervjuer genomfördes i slutet på januari 2007. De tre intervjuer som vi gjort 
med revisorer från Umeå genomfördes på deras kontor under ordinarie kontorstid. 
Intervjuerna med revisorerna i Göteborg och Malmö utfördes även de under kontorstid 
men p.g.a. praktiska skäl genomfördes de via telefon. Samtliga respondenter hade avsatt 
en timme för vårt möte och vi fick utföra intervjun i lugn och ro samt med god 
tidsmarginal då de tog ca 40-50 minuter att genomföra. För att inte gå miste om någon 
viktig information valde vi att spela in samtliga intervjuer. Dagen efter transkriberade vi 
intervjuerna för att undvika eventuella misstolkningar av den inspelade informationen. Vi 
valde även att skicka både transkribering och en sammanställning av empirin till 
respektive respondent för att ge dem möjlighet att kommentera, påpeka eller korrigera 
eventuella missförstånd som kan ha uppstått. Då vi i empirin benämner respondenterna 
med bokstäverna A till E, meddelade vi dem vilken bokstav som deras svar representerar. 
Ingen av respondenterna upplevde vår sammanställning som missvisande eller förvrängd, 
utan ansåg att den var representativ för deras åsikter och svar. Vi fick även tillåtelse att 
återkomma till samtliga respondenter vid senare tillfälle om vi behövde komplettera med 
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ytterligare frågor och funderingar. Inga kompletteringar ha dock behövt göras då vi 
upplever att de svar vi fått är tillräckligt uttömmande och heltäckande.  

4.2.1 Access 
Access innebär vilken tillgång forskaren har till information i sin studie. Forskaren kan 
förbättra förutsättningen för tillträdet genom att bl.a. noggrant planera den inledande 
kontakten med respondenten, erbjuda anonymitet samt att förtydliga användningsområdet 
och kompletteringsmöjligheter. Finner respondenterna nytta i forskningen har de även 
större benägenhet att avsätta tid för både intervju och återföring.118 
 
När vi initialt tog kontakt med revisionsbyråerna i Umeå upplevde vi ett positivt 
tillmötesgående och revisorerna ansåg studiens ämne vara intressant. De stora 
revisionsbyråerna i Umeå har ett nära samarbete med Umeå universitet, vilket medför att 
vi som blivande revisorer har en fördelaktig access i och med vår utbildningsinriktning. 
Respondenten i Göteborg hade vi sedan tidigare en etablerad kontakt med och han/hon 
ställde gärna upp på en intervju då respondenten själv var intresserad av området. Vad 
gäller respondenten i Malmö upplevde vi även där ett stort intresse, vilket medför att den 
initiala accessen hos samtliga respondenter var god. Vi klartgjorde även tidigt att de 
skulle vara anonyma i uppsatsen och att de skulle få möjlighet att godkänna och 
komplettera vår transkribering och sammanställning av resultatet. Som tidigare nämnt 
spelar anonymiteten en viktig roll för vår access då respondenterna i och med detta kunde 
svara mer öppet på de frågor som behandlade känsliga områden.  
 
Under de besöksintervjuer som vi genomförde i Umeå svarade respondenterna utförligt 
på våra frågor och vi fick en bra personlig kontakt. Då respondenterna avsatt en timme 
för intervjun kunde de med god tidsmarginal besvara våra frågor och ta sig tid att fundera 
på våra följdfrågor. Vid de två telefonintervjuer som vi genomförde gick vi miste om 
samma personliga kontakt då vi inte hade möjlighet att tyda respondenternas 
kroppsspråk. Detta kan ha medfört att vi inte uppnådde samma höga access då den 
personliga kontakten inte etablerades på samma sätt. Dock upplevde vi att de svarade 
utförligt på våra frågor och deras åsikter liknade många gånger de övriga respondenternas 
mening.  

4.3 Kritik mot primärdata och primärkällor 
I vår kvantitativa studie har vi valt att undersöka revisionsberättelser för städerna Umeå, 
Göteborg och Malmö. Kritiken vi kan rikta mot vårt urval är att vi hade kunnat göra en 
totalundersökning i t.ex. Umeå då antalet företag uppgick till totalt ca 2000 för de båda 
åren. Detta hade kunnat resultera i att vi uppnått ett säkert statistiskt resultat för vår 
undersökning men vårt syfte är inte är att statistiskt säkerställa antalet orena 
revisionsberättelser, varför ett sådant tillvägagångssätt inte var aktuellt för oss. Som 
tidigare nämnt är vårt syfte med den kvantitativa undersökningen att se vilka förändringar 
som skett mellan de två åren samt att analysera orsakerna bakom denna förändring. 
Genom att använda ett geografiskt spritt urval ville vi även undvika att lokala faktorer 
och trender påverkar vårt resultat.   

                                                 
118 Johansson Lindfors M-B, ”Att utveckla kunskap”, 1993, s. 135 ff 
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Det hade även varit en möjlighet att inte använda oss av ett proportionellt stratifierat 
urval då detta tillvägagångssätt resulterat i att vi inte kan jämföra städerna sinsemellan. 
Om vi istället hade valt att undersöka 300 stycken företag ur varje stad hade det däremot 
varit möjligt. Dock skulle detta innebära att mer än 30 % av Umeås företag, för året 2001, 
skulle representera en tredjedel av det totala resultatet. Jämför vi med Göteborg samma år 
skulle siffran endast uppgå till 5 % av företagen, vilket skulle resultera i att Umeå blir 
överrepresenterat i undersökningen.  
 
Den starkaste kritiken vi vill rikta mot vår kvantitativa studie är att den inte går att 
upprepa på samma tillvägagångssätt som vi gjort. Detta p.g.a. att databasen Affärsdata 
endast tillhandahåller de fyra senaste årsredovisningar för allmänheten, vilket medför att 
tillgången till årsredovisningarna för år 2001 ständigt sjunker. Problemet går att lösa om 
forskaren är villig att betala Bolagsverket för årsredovisningarna men trots detta kommer 
populationens storlek ändå att skilja sig ifrån vår. 
 
I vår kvantitativa undersökning hade vi inte möjlighet att utgå från Bolagsverkets databas 
där samtliga årsredovisningar för 2001 finns tillgängliga. Om vi hade fått tillgång till 
databasen skulle vår population för urvalsåret 2001 troligtvis ha varit större. Vi var i 
kontakt med Bolagsverket för att fråga om det fanns någon möjlighet för oss att utnyttja 
deras databas över årsredovisningar. Detta var dock omöjligt då informationen som de 
tillhandhåller är sekretessbelagt, vilket vi anser är underligt då årsredovisningen är en 
offentlig handling. Trots detta erbjöd de oss att köpa varje årsredovisning för ca tre 
kronor per sida samt med en startavgift på 900 kronor. Då vår avsikt var att undersöka 1 
800 stycken årsredovisningar á ca 10-15 sidor styck, var detta inte ekonomiskt möjligt för 
oss.  
 
Mot vår kvalitativa undersökning kan vi rikta en viss kritik till att vi intervjuat tre av de 
fem revisorerna i Umeå, trots att denna population är den minsta i undersökningen. Vi 
valde att genomföra fler intervjuer i Umeå p.g.a. att vi då kunde genomföra 
besöksintervjuer och på så sätt få en mera personlig kontakt än vid en telefonintervju. 
Besöksintervjuerna möjliggjorde således att vi lättare kunde avläsa respondenternas 
kroppsspråk, få en bättre uppfattning huruvida de förstod frågorna och i så fall även ställa 
följdfrågor.  
 
En ytterligare negativ kritik vi vill rikta mot vår kvalitativa undersökning är att en utav de 
intervjuade revisorerna endast varit påskrivande revisor i två år. Detta resulterade i att 
revisorn många gånger inte kunde svara utifrån egna erfarenheter utan endast ifrån 
observationer från sin tid som revisorassistent. Vi anser ändå att revisorns svar var 
tillräckligt uttömmande och relevanta för vår studie och respondentens svar var många 
gånger väldigt lika de övriga respondenternas. 
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5. Empiri 
I följande avsnitt presenterar vi inledningsvis de kvantitativa resultaten som vår studie av 
revisionsberättelser har resulterat i. För att göra det tydligare för läsaren har vi valt att 
redovisa resultaten och jämföra åren i form av både diagram samt förklarande text. 
Under detta kapitel får läsaren även ta del av vår kvalitativa undersökning som består av 
fem intervjuer med godkända och auktoriserade revisorer.  

5.1 Vår kvantitativa studie av revisionsberättelser  
I vår empiriska undersökning har vi granskat totalt 1800 st revisionsberättelser, 900 st 
vartdera året 2001 och 2005. För år 2001 fann vi 112 st orena revisionsberättelser vilket 
ger ett procentuellt resultat på 12,4 %. Motsvarande antal orena revisionsberättelser för år 
2005 uppgick till 134 st, vilket ger ett resultat på 14,9%. Denna skillnad innebär en 
ökning på 2,5 procentenheter, eller 20 %, från år 2001 till år 2005. Sammanställd data för 
de två åren finns att läsa i bilagorna 1 och 2.  
 

 

Diagram 1: ”Andel orena revisionsberättelser” 
 
I undersökningen har vi valt att granska revisionsberättelser från aktiebolag i Umeå, 
Göteborg samt Malmö. Den ökning som kan observeras ovan, är representativ för 
samtliga städer i vår undersökning men vi kommer dock endast att presentera det 
empirirska materialet utifrån respektive år, och därmed inte utifrån städerna var för sig.  
 
Under vår kvantitativa undersökning uppmärksammade vi att anmärkningarna i 
revisionsberättelserna var någorlunda likartade för alla bolag. Vi har utifrån de 
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observationer vi gjort valt att dela in anmärkningarna i åtta kategorier, enligt diagrammet 
nedan. Många revisionsberättelser innehöll flera anmärkningar vilket har resulterat i att 
undersökningen visar på ett genomsnitt av anmärkningar som är större än en per oren 
revisionsberättelse. För urvalsåret 2001 registrerade vi 158 stycken anmärkningar och 
motsvarande siffra för urvalsåret 2005 uppgick till 200 stycken. 
 
Den mest förekommande orenheten som vi observerat i undersökningen är anmärkningen 
angående bolagets likvidationsplikt. Detta gäller för båda urvalsåren men undersökningen 
visar på en ökning från 31,6 % år 2001 till 36,0 % år 2005, vilket är en ökning på 4,4 
procentenheter. Anmärkningen angående sen inlämnad årsredovisning är den näst mest 
förekommande orsaken för de båda åren, dock har det skett en procentuell minskning från 
24,0 % år 2001 till 17,5 % år 2005. Detta är den största förändringen mellan åren då den 
uppgår till 6,5 procentenheter. Även sent inbetald skatt, sociala avgifter och moms har 
minskat från 18,4 % till 16,5 %, d.v.s. en minskning på 1,9 procentenheter.  
Anmärkningen felaktigt/osäker värdering har däremot ökat under det senare året. Där har 
vi kunnat observera en skillnad på 2,3 procentenheter, från 12,7 % år 2001 till 15,0 % år 
2005.  
  

Fördelning av orsaker till orena revisionsberättelser

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Lik
vid

atio
nsp

lik
t

Sen
 in

läm
na

d årsr
ed

ov
.

Sen
 sk

att
, s

oc
.avg

, m
om

s

Fela
kti

g/os
äk

er 
vä

rde
rin

g

Bris
ter

 i i
nte

rn 
ko

ntr
oll

Förb
jud

et 
lån

Revis
orn

 til
lträ

tt s
en

t
Övri

gt

År 2001
År 2005

 

Diagram 2: ”Fördelning av orsaker till orena revisionsberättelser” 
 
Brister i den interna kontrollen har dock minskat något, från 7,0 % till 6,0 % mellan åren. 
Däremot har vi sett en ökning av förbjudna lån från 2,5 % till 5,0 % år 2005 och detta 
innebär en ökning på 2,5 procentenheter. Både anmärkningar angående att revisorn 
tillträtt sent och övriga anmärkningar har en väldigt liten ökning på 0,1 procentenheter 
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mellan de två åren och de är mer eller mindre oförändrade då de båda ökat från 1,9 % till 
2,0 %. I kategorin övrigt har vi placerat anmärkningar som är något ovanliga och inte 
tillhör de andra kategorierna. Exempelvis ingår anmärkningar som att en uppskjuten 
apport strider mot 2 kap 9 § ABL samt att ett bolag inte registrerat sitt firmanamn.    
 
Vi har i vår undersökning även granskat hur allvarlighetsgraden i de orena 
revisionsberättelserna har förändrats mellan åren. Vår utgångspunkt var den 
allvarlighetsskala som presenterades i teoriavsnittet 3.9. Under studiens gång har vi dock 
uppmärksammat att det förekommer att revisorn även avstyrker både ansvarsfrihet och 
RR, BR och resultatdispositionen. Då vi anser att detta uttalande är av största allvarlighet 
för bolaget anser vi att den borde finns som en egen allvarlighetskategori, även om den 
inte är särskilt vanligt förekommande. I samråd med en av revisorerna som vi har 
intervjuat har vi val att lägga till kategori nr 1 och vi kommer i fortsättningen att använda 
allvarlighetsskalan som vi presenterar nedan. 
 

1. Avstyrker både ansvarsfrihet och fastställandet av RR, BR och resultatdisposition 
 

2. Avstyrka beviljandet av ansvarsfrihet 
 

3. Varken till- eller avstyrka/ Ej tillstyrka beviljande av ansvarsfrihet 
 

4. Avstyrka RR, BR, Resultatdispositionen* 
 

5. Varken till- eller avstyrka / Ej tillstyrka RR, BR, Resultatdispositionen* 
 
6. Anmärkning, upplysning, erinran och avvikelse från god revisionssed  

 
I kategori ett till fem ligger de orena revisionsberättelser som innehåller ett eller flera 
avstyrkanden. I den sjätte kategorin, som är den minst allvarliga, har revisorn tillstyrkt 
både ansvarsfrihet och fastställandet av BR, RR och resultatdispositionen. Dock är 
revisionsberättelsen oren då revisorn funnit omständigheter som han/hon anser är av 
väsentlig betydelse för bolagets intressenter och därför bör uppmärksammas. Alla 
revisionsberättelser som innehåller totalt tillstyrkande ligger därför under denna kategori. 
Detta innebär att varje revisionsberättelse i vår undersökning endast förekommer en gång 
i allvarlighetsskalan. 
 
I cirkeldiagrammen nedan har vi sammanställt de 112 st orena revisionsberättelserna år 
2001 och de 134 st orena revisionsberättelser år 2005 utifrån allvarlighetsgraden i 
revisorns uttalande. Generellt sätt har det inte skett några större förändringar vad gäller 
fördelningen av allvarlighetsgrad. Vi har valt att presentera samtliga kategorier för att 
påvisa de hur fördelningen ser ut och för att finna de skillnader som finns mellan åren.  
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År 20010.0%

1.8%

0.9%

2.7%

13.4%

81.2%

1. Avstyrker både ansvarsfrihet
och BR,RR,res.disp (0.0%)

2. Avstyrker ansvarsfrihet (1.8%)

3. Varken till- el. avstyrker/Ej
tillstyrker ansvarsfrihet (0.9%)

4. Avstyrker RR, BR, res.disp
(2.7%)

5. Varken till- el. avstyrker/Ej
tillstyrker BR,RR, res.disp
(13.4%)
6. Anmärkning, upplysning,
erinran, ej god redovisningssed
(81.2%)

 

Diagram 3: ”Allvarlighetsskala år 2001” 
 

År 20052.2%

1.5%

0.8%

1.5%

11.9%

82.1%

1. Avstyrker både ansvarsfrihet
och BR,RR,res.disp (2.2%)

2. Avstyrker ansvarsfrihet (1.5%)

3. Varken till- el. avstyrker/Ej
tillstyrker ansvarsfrihet (0.8%)

4. Avstyrker RR, BR, res.disp
(1.5%)

5. Varken till- el. avstyrker/Ej
tillstyrker BR,RR, res.disp
(11.9%)
6. Anmärkning, upplysning,
erinran, ej god redovisningssed
(82.1%)

 

Diagram 4: ”Allvarlighetsskala år 2005” 
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Under år 2001 påträffade vi inga revisionsberättelser där revisorn avstyrkte både 
ansvarsfrihet samt BR, RR och resultatdispositionen. Dock har det skett en ökning av 
denna kategori under år 2005 då 2,2 % av de orena revisionsberättelserna innehöll detta 
uttalande. Avstyrkandet av ansvarsfrihet har minskat något mellan åren, från 1,8 % år 
2001 till 1,5 % år 2005. Den kategori där revisorn varken har till- eller avstyrkt/ej 
tillstyrkt ansvarsfrihet har endast minskat med 0,1 procentenheter då den uppgick till 0,9 
% år 2001 och 0,8 % år 2005. Däremot har nästa kategori, då revisorn avstyrker RR, BR 
och resultatdispositionen, minskat med 1,2 procentenheter från 2,7 % till 1,5 %. Den 
femte kategorin innebär att revisorn varken till- eller avstyrker/ej tillstyrker RR, BR och 
resultatdispositionen. Denna har sedan år 2001 blivit mindre förekommande då den 
minskat från 13,4 % till 11,9 % år 2005, vilket innebär en minskning med 1,5 
procentenheter. Det mest vanligt förekommande uttalandet är att revisorn endast lämnar 
en anmärkning, upplysning eller erinran. Denna kategori har ökat från 81,2 % till 82,1 % 
år 2005, vilket ger en ökning på 0,9 procentenheter.    

5.2 Våra kvalitativa intervjuer  
Nedan redogör vi för de fem intervjuer som vi genomfört med revisorerna från de fyra 
största revisionsbolagen i Sverige. Då vi valt att hålla respondenterna anonyma kommer 
vi att benämna dem med bokstäverna A till E. Vi har valt att sammanställa 
respondenternas svar då vi upplever att deras åsikter är väldigt snarlika och separata 
presentationen skulle därför medföra en upprepning för läsaren. Vi har valt att i vissa fall 
presentera citat för att visa på de likheter, men ibland även olikheter, i respondenternas 
svar. Det kan upplevas för läsaren att respondent C:s och E:s åsikter framkommer 
tydligare och mer frekvent. Anledningen till att så är fallet grundar sig i att 
respondenterna uttryckte sina åsikter på ett tydligare och mer konkret tillvägagångssätt, 
vilket resulterat i att citaten många gånger kommer ifrån deras svar. Dock vill vi 
förtydliga att deras åsikter många gånger även representerar de övriga respondenternas 
mening. Vi har valt att även presentera respondenternas svar vad gäller anmärkningarnas 
betydelse och konsekvens för företagen under rubriken ”Revisionsberättelsen”. Det kan 
upplevas för läsaren att detta avsnitt inte är direkt kopplat till studiens syfte men för att 
läsaren ska få en djupare förståelse för anmärkningarna roll, attitydförändringen och hur 
revisorn själv upplever förändringen är detta en viktig utgångspunkt inför vidare läsning.   
 
För att underlätta för läsaren kommer svaren i detta kapitel att presenteras under samma 
rubrikindelning som i intervjumallen. Då anmärkningskategorierna ”revisorn tillträtt för 
sent” och ”övrigt” är så pass små, samt oförändrade mellan de två åren, har vi valt att inte 
diskutera dessa med respondenterna. Kategorin ”övrigt” är dessutom en ”slaskpost” som 
innehåller olika anmärkningar, vilket medför att det är väldigt svårt att göra en jämförelse 
mellan de två åren.  
 
Allmänna frågor 
Respondent A har jobbat som auktoriserad revisor i 16 år och arbetar mest med 
medelstora och ägarledda tjänste-, tillverkande- samt teknikföretag. A anser sig själv inte 
ha någon särskild specialisering, utan ser sig själv som en generalist inom sitt yrke. 
Respondent B har varit anställd inom revisionsbolaget i 18 år och har arbetat som 
auktoriserad revisor i 7 år med en inriktning mot mindre familjeägda företag. Den tredje 
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respondenten, som vi kallar C, har arbetat som godkänd revisor i 20 år och är främst 
inriktad mot fåmansföretag inom bygg- och mekanikbranschen. Respondent D har varit 
verksam som revisor i 7 år och arbetat som auktoriserad i 2 år. D är framför allt inriktad 
mot fåmansföretag. Den sista respondenten, E, är godkänd revisor sedan 1981 och har 
stor erfarenhet av mindre familjeföretag som antingen är nystartade eller under tillväxt.  
 
Revisionsberättelsen 
Alla revisorerna är eniga om att en oren revisionsberättelse är en belastning för företaget 
och en varningssignal för både ägaren och de externa parterna. En enstaka anmärkning 
påverkar företaget främst på kort sikt och får en liten betydelse på lång sikt, så länge det 
inte kontinuerligt upprepas. Samtliga revisorer anser att en anmärkning i 
revisionsberättelsen på kort sikt skadar bolagets kreditvärdighet. Externa parter som 
leverantörer, banker och leasingföretag kan blir mer försiktiga att göra affärer med 
bolaget då företaget fått en notis i kreditupplysningssammanhang. Dock poängterar 
revisorerna att anmärkningens art har stor betydelse för konsekvensernas utsträckning. En 
anmärkning om sent inlämnad årsredovisning ger inte samma allvariga varningssignal 
jämför med en anmärkning om att företaget är likvidationspliktigt. Får företaget en 
anmärkning om förbjudna lån kan de även få skattekonsekvenser för både ägaren och 
företaget då skatterevision kan initieras av Skatteverket. En annan aspekt som 
respondenterna nämner är att konsekvensen blir olika allvarliga beroende på företagets 
finansieringsbehov. Om företaget till största del består av extern finansiering kan en 
allvarlig anmärkning få förödande konsekvenser som t.ex. indragna krediter, sämre eller 
uteblivna lån. Respondent B förklarade att en revisionsberättelse är en viktig del av 
allmänhetens samlade bild av företaget. Detta innebär att en anmärkning i kombination 
med något annat, som t.ex. sent inbetalda leverantörsfakturor eller negativ word-of-
mouth från en kund, kan ge större konsekvenser än vad själva överträdelsen i sig normalt 
sett innebär. Det leder med andra ord till en negativ synergieffekt som kan skada 
företaget. Respondent A förklarar;  
 
”För en del företag spelar det överhuvudtaget ingen roll vad det står i 
revisionsberättelsen medan det för många andra företag kan innebära förödande 
konsekvenser då de får en anmärkning i någon form utav upplysningsregister.” 
 
Vad gäller klienternas reaktioner när de får en oren revisionsberättelse är samtliga 
revisorerna eniga om att de flesta företag är medvetna om orsakerna samt förstår och 
accepterar anmärkningen. Exempelvis anmärkningar som ifrågasättandet av fortsatt drift, 
sena skatter och avgifter samt förbjudna lån är företagen ofta medvetna om och räknar 
mer eller mindre med att få denna anmärkning. Respondent D menar att de flesta 
klienterna anser att ”är det så, så är det så” och har därför en full förståelse för revisorns 
anmärkningsplikt. Enligt respondent E var det för ca 15-20 år sedan en sensation om ett 
företag fick en oren revisionsberättelse men idag är det mer accepterat och vanligt. Det 
sker även en löpande dialog mellan parterna vilket medför att klienten blir informerad om 
sina brister under årets gång. Dock anser D att det finns undantag och upplever att 
företagen främst opponerar sig när det gäller anmärkningen om osäker värdering av 
tillgångar. De företag som är beroende av externa parter och medvetna om 
konsekvenserna av en oren revisionsberättelse tenderar att reagera kraftigare på sådana 
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anmärkningar. Det förekommer även vissa extrema fall där revisorn och klienten ständigt 
är av olika åsikter. Respondent B exemplifierade ett fall där hela processen var kantad av 
olika övertalningsförsök och lagöverträdelser från klientens sida och blev ursinnig när 
revisorn skrev en oren revisionsberättelse. I detta fall valde B att avgå uppdraget i förtid.  
 
Vad gäller hur synen på orena revisionsberättelser har förändrats, anser revisorerna att de 
inte sett någon markant förändring mellan just åren 2001 och 2005. Dock anser de att 
man måste gå längre tillbaka i tiden för att göra en rättvis jämförelse. De upplever en 
kontinuerlig attitydförändring från intressenternas sida och att de under de senaste åren 
kommit att lägga större fokus på årsredovisningarna än tidigare. De externa parterna är 
numera mer intresserade av revisionen och använder i större utsträckning 
revisionsberättelserna som ett beslutsunderlag vid affärsbeslut. Tidigare var det främst 
bankerna som använde sig av detta tillvägagångssätt vid bedömning av företagens 
kreditvärdighet. Intressenterna har även blivit mer uppmärksamma på anledningen bakom 
själva anmärkningarna för att själva göra en bedömning av företaget.  
 
Överlag anser inte revisorerna att de kan uppleva någon ökad efterfrågan på deras 
löpande bokföringstjänster. Anledningen till detta är att de stora företagen oftast har egna 
ekonomiavdelningar och sköter bokföringen själva medan de små bolagen ofta har en 
relativ enkel bokföring som de klarar själva. Dock förekommer det att klienterna ber om 
hjälp med tolkning av regelverk kring bokföring. Till skillnad från de övriga är 
respondent A av skiljaktig mening och upplever att det har skett en ökning inom detta 
område. Anledningen till detta är att företagen vill köpa sig tid samt hålla bokföringen 
uppdaterad enligt nya lagar och regleringar.  
 
”Företagen vill både köpa sig tid och hålla sig up to date.” 
 
Ingen av respondenterna upplever någon direkt förändring i de anmärkningar som de 
skriver. Revisorerna påpekar dock att anmärkningsplikter har utökats, blivit mer detaljrik 
och att det numera finns fler punkter att granska. Exempelvis har RS medfört att de nu 
måste påpeka om det föreligger hot mot fortsatt drift för bolaget. Det har även blivit 
hårdare kontroll på intäktsredovisningen för företag inom kontantbranschen. Enligt 
respondent E har revisorerna blivit skickligare på att följa väsentlighetsåtagandet och 
blivit bättre på att sålla bort petitesser som inte nämnvärt påverkar företaget eller tredje 
part. Vidare anser majoriteten av revisorerna att deras syn på att avstyrka, tillstyrka och 
varken till- och avstyrka inte förändrats avsevärt under de senaste åren. De förklarar att 
byråerna sedan en längre tid har klara och tydliga riktlinjer för när ett avstyrkande är 
aktuellt. Då detta är en känslig fråga för de inblandade parterna är det dessutom vanligt 
att revisorerna rådfrågar varandra inom byrån för att säkerställa en jämn bedömningsnivå.  
Dock förklarar respondenterna att de genom erfarenheter har mognat som revisorer och 
därför blivit säkrare i sina roller och bedömningar, vilket gör att de blivit bättre på att 
avgöra vad som bör avstyrkas respektive tillstyrkas. Till skillnad från de övriga anser 
respondent E att RS-paketet ger revisorerna en ”dunk i ryggen” och att de numera vågar 
stå emot företagsledningen på ett hårdare sätt då de har något att luta sig mot. RS har 
även medfört en tydlighet i diskussionerna med företagen samt utkristalliserat en mer 
konkret och enhetlig arbetsmetod i det dagliga arbetet. E riktar även stor kritik mot 
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kategorin varken till- eller avstyrka i revisionsberättelsen. E anser att detta är en feg utväg 
för revisorn och ifrågasätter användandet av det med följande citat:  
 
”Kan inte jag som revisor ta ställning till ett problem, vem ska då kunna göra det?” 
 
Hur vanligt är det att företagen går i konkurs inom fem år efter en anmärkning? Denna 
fråga var väldigt svår för revisorerna att svara på. Dock anser samtliga att det är vanligare 
för de företag som kontinuerligt får anmärkningar men poängterade att det även beror på 
anmärkningens karaktär. De upplever framför allt att det är företag med ifrågasatt eller 
osäker fortsatt drift som befinner sig i riskzonen för en framtida konkurs. 
 
Ansvarsförsäkring 
Då våra respondenter främst riktar sig mot mindre- och mellanstora företag upplever de 
inte personligen något hot om stämning i sitt dagliga arbete. Dock upplever samtliga att 
ämnet fått stort fokus under senaste åren och att det idag ställs mycket högre krav på 
dokumentation för att skydda byråerna. De anser att allmänheten idag är mera medvetna 
om ansvarsförsäkringen samt möjligheten att rikta sitt missnöje direkt mot revisionerna. 
Respondent C förklarar att det skett en utökad intern process för att förebygga sådana 
orsaker som kan leda till stämning mot byråerna. 
  
”Som revisor måste man numera tänka till innan man ger sig in i ett uppdrag: är detta 
något jag ska ge mig in på eller är det för hög risk samt hur ska vi i förväg dokumentera 
uppdraget så att vi vet vem som står ansvarig för eventuella framtida problem?”  
 
Respondent E anser att ansvarsfördelningen mellan företaget och revisorerna är 
orättfärdig då revisorn idag måste bära ett stort ekonomiskt ansvar i förhållande till 
revisionsarvodet. E arbetar aktivt för att få en mer rättvis ansvarfördelning mellan 
parterna och vill därför införa ett utgiftstak för sin ansvarskyldighet. Detta innebär att 
riskerna ska fördelas jämnare mellan företagen och revisionsbyråerna så att en rimlig 
ekonomisk balans kan uppnås.  
 
Kvalitetskontroll och revisionens förtroende 
Även frågan angående kvalitetskontrollen anser samtliga revisorer att den uppfyller sitt 
syfte och att de är positiva till utökandet av kontrollen. Många av de stora byråerna har 
sedan tidigare egna interna kontroller för att försäkra sig om att de uppehåller en hög 
kvalitet på sina uppdrag. Dock upplever de att kraven på dokumentation har utvidgats 
ytterligare vilket innebär att allt ifrån en tanke till en handling måste dokumenteras.  
 
”Du drar slutsatser och tänker saker men om du inte får ner det på papper då kan du 
aldrig bevisa att du har gjort det.” 
 
Vidare fortsätter respondent A med att förtydliga att kvalitén på revisorkårens arbete har 
förbättrats genom den interna och RN:s kvalitetskontroll. Utökningen av kontrollen kan 
ses som en kvalitetsstämpel för revisorerna och deras arbete. De kan dra slutsatser och 
lärdomar från utvärderingarna, vilket i sin tur för yrket och kvaliteten framåt. Respondent 
C anser att utan kontroll skulle dokumentationen försämras, speciellt vid hektiska 
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perioder då revisorerna är överbelastade med uppdrag. Även kravet på att revisorn 
kontinuerligt måste vidareutbilda sig och uppdatera sina kunskaper förhöjer kvalitén och 
förtroendet för revisorns arbete. 
 
Revisorerna anser att de uppdagade revisionsskandalerna bidragit till att det blivit mer 
dokumentationskrav samt att de idag ser mer kritiskt på det material som ska granskas. 
Skandalerna har öppnat revisorernas ögon och gett ett ändrat fokus på vad som är 
väsentligt att granska samt vilka risker som finns med revisionsuppdragen. Enligt 
respondent A är revisorerna mer benägna att ifrågasätta och använder sig idag av en 
utökad ”professionell skepticism”, vilket innebär att de inte låter sig luras av en perfekt 
uppvisad yta. Detta betyder att de i större utsträckning försöker genomskåda fasaden för 
att inte undgå eventuella felaktigheter som de senare kan komma att bli ansvarsskyldiga 
för. Dock anser respondent C och E att revisionskraven på småföretagen blivit allt för 
detaljrika och omständliga med tanke på bolagens verksamhetsomfattning. Idag skiljer 
inte regelverket mellan små eller stora bolag när det gäller revisionsförfarandet utan den 
genomförs i princip på ett likartat sätt. Detta innebär att kraven på detaljgranskning samt 
dokumentation inte är realistiska i förhållande till företagets storlek.  
 
Intressenternas krav på revision i den mindre bolagen har inte förändrats nämnvärt enligt 
respondenterna. De anser främst att det skett en förändring bland publika bolag då 
skandalerna fått sådana proportioner p.g.a. bolagets storlek. De har fler intressenter som 
ställer högre krav och kräver mer insyn i bolagets angelägenheter än vad de mindre 
bolagens intressenter gör. Dock anser E att läget skulle se annorlunda ut för småföretagen 
om media även skulle publicera de skandaler som sker i de mindre bolagen. Detta skulle 
leda till ett ökat krav från de mindre bolagens intressenter och sätta en ytterligare press på 
revisorns arbete på lokal nivå.   
 
Då revisionsskandalerna uppdagades upplevde samtliga respondenterna att de publika 
bolagen fick sig en rejäl törn och att media var ute efter att snabbt hitta syndabockar. 
Detta medförde att revisorerna fick skulden då de inte uppmärksammat de aktuella 
problemen och branschen tappade mer och mer förtroende för varje ny skandal som 
avslöjades, vilket försämrade läget ytterligare. Revisor E upplevde tiden efter 
Enronskandalen som ansträngd och säger;  
 
”I anslutning till skandalerna, när de kom fram så att säga, då var det rätt jobbigt att 
vara revisor.” 
 
Enligt respondent A var revisionsbyråerna tidigare mer inriktade på att sälja skatte- och 
konsulttjänster.  A tror att byråerna tappade lite av samhällets förtroende då de 
fokuserade för mycket på andra tjänster än sin kärntjänst, d.v.s. revision. Dock anser 
respondenterna att förtroendet idag är på god väg att återupprättats igen. Dels p.g.a. att 
marknaden glömmer men även genom de höga dokumentationskraven som revisionerna 
numera genomför i större utsträckning. De poängterar även att skandalerna inte 
påverkade deras personliga arbete lika hårt då de reviderar mindre bolag men över lag 
drabbades förtroendet för byråerna och revisorernas yrkesrykte.  
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De finansiella rapporternas tillförlitlighet är enligt revisorerna avgörande för hela 
samhällets ekonomiska struktur. De poängterar hur viktigt det är att omvärlden har ett 
starkt förtroende för deras arbete samt för de finansiella rapporterna. Utan 
tillförlitligheten skulle många kunder, leverantörer och kreditgivare kunna komma att 
föras bakom ljuset av giriga och oärliga företag. Ett skadat förtroende skulle därför enligt 
revisorerna leda till ”anarki” och ”katastrof” i det svenska näringslivet och B uttrycker;  
 
”Hela marknaden skulle ju undermineras om det inte fanns tilltro till de finansiella 
rapporterna.”   
 
Lagstiftning 
Analysmodellens införande upplevs positivt bland respondenterna. Den har medfört att 
jävsreglerna fått mer fokus och att revisorerna kontinuerligt genom hela 
uppdragsprocessen måste ifrågasätta sin egen och revisionsgruppens oberoende. Dess 
införande har också medfört en ytterligare arbetsfördelning genom att 
revisionsverksamheten och upprättande av årsredovisning måste särskiljas tydligare. 
Även dokumentationskraven har utökats och revisorerna måste ha en bättre dialog med 
sina kollegor för att undvika jävsituationer. Respondent A anser att analysmodellen är 
bättre än de tidigare förbudslistorna då de i nulägen istället kan utnyttja sin egen 
kompetens och själva analysera arbetssituationen. Relationen till klienterna har inte 
förändrats då förhållningssättet till klienterna redan var etablerade och inarbetade i 
överstämmelse med analysmodellen. A anser att den största förändringen är att 
uppdragen numera med jämna mellanrum roteras mellan kollegorna inom revisionsbyrån. 
 
Frågan angående om respondenterna anser att det finns några brister eller gråzoner i 
lagstiftningen svarade majoriteten av respondenterna att RS främst riktar sig mot större 
bolag men att mindre bolag även måste underkasta sig regleringarna. D anser att de borde 
finnas en ”light-version” när det gäller revision för de mindre bolagen, då de ej är lika 
komplexa som de stora bolagen. Respondent E anser att det finns vissa associationer som 
det borde införas revisionsplikt på, som t.ex. ideella- samt bostadsrättsföreningar. Detta 
då E anser att dessa föreningar i många fall är komplexa och har ett stort antal 
intressenter som skulle gynnas av en revision. Vidare upplever E att det läggs alldeles för 
mycket fokus på siffrorna i räkenskaperna och menar att det borde finnas större 
vägledning i förvaltningsrevisionen. E menar även att det borde öppnas en möjlighet för 
revisorn att yttra sig i revisionsberättelsen angående huruvida de enskilda individerna i 
företagsledningen är lämpliga att leda företaget. E tycker också att revisorns arvode inte 
är rimlig med tanke på det stora ansvaret som revisionen innebär. I nuläget är det 
marknaden som sätter priset på arvodet men då de saknar insikt i de ökade detaljkraven 
och det stora ansvaret som revisionen innebär, anser E att en diskussion bör föras 
angående revisionsarvodet nivå.  
 
Generellt sett anser samtliga respondenter att deras klienter inte är speciellt insatta i 
lagstiftningen kring aktiebolag och redovisning. Dock finns det en stor skillnad på 
kompetensen mellan stora och små bolag. De bolag med egen ekonomiavdelning har 
anställda som besitter större kunskaper inom redovisning jämför med de bolag som 
lämnar över redovisningsarbetet till en extern redovisningsbyrå. Enligt D:s mening är de 
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mindre bolagen betydligt sämre på lagstiftningen. D får ofta ta fram lagen och peka på 
paragraferna för att belysa bristerna och att det är företagsledningen som har det yttersta 
ansvaret, även om en extern redovisningsbyrå upprättat de finansiella rapporterna. 
 
”Företagen ska ju kunna lagstiftningen, det är ju en skyldighet som man har som 
medborgare men det är ju klart att vissa delar är ju inte så enkla att ta till sig…så det 
finns ett stort behov utav någon form av lagtolkare emellan lagen och företagen.” 
 
Respondenterna anser att företagen i större utsträckning borde sätta sig in i den rådande 
lagstiftningen som ÅRL, BFL samt ABL och uppdatera sina kunskaper i de ständigt 
reformerade lagregleringarna. 
 
Undersökningen  
Vår inledande fråga som vi mailade till respondenterna handlade om huruvida de ansåg 
att antalet orena revisionsberättelser minskat eller ökat mellan åren 2001 och 2005. 
Samtliga respondenter ansåg att de kunde se en tydlig ökning av orena 
revisionsberättelser i sitt dagliga arbete. De främsta anledningarna till denna ökning är 
enligt revisionerna att det skett en ökad fokusering på revisorns arbete samt att de 
upplever en större press från revisionsorganen. Respondent C anser att RN utför flera 
kvalitetskontroller än tidigare vilket gör att sådan som tidigare ”slunkit” igenom numera 
tas upp i revisionsberättelsen.  
 
”Det har skett en ökad kvalitetskontroll på revisorn vilket innebär att man måste få med 
varje liten punkt. Blir det en kontroll, och något fattas, är man som revisor illa ute.”  
 
Enligt respondent E har kvalitetskontrollen och de ökade kraven även medfört att mindre 
lämpliga revisorer numera sållats bort från revisionsarbetet. Därmed har de uppdrag som 
tidigare reviderats av sådana revisorer numera överförts till revisorer som är bättre 
lämpad enligt kvalitetskontrollen.  Både lagstiftningen och RS utvidgande har föranlett en 
ökning av anmärkningar enligt revisorerna. Reglerna har blivit mera omfattande, 
krångligare samt detaljstyrda vilket har bidragit till att revisorerna idag har fler punkter 
att granska. Respondent E framhävde att även om många regleringar redan fanns som 
ingår i RS så finns det flera ”skall” i RS jämfört med RP som innehöll flera ”bör”. Detta 
har gjort att revisorn ställs inför fler frågeställningar som kan leda till nya anmärkningar. 
Revisionsskandalerna har även satt fokus på vad revisionen innebär och revisorerna är 
idag mer vaksamma på att det är deras ansvar att säga ifrån då felaktigheter föreligger. 
Detta har medfört att många revisorer idag blivit mer benägna att skriva en oren 
revisionsberättelse vilket medför att tidigare tveksamma gränsfall numera blir en 
anmärkning. Respondent A förklarar detta med följande citat; 
 
”Som revisor vill man numera visa att man de facto är oberoende samt har ett värde för 
andra intressenter och inte bara för företaget.”  
 
Revisorerna poängterar att det ökade antalet orena revisionsberättelserna inte är en följd 
av att företagen blivit sämre på att sköta bolagen, utan en direkt konsekvens av den mer 
detaljrika lagregleringen och den press som revisorn har från omvärlden. Respondent B 
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upplever också att vissa uppdrag som tidigare reviderats av slarviga revisorer, numera 
p.g.a. analysmodellens påverkan av rotationen hamnat hos andra revisorer som är hårdare 
i sina bedömningar.   
 
När vi presenterade undersökningens resultat angående att det skett en ökning av orena 
revisionsberättelser från 12,4 % till 14,9 % ansåg respondenterna att resultatet verkar 
rimligt och i linje med deras egna uppskattningar. Dock skiljde sig deras uppfattning om 
vilken anmärkning som de trodde var mest förekommande. Respondenterna A, D och E 
trodde att studien skulle visa på att sena skatter och avgifter var den mest förekommande 
anmärkningen medan respondent B trodde att det skulle vara sent inlämnad och C antog 
att det skulle vara likvidationsplikten. 
 
Diskussionen kring anledningen till att likvidationsplikten har ökat svarade respondent A 
att företagen är mer riskbenägna och tar större chanser än tidigare. Detta kan ha resulterat 
i att många satsningar inte gått vägen och därför lett till en anmärkning p.g.a. att företaget 
förbrukat sitt aktiekapital. Respondent C förklarade att en annan orsak kan vara att vissa 
revisorer tidigare nöjde sig med att företagen själva nämnde att de upprättat en 
kontrollbalansräkning i förvaltningsberättelsen. Revisorn kan därför tidigare ha valt att 
inte nämna detta ytterligare i revisionsberättelsen men idag låter de inte sådana 
anmärkningar förbli ouppmärksammade. Respondent E tror att den största anledningen 
till anmärkningens ökning är den låga gränsen för bolagens aktiekapital. Då företagen har 
en väldigt låg kapitalbas har de, enligt E, svårt att klara kapitaltäckningskravet enligt 
ABL. 
 
”Vad är 100 000 kr idag?” 
 
Anledningen till att anmärkningen sent inlämnade årsredovisningar har blivit färre är 
främst enligt revisorerna de rättsfall som har statuerat att sent avlämnade 
årsredovisningar kan vara ett bokföringsbrott (NJA 2004:69). Till följd att detta 
uppmanar revisorerna i större utsträckning sina klienter om vikten av att lämna ifrån sig 
företagets handlingar i tid. Många företag anser även att det är onödiga och höga böter till 
följd av förseningen samt att de vill undvika att hamna i något upplysningsregister p.g.a. 
slarv. Många företag har även förstått att det är en snabb konsumtion av årsredovisningen 
och att det är bättre att visa upp ett färdigreviderat bokslut för intressenterna, än ett utdrag 
ur sin egen redovisning. En annan aspekt kan vara att det ständigt sker teknikutvecklingar 
av t.ex. bokföringsprogram som underlättar företagens redovisning och kortar deras 
ledtid. 
 
Förklaringen bakom att sent inbetalda skatter, sociala avgifter och moms har minskat är 
enligt revisorerna att konjunkturen 2005 var bättre än 2001. Företagen har helt enkelt 
bättre likviditet och behöver inte låna pengar av staten genom att betala avgifterna sent. 
Vidare vill företagen även undvika förseningsavgifterna samt att myndigheterna blivit 
effektivare på att driva in sina skulder. Respondent C antyder att företagen hellre slirar på 
betalningen till sina leverantörsfakturor än till staten då detta inte ger en anmärkning i 
revisionsberättelsen. Företagen har även blivit mera medvetna om konsekvenserna av 
sena inbetalningar till staten och att vissa därför väljer att betala in en felaktig summa 



 55

som de sedan korrigerar nästkommande månad. Genom detta tillvägagångssätt undviker 
företagen att få en oren revisionsberättelse då en anmärkning endast blir aktuell om 
inbetalningen är försenad.   
 
När det gäller både felaktiga värderingar och förbjudna lån anser respondenterna att de 
fått mer fokus på vad som är väsentligt och vad som måste anmärkas på. Enligt 
respondent B är orsaken till ökningen utökandet av RS och att revisorerna idag väljer att 
hellre poängtera osäkerheter än att låta de passera obenämnda. Vad det gäller de 
förbjudna lånen förklarar B att de inom byrån fått mer fokus på denna fråga efter 
påpekade från kvalitetskontrollen och att numera även småsummor leder till en 
anmärkning. När det gäller minskningen av brister i den interna kontrollen, på en 
procentenhet, förklarar respondenterna att orsaken kan vara att det numera informerar 
sina klienter om deras fullständiga ansvar vad det gäller bokföringen, förvaltningen och 
att deras ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt. 
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6. Analys och diskussion 
I följande kapitel presenterar vi uppsatsens analys, vilken vi genomför genom att koppla 
samman det teoretiska kapitlet med resultatet från vår empiriska undersökning. Vi har 
valt att dela upp analysen i två avsnitt utifrån vårt syfte. Inledningsvis analyserar och 
besvarar vi hur revisorernas arbete har förändrats efter år 2001 och sedan följer en 
analys av hur anmärkningarna i revisionsberättelsen har förändrats mellan åren. Under 
detta avsnitt analyserar vi även allvarlighetsskalan och dess förändringar. Kapitlet 
avslutas även med ett sammanfattande avsnitt med våra egna tankar och reflektioner.    
 
Vi börjar med att upprepa vår problemformulering samt vårt syfte för att friska upp 
läsarens minne. I det inledande avsnittet kommer vi att besvara och analysera den första 
delen av vårt syfte, vilket är markerat med fet stil nedan. För att förenkla för läsaren har 
vi i det första avsnittet valt att presentera materialet enligt de fyra blocken i vår 
sammanfattande teoretiska modell från avsnitt 3.10. Vår egen diskussion och slutsatser 
angående förändringarna i revisorernas arbete sker löpande i texten under varje block.  
 
Problemformulering: Hur har de reformerade reglerna i Sverige påverkat revisionen av 
företagens årsredovisning och hur har revisorernas anmärkningar i 
revisionsberättelserna förändrats?  
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att, utifrån ett antal revisionsberättelser och 
intervjuer, belysa hur revisorernas revisionsarbete har förändrats efter år 2001. Vidare 
avser vi att kartlägga vilka orsaker som ligger bakom orena revisionsberättelser samt 
hur de har förändrats mellan åren 2001 och 2005. 

6.1 Revisorernas förändrade arbete 

6.1.1 Intressenter, hot om stämning och revisionens ökade fokus 
”Revisionsberättelsen är revisorns viktigaste och enda offentliga årliga rapport – målet 
för hela revisionen.”119 Revisionsberättelsen ska fungera som en kvalitetsstämpel på 
företagsledningens förvaltning och redovisning i bolaget.120 Det är därför av stor vikt att 
intressenterna kan förlita sig på att de finansiella rapporterna följer god redovisningssed 
och är tillförlitliga som beslutsunderlag.121 Enligt respondenterna i vår undersökning 
använder intressenterna idag revisionsberättelsen i större utsträckning vilket leder till att 
en anmärkning kan innebära förödande konsekvenser för bolaget. Vidare anser de att en 
oren revisionsberättelsen kan vara en stor belastning för företaget och skada bolaget både 
på lång- och kort sikt. Dock poängterar de att skadans omfattning till stor del beror på 
anmärkningens art samt företagets ekonomiska struktur. En anmärkning om t.ex. 
likvidationsplikt ger en mycket allvarligare varningssignal än vad t.ex. en anmärkning om 

                                                 
119 FAR, ”FARs Revisionsbok 2002”, 2002, s. 73 
120”Ett inlägg av Revisorssamfundet SRS i debatten om revisionsplikt”, Revisorn informerar, 2005, Nr 9, s. 
2 
121 FAR, ”FARs Samlingsvolym 2005 del 2”, 2005, s. 116 
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sent inlämnad årsredovisning gör. Ett företag som är väldigt beroende av extern 
finansiering drabbas dessutom hårdare av en anmärkning då de får en notis i 
kreditupplysningsregistret och deras kreditvärdighet skadas. Revisorerna har även märkt 
en attitydförändring från intressenternas sida då de upplever att revisionsberättelsen fått 
en större vikt vid affärsbeslut och att de har blivit mer uppmärksamma på orsakerna 
bakom själva anmärkningen. Detta för att intressenterna själva ska kunna få en bättre 
uppfattning av företaget som helhet då en anmärkning ofta är en del utav den samlade 
bilden av företaget. En enstaka anmärkning om t.ex. sent inbetalda skatter kan i 
kombination med t.ex. en sent inbetald leverantörsfaktura innebära att intressenten antar 
att företaget har likviditetsproblem.  
 
Enligt RevL måste revisorer och revisionsbolag teckna en ansvarsförsäkring för den 
ersättningsskyldighet som de kan komma att ådra sig i revisionsuppdragen.122 Sedan de 
uppdagade revisionsskandalerna har allmänheten blivit mer medvetna om revisorernas 
ansvar och den försäkring som de enligt lag måste teckna. Till följd av detta har antalet 
åtal mot revisorer ökat under de senaste åren då intressenterna många gånger anser att 
revisorerna borde ha uppmärksammat eventuella felaktigheter i årsredovisningen. Då 
revisionsbranschen redan befinner sig i hetluften kan ytterligare negativ publicitet många 
gånger vara förödande och intressenterna hoppas därför på en snabb förlikning vid en 
stämning.123 Många försäkringsbolag har i och med detta höjt sina premier eller valt att 
lämna denna marknad då riskerna skjutit i höjden.124 Ingen av respondenterna upplever 
personligen något ökat hot om stämning i deras dagliga arbete. Detta på grund av att de 
arbetar med mindre- och mellanstora bolag där det finns färre externa aktieägare och 
investerare. Dock upplever samtliga revisorer att ämnet fått större fokus och kraven på 
dokumentation har utökats för att skydda byråerna från eventuella stämningar. Då 
respondenternas lokala byråer är en del av en större koncern medför det att samtliga 
kontor regleras av gemensamma riktlinjer för att förebygga sådana orsaker som kan leda 
till ansvarsskyldighet. Den interna processen har därför utökats även för dem som ett 
direkt led av det ökade antalet stämningar som koncernen hotas av.  I Sverige finns det 
dessutom inget maximibelopp för revisorns ersättningsskyldighet, vilket respondent E 
anser är orättfärdigt med tanke på relationen mellan arvodet och ansvaret. Enligt E måste 
ett utgiftstak vid stämning införas för att få en rimlig balans i det ekonomiska ansvaret 
mellan revisorn och företaget. 
 
Skandalerna har enligt vår undersökning medfört att lagregleringen och 
revisionsstandarderna kring revisorn och revisionsarbetet utökats och blivit mer 
detaljerade. Ur ett intressentperspektiv anser vi att avslöjandet av revisionsskandalerna är 
mycket positivt då det resulterat i att revisorerna idag har fått en ökad fokusering på vad 
som är väsentlig information för intressenterna.  Det har även medfört att kvalitén inom 
kåren har höjts och de har blivit mer kritiska i sin granskning. Revisorns ansvar har under 
de senaste åren utökats kraftigt i takt med att arbetsuppgifterna blivit fler och enligt vår 
mening står inte revisorns ekonomiska ansvar i proportion till de utökade 

                                                 
122 FAR, ”FARs Samlingsvolym 2005 del 2”, 2005, s. 12 
123 Froste C, ”Stäm revisorn – där finns pengarna”, Affärsvärlden, 2003-10-21 
124 Holmquist B. et al, ”FAR:s ordförande: För oss måste kvalitetsfrågorna sättas i högsätet”, Balans 1, 
2004, s 36-37 
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arbetsuppgifterna. Revisorns arvode har inte följt samma utveckling och bör därför höjas 
för att skapa en bättre balans mellan det ekonomiska ansvaret och arvodet. En metod till 
en bättre ansvarsfördelning kan vara att införa ett utgiftstak för revisorns 
ansvarsskyldighet. Detta skulle kunna förhindra att revisorn blir stämd på mångmiljons 
belopp, vilket är orimligt då arvodet endast är på några tusen kronor.  Dessutom uttrycker 
revisionsberättelsen att revisionen genomförts för att ”i rimlig grad försäkra” att 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Det är dessutom företagets 
styrelse och VD som har det slutliga ansvaret för både årsredovisningen och upprättandet 
av den. Trots dessa konstateranden är allmänhetens förväntningar på revisorn och 
revisionen högre ställda än det faktiska ansvaret. Vi anser därför att revisionsorganen och 
hela kåren måste utöka arbetet med att minska det så kallade förväntningsgapet för att i 
framtiden klargöra ansvarsfördelningen och därmed även kanske minska hotet om 
stämningar. Den utökade dokumentationsplikten har medfört att revisorerna måste 
dokumentera varje steg i revisionsprocessen för att kunna påvisa genomfört 
revisionsarbete och detta innebär ett kraftigt merarbete vid revisionen, särskilt av små- 
och mellanstora bolag.  

6.1.2 Kvalitetskontroll 
Enligt RS 220, Kvalitetskontroll inom revisionen, ska revisionsbyråerna kontinuerligt 
göra interna kvalitetskontroller av bolaget och de enskilda revisorernas 
revisionsarbeten.125 Revisionsnämndens syfte med deras kvalitetskontroll är att höja 
kvalitén på revisionen och säkerställa att kåren består av kompetenta personer med 
gedigen kunskap. Målet är att RN ska granska samtliga revisorer och byråer inom loppet 
av en femårsperiod för att på så sätt upprätthålla en jämn och hög revisionsnivå.126 
Respondenterna är positivt inställda till kvalitetskontrollens utvidgande då de anser att 
det är en kvalitetsstämpel på deras genomförda arbete. Det är ett steg mot att återställa 
omgivningens förtroende för revisorerna och de finansiella rapporterna, då de fick sig en 
törn efter revisionsskandalerna. Enligt respondent C har RN:s kvalitetskontroller även 
medfört att många revisorer idag anmärker på fler osäkerheter då de är medvetna om att 
de kan komma att bli kontrollerade. Vidare har kraven på dokumentation utökats då 
kontrollen medför att respondenterna måste anteckna allt från enkelt genomförda 
huvudräkningar till större fundamentala beslut. Detta innebär att varje steg i 
revisionsprocessen måste dokumenteras för att säkerställa att revisorn kontrollerat allt 
som krävs för att upprätthålla den höga revisionskvalitén som RN och RS kräver. 
 
Enligt vår mening är kvalitetskontrollen som RN utför ett bra led i att återupprätta 
förtroendet för de finansiella rapporterna på alla företagsnivåer. Kontrollen är positiv i 
den bemärkelsen att den kommer att föra revisionsyrket framåt, ”sålla bort” olämpliga 
revisorer och skydda intressenterna ytterligare.  Dock upplever vi att revisorerna främst 
ser kvalitetskontrollen som ett sätt att skydda sig själva mot eventuella stämningar då de, 
som vi tidigare nämnt, måste dokumenterar varje litet steg i revisionsprocessen. Utifrån 
de intervjuer som vi genomfört kan vi konstatera att revisorerna idag har blivit hårdare i 
sina bedömningar då de inte låter mindre företeelser passera. Då revisorernas arbete 
numera granskas hårdare, både internt och externt, är detta en bidragande orsak till den 
                                                 
125 FAR, ”FARs Samlingsvolym 2005 del 2”, 2005, s. 315 
126 Precht E, ”Alla revisorer ska granskas inom loppet av en femårsperiod”, Balans 11, 2004, s. 9-11 
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mer kritiska granskningen. Som ett led i det hårdare klimatet har revisorernas rädsla för 
att själva få anmärkningar från RN, och därmed befläcka sin karriär, medfört att de idag 
anmäler sina klienter i en högre grad till EBM. Detta stöds av statistik från EBM, vilken 
visar att antalet anmälningar vid misstanke om brott från revisorer mer än fördubblats 
mellan åren 2004 och 2005127. Vi upplever att revisorerna idag är mer benägna att anmäla 
sina klienter då de annars riskerar att själva bli anmälda om slarv, fel eller oaktsamhet 
uppmärksammas vid en kontroll. Helt enkel så har arbetsklimatet hårdnat och det gäller 
att anmäla eller anmälas.   

6.1.3 Revisionsstandard 
Efter de uppdagade internationella skandalerna har omvärldens blickar riktats mot 
revisionsbyråernas och revisorns arbete. Detta innebar att den pågående utvecklingen 
inom området påskyndades markant för att sätta stopp för ytterligare skandaler. USA var 
snabbt igång med att utveckla och införa SOX som ett direkt led av Enron-skandalen. 
Fenomenet spred sig som ringar på vattnet vilket medförde att ISA fick en större 
angelägenhetsgrad och förändrades till följd av skandalerna. Detta har direkt påverkat 
Sverige då RS är en anpassad översättning av ISA.128 Skandalerna samt införandet av RS 
har medfört att respondenterna fått större fokus på väsentlighetsåtagandet och 
revisionsriskerna. Till följd av detta upplever respondenterna att de idag är mer kritiska 
mot det material som ska granskas och att de har fått en utökad ”professionell 
skepticism” för att kunna genomskåda en perfekt uppvisad fasad. Vidare upplever 
revisorerna att RS har inneburit att de numera är mer detaljstyrda och att 
granskningsområdet har utökats, d.v.s. de har fått fler antal anmärkningspunkter i sitt 
arbete. Detta innebär att revisionsuppdragen har blivit allt mer krävande då fler områden 
måste granskas än vad som behövdes under 2001. En bidragande orsak till utökningen 
kan förklaras med att det numera finns flera ”skall” i RS än vad det tidigare fanns i RP. 
Revisorn är därför tvungen att granska sådana punkter som han/hon tidigare, enligt RP, 
endast ”bör” granska vid särskilda behov eller omständigheter. Vidare upplever 
respondenterna att deras arbete förändrats genom införandet av RS 570, Fortsatt drift, då 
den ställer högre krav på att de ska vara insatta i klientens verksamhet och omvärld för att 
kunna avgöra företagets antagande om fortsatta drift. Dessutom har revisorn en utökad 
undersökningsplikt då han/hon numera även måste undersöka om företagsledningen 
känner till ytterligare omständigheter som kan komma att hota kraven i RS 570129. 
Granskningsarbetet har detaljerats ytterligare då revisorn enligt RS 500, Revisionsbevis, 
ska samla in tillräckliga och ändamålsenliga bevis för att kunna basera sina uttalande i 
revisionsberättelsen på betryggande grunder.130 Samtliga RS medför även ett utökat 
dokumentationskrav vilket ställer ett mycket större krav på dokumentation av revisorns 
arbete i revisionsuppdragen. Kraven regleras även i en egen standard, RS 230 
Dokumentation, som är detaljerad och guidar revisorerna i deras dokumentationsarbete. 
Detta tillvägagångssätt ska ge stöd åt revisorns uttalande i revisionsberättelsen samt 
fungera som bevis för att revisionen utförts i enlighet med god revisionssed.131 Enligt 

                                                 
127 http://www.ekobrottsmyndigheten.se/templates/Page____17.aspx, 2007-01-15 
128 Danielsson Å. et al, ”RS utmanar revisorns beteende”, Balans 11, 2004, s. 15-19 
129 FAR, ”FARs Samlingsvolym 2005 del 2”, 2005, s. 436 f 
130 Ibid. s. 373 f 
131 Ibid. s. 327 ff 
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respondent A måste revisorn dokumentera allt från en tanke till handling för att försäkra 
sig om att uppfylla de utökade kraven i RS samt för att säkerställa bevisunderlag vid en 
eventuell ansvarstvist.  
 
De revisorer som intervjuats i denna studie är positivt inställda till införandet av RS. En 
respondent menar att RS har inneburit att revisorerna numera har något att luta sig mot 
när eventuella skiljaktiga meningar uppkommer med klienterna. Respondenten anser att 
de i sitt arbete har ett starkare lagstöd och upplever att RS givit revisorerna en ”dunk i 
ryggen”. Även ett antal amerikanska undersökningar stödjer detta då de visar att 
revisorerna skriver fler orena revisionsberättelser och granskar sina klienter hårdare då de 
får ett utökat lagstöd och större juridiskt ansvar132. Dock upplever majoriteten av 
respondenterna att standarderna medfört ett allt för högt dokumentationskrav och ett allt 
för komplext arbetssätt vid revision av mindre bolag. RS är främst utformat för revision 
av större bolag och revisorerna anser därför att det borde finnas en ”light-version” för 
revisionsarbetet i mindre bolag. Detta skulle underlätta revisorernas arbete vid revision av 
mindre bolag då dessa ofta inte är lika komplexa och omfattande som de stora- eller 
börsnoterade bolagen. Att helt avskaffa revisionsplikten för de mindre aktiebolagen 
skulle enligt vår mening innebära bristande tillförlitlighet i rapporterna och en viktig 
informationskälla för både intressenterna och näringslivet skulle försvinna. Revisionen 
fyller en viktig funktion då den ger intressenterna nödvändig information och försäkrar 
enligt rimlig grad att företagsledningen följer god redovisningssed. 
 
En studie som genomförts i början på 2000-talet visar att svenska revisorer i hög grad 
fokuserar på att ”göra saker rätt” och är därför mer benägna att granska historiska siffror. 
Revisorerna lägger ner mycket tid på att räkna obligatoriska sifferposter istället för att 
analysera sådana ”mjuka delar” och omständigheter som kan vara av intresse för 
intressenterna.133 Respondent E uttrycker att det fortfarande läggs för mycket energi på 
att granska siffrorna i räkenskaperna men att kåren dock blivit bättre på att sålla bort 
småsaker som inte är intressanta för bolaget eller tredje part. Enligt vår mening är RS ett 
led i att få revisionsarbetet mer inriktat mot att tillfredställa intressenternas behov, d.v.s. 
att ”göra rätt saker”. Numera ställs det större krav på att revisorerna i högre grad ska 
ifrågasätta företagsledningens antagande om fortsatt drift. Detta medför att revisorns 
granskningsplikt utökats från att främst utgå från siffermässiga underlag till att involvera 
mer kringliggande faktorer som t.ex. lagförändringar inom klientens bransch, förlust av 
nyckelpersoner eller ändrad konkurrenssituation m.m. Det läggs också mer fokus på 
väsentligheten i revisionen då revisorerna numera måste lägga större vikt vid sådana 
poster som är väsentliga för företaget och tredje part. Dessutom måste revisorn enligt lag 
uttala sig i revisionsberättelsen om huruvida företagets förvaltningsberättelse är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar samt om den visar på en rättvisande bild av företaget. 
Tidigare behövde revisorn endast uttala sig i de fall han/hon stötte på något som var 
                                                 
132 Blay A. D., ”Independence threats, litigation risk, and the auditor’s decision process”, Contemporary 
Accounting Research, Vol. 22, Issue 4, 2005, s. 759-789. Geiger M A. et al, ”Bankruptcies, Audit Reports, 
and the Reform Act”, A Journal of  Practice & Theory, Vol. 20, No 1, 2001, s. 187-195. Geiger M A. et al, 
”Recent changes in the association between bankruptcies and prior audit opinions”, A Journal of  Practice 
& Theory, Vol. 24, No 1, 2005, s. 21-35 
133 Öhman P. et al, ”Swedish auditors’ view of auditing; Doing things right versus doing the right things”, 
European Accounting Review, Vol. 15, No 1, 2006, s. 89 -114 
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direkt fel i företagslednings förvaltning. Det faktum att revisorn numera alltid ska uttala 
sig om förvaltningsberättelse innebär en utökad undersökningsplikt för att försäkra 
intressenterna om att inga avvikelser förekommer. Vi anser att det är enklare att inte hitta 
några fel än vad det är att konstatera att det inte förekommer några fel. Utifrån 
undersökningen kan vi konstatera att revisorns undersökningsplikt av de icke-finansiella 
områdena har utökats och blivit mer omfattande, vilket tyder på att revisorernas arbete 
numera går mot en fokusering på att ”göra rätt saker” och öka leveransen av relevant 
information till intressenterna. Dock kan vi inte bortse ifrån att även denna utveckling till 
stor del beror på att revisorerna är oroliga för att själva bli anmälda eller få en 
anmärkning av RN.  

6.1.4 Lagstiftning 
År 2002 infördes den nya Revisorslagen (2001:883). Den största nyheten i lagen var 
införandet av analysmodellen som syftar till att säkerställa revisorns oberoende och 
opartiskhet.134 Respondenterna i vår studie är positivt inställda till införandet då de 
upplever att jävsreglerna fått mer fokus och att de fått tydliga riktlinjer för att 
kontinuerligt ifrågasätta oberoendet till klienterna. Ingen av respondenterna anser att 
modellen har inneburit att relationen till klienten har förändrats nämnvärt då 
förhållningssättet redan var etablerat enligt vad modellen förespråkar. Den största 
förändringen har alltså skett internt inom byråerna vad gäller arbetsstrukturen. 
Respondent A anser att han/hon idag får utnyttja sin kompetens i större utsträckning när 
det gäller att analysera sin arbetssituation än vad som tidigare tilläts med de statiska 
förbudslistorna. Vi kan konstatera att analysmodellens införande är bra ur ett 
intressentperspektiv då den sätter större fokus på jävsreglerna och oberoendet till 
klienterna. För revisorerna är detta ett steg i rätt riktning för att öka intressenternas och 
näringslivets förtroende för deras arbete. Det som mest har påverkat revisorerna i och 
med införandet med modellen är att arbetsfördelningen mellan revisions- och 
konsultverksamheten numera måste vara glasklar för att undvika att revisorn reviderar 
egna beslut eller arbete. Detta innebär att det har blivit en utökad dialog mellan 
avdelningarna för att undvika och sätta stopp för eventuella jävsituationer. Även i detta 
fall har lagstiftningen inneburit ett utökat dokumentationskrav då revisorerna måste 
anteckna varje steg och beslut som tas för att säkerställa sitt oberoende. På grund av att 
jävsituationer många gånger måste elimineras har analysmodellen inneburit att uppdragen 
numera roteras i större utsträckning inom byrån. Detta innebär att förändrade 
omständigheter inom ett revisions- eller konsultuppdrag medför att både jävsreglerna och 
oberoendet ständigt måste ses över och kontrolleras, vilket är positivt för intressenterna. 

6.2 Revisorernas anmärkningar 
Under följande avsnitt kommer vi att presentera och analysera vårt kvantitativa resultat 
utifrån vår teoretiska referensram samt kvalitativa undersökning. Inledningsvis analyserar 
vi den totala ökningen i antalet anmärkningar för att sedan gå in djupare på de enskilda 
anmärkningskategorierna enligt diagrammet nedan. Vidare analyserar vi även 
allvarlighetsskalan utifrån de sex olika allvarlighetskategorierna.  
 

                                                 
134 FAR, ”FARs Samlingsvolym 2005 del 2”, 2005, s. 232 f 
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Fördelning av orsaker till orena revisionsberättelser
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Diagram 1: ”Antal orena revisionsberättelser” 
 
Vår egen diskussion och slutsatser angående den förändring som skett sker löpande i 
texten. I detta avsnitt kommer vi att besvara och analysera den andra delen av vårt syfte, 
vilket är markerat med fet stil nedan.  
 
Syftet med denna uppsats är att, utifrån ett antal revisionsberättelser och intervjuer, 
belysa hur revisorernas revisionsarbete har förändrats efter år 2001. Vidare avser vi att 
kartlägga vilka orsaker som ligger bakom orena revisionsberättelser samt hur de har 
förändrats mellan åren 2001 och 2005. 

6.2.1 Ett ökat antal anmärkningar 
Enligt vår undersökning har det skett en ökning av orena revisionsberättelser mellan åren 
2001 och 2005. Anmärkningarna har ökat med 2,5 procentenheter, från 12,4 % till 14,9 
%. Som vi tidigare nämnt har svensk lagstiftning reformerats genom bl.a. införandet av 
nya regler i ABL samt en ny revisorslag. Detta, kombinerat med införandet av RS, har 
inneburit att revisionen blivit mer komplex och reglerad under de senaste åren. 
Respondenterna upplever att RS detaljstyrning har medfört att de numera har fler punkter 
att granska, vilket enligt dem är en del av förklaringen till den observerade ökningen. En 
ytterligare bidragande orsak är att RN numera genomför en grundligare kvalitetskontroll 
vilket medför att revisorerna idag är tvungna att ha ett mer finmaskigt observationsnät vid 
revisionen. De osäkerheter i årsredovisningen som tidigare bedömts som gränsfall av 
revisorerna tas numera upp i revisionsberättelsen för att de själva inte ska riskera en 
anmärkning från RN.  
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Till följd av skandalerna sjönk förtroendet för revisorn och de finansiella rapporterna, 
vilket har medfört att FAR sedan dess har arbetat aktivt för att återupprätta förtroendet135. 
En tidigare undersökning visar att ca 80 % av de stora revisionsbolagens inkomster år 
2000 genererades från tjänster som inte är kopplade till revision136. Respondent A anser 
att just detta är en bidragande anledning till att revisionsbolagen tappade omgivningens 
förtroende men anser dock att revisorerna idag har bättre fokus på revisionsverksamheten 
och på vad som är deras kärntjänst. De är idag mer medvetna om sitt ansvar att påpeka 
felaktigheter och har numera ett större behov att visa sitt oberoende för att återupprätta 
sitt rykte. Verksamheten har dessutom högre krav på att skilja mellan revisions- och 
konsulttjänsterna genom analysmodellen, vilket medför att arbetet inom respektive 
område kan koncentreras på vad som är väsentligt.  
 
Enligt revisorerna själva har de i sitt arbete märkt en ökning av förekomsten av orena 
revisionsberättelser, vilket de anser överensstämma med det procentuella resultat som 
studien visar. Dock var samtliga revisorer i vår studie väldigt noga med att påpeka att det 
inte är företagen som blivit sämre eller mer oärliga, utan att ökningen främst beror på 
omvärldens krav efter skandalerna samt den nya lagregleringens detaljstyrning. Vidare 
visar en studie av Blay Allen D att fler lagar som reglerar revisorns oberoende, som 
därmed även direkt ökar deras juridiska risker, ökar deras benägenhet att skriva orena 
revisionsberättelser137. Med ovanstående i åtanke, kombinerat med att Hasselberg och 
Kehrers studie som tyder på att konjunkturen inte påverkar antalet orena 
revisionsberättelser, konstaterar vi att ökningen främst beror på den reformerade 
lagstiftningen kring revisorernas arbete. Revisorerna har idag betydligt mer detaljstyrning 
kring sitt arbete och de är själva även utsatta för granskning, vilket bidrar till att 
orenheten ökat i revisionsberättelserna p.g.a. att revisorerna även tar upp små förseelser. 
Denna slutsats presenterar även Geiger Marshall A. et al. i två studier som genomförts i 
USA där revisorerna blev mer benägna att skriva orena revisionsberättelser då 
lagstiftningen och det juridiska ansvaret utökades138. Vi kan konstatera att ju hårdare 
lagstiftningen blir kring de svenska revisorernas arbete, desto hårde blir de mot sina 
klienter. 

6.2.2 Likvidationsplikt 
Enligt aktiebolagslagen 13:12 § framgår det att bolaget ska upprätta en 
kontrollbalansräkning om det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade 
aktiekapitalet. Revisorn har en skyldighet att i revisionsberättelsen anmärka på avvikelser 
från ABL och måste följaktligen uppmärksamma intressenterna då det föreligger 
likvidationsplikt.139 Enligt vår undersökning är just denna anmärkning den mest 

                                                 
135 Holmquist B. et al, ”FAR:s ordförande: För oss måste kvalitetsfrågorna sättas i högsätet”, Balans 1, 
2004, s 36-37 
136 Rezaee Z, ”Restoring public trust in the accounting profession by developing anti-fraud education, 
programs, and auditing”, Managerial Auditing Journal, Vol. 19, Issue 1, 2004, s. 134-148 
137 Blay A. D., ”Independence threats, litigation risk, and the auditor’s decision process”, Contemporary 
Accounting Research, Vol. 22, Issue 4, 2005, s. 759-789 
138 Geiger M A. et al, ”Bankruptcies, Audit Reports, and the Reform Act”, A Journal of  Practice & Theory, 
Vol. 20, No 1, 2001, s. 187-195. Geiger M A. et al, ”Recent changes in the association between 
bankruptcies and prior audit opinions”, A Journal of  Practice & Theory, Vol. 24, No 1, 2005, s. 21-35 
139 Gregow T, ”Sveriges rikes lag 2005”, 2005, s. B 381 f 
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förekommande för båda åren och den har ökat med 4,4 procentenheter från år 2001 till 
2005. Detta resultat förvånade majoriteten av respondenterna då de anser att 
företagsklimatet var bättre år 2005 och att företagen därför på ett bättre sätt borde klara 
av kapitaltäckningskravet enligt ABL. Revisor A kommenterade orsaken till att 
likvidationsplikten är högre år 2005 med att företagen ofta är mer riskbenägna under 
högkonjunkturer. Detta medför enligt vår mening att företagen ställs inför större 
konkurrens och att många företag därmed ökar investeringarna eller satsar mer på att 
försvara sin marknadsposition. Ökningen i anmärkningen om likvidationsplikt kan därför 
till viss del bero på att de bolag som inte lyckas med sin satsning i många fall även får 
problem med att klara det kapitalstäckningskrav som ABL kräver. En förklaring till att 
likvidationsanmärkningen är den vanligaste de båda åren, är enligt respondent E det låga 
aktiekapitalkravet på 100 000 kronor. Då det egna kapitalet är ett företags buffert vid 
dåliga tider krävs det inte stora förluster för att det ska understiga hälften av det 
registrerade aktiekapitalet. Utifrån detta resonemang är det enligt vår mening väldigt lätt 
för företagen att förbruka delar av det egna kapitalets och därmed ådra sig en 
anmärkning. Respondent C förklarar likvidationspliktens ökning med att många revisorer 
tidigare nöjde sig med att styrelsen själva yttrade sig om kontrollbalansräkningen i 
förvaltningsberättelsen. Kraven från kvalitetskontrollen och hoten om stämning har dock 
medfört att revisorerna numera är mer benägna att anmärka på likvidationsplikten, även 
om styrelsen nämner detta i förvaltningsberättelsen. Vidare kan vi koppla detta 
resonemang till att RS 570, Fortsatt drift140, utökats kraftigt sedan år 2001. Revisorn har 
genom denna RS numera ett utökat ansvar att bl.a. granska om företaget lider av 
kapitalbrist som kan hota antagandet om fortsatt drift. Även detta är en bidragande faktor 
till att revisorn inte låter likvidationsanmärkningen förbli onämnd i revisionsberättelsen, 
även om den nämns i förvaltningsberättelsen.  

6.2.3 Sent inlämnad årsredovisning 
Anmärkningen som har förändrats mest mellan 2001 och 2005 är sen inlämnad 
årsredovisning till revisorn. Procentuellt sett minskade denna anmärkning med 6,5 
procentenheter vilket är den största förändringen i vår undersökning. En uppmärksammad 
dom från HD år 2004 (NJA 2004:69) fastslår att sent inlämnad årsredovisning är ett 
bokföringsbrott. I det fallet hade företaget inte hållit bolagsstämman på ordinarie tid, 
vilket även ledde till att årsredovisningen inte inlämnades till Bolagsverket enligt 
föreskriven tid. HD:s dom har därmed resulterat i att revisorerna numera måste vara 
hårdare med att lämna en anmärkning i revisionsberättelsen när årsredovisningen är 
försenad samt anmäla brottsmisstanke mot bolagets styrelse. Detta har enligt 
respondenterna föranlett att revisorerna idag är bättre på att upplysa sina klienter 
angående konsekvenserna vad gäller både brottsmisstankar samt de dryga böterna som 
kan bli aktuella enligt ÅRL. Vidare anser revisorerna att många av deras klienter insett 
vikten av att snabbt kunna presentera ett färdigreviderat bokslut samt undvika en 
anmärkning i ett upplysningsregister p.g.a. slarv. Enligt respondenterna har 
årsredovisningarna idag en allt kortare livstid, vilket medfört att det är viktigt för 
företagen att kunna presentera räkenskaperna punktligare. En bidragande faktor till att 
processen har påskyndats ytterligare är den senaste tidens tekniska utveckling av bl.a. 
                                                 
140 FAR, ”FARs Samlingsvolym 2005 del 2”, 2005, s. 436 ff 
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bokföringsprogram, vilket underlättar för bolagens redovisning. Enligt vår mening spelar 
HD:s dom en stor roll i att anmärkningen har minskat från år 2001 då denna dom blivit 
uppmärksammad bland revisorerna. Då revisorerna numera i större utsträckning upplyser 
klienterna om konsekvensen av att inte lämna ifrån sig räkenskaperna i tid, drar vi 
slutsatsen att detta är den största förklaringen till minskningen. Som vi tidigare nämnt har 
företagen inte blivit sämre på att sköta sin bokföring, utan de företag som tidigare endast 
slarvat eller nonchalerat att lämna ifrån sig handlingarna i tid är numera medvetna om att 
de kan dömas för bokföringsbrott. Även den tekniska utvecklingen av bokföringsprogram 
har medfört att den interna processen påskyndats och förenklats, vilket också bidrar till 
att räkenskaperna i större utsträckning färdigställs i tid. Utifrån ovanstående resonemang 
drar vi slutsatsen att en kombination av dessa orsaker är anledningen till att 
anmärkningen minskat mellan åren. 

6.2.4 Sent betald skatt, sociala avgifter och moms 
Enligt 10 kap 31 § ABL ska revisorn anmärka om företaget är sen med att betala in 
skatter och avgifter141. Denna anmärkning har enligt vår undersökning minskat med 1,9 
procentenheter från 18,4 % till 16,5 %. Den största förklaringen är enligt revisorerna att 
det år 2005 var högkonjunktur och att företagen då har bättre likviditet. Enligt vår mening 
är denna förklaring rimlig med tanke på att det inte finns någon anledning för företag 
med god likviditet att ”låna” pengar av staten då förseningsavgifterna är höga och det 
leder till en anmärkning i revisionsberättelsen. Respondent C förklarar att företagen blivit 
mer medvetna av konsekvenserna av en anmärkning vilket har medfört att de företag med 
likviditetsproblem hellre slirar på betalningen till sina leverantörer då detta inte ger en 
anmärkning. En annan förklaring kan enligt C vara att vissa bolag hellre betalar in en 
felaktig summa till staten p.g.a. att en anmärkning endast blir aktuell om betalningen är 
försenad. Utifrån ovanstående resonemang drar vi slutsatsen att anmärkningen även kan 
ha minskat p.g.a. att företagen med sämre likviditet har blivit mer medvetna om 
anmärkningarnas konsekvenser och att just denna anmärkning kan ge signaler om 
likviditetsproblem. Detta kan i sin tur ge negativa effekter på deras kreditmöjligheter hos 
leverantörer och finansiärer. Vi förvånades något av att respondent C uttryckte att 
klienterna ibland hellre betalar in en felaktig summa till staten för att undgå 
anmärkningen. Om företagen sätter detta tillvägagångssätt i system bryter de mot 
gällande skattelagstiftning och revisorn bör därför anmärka detta i revisionsberättelsen 
enligt 10 kap 31 § 1 p. ABL142 samt anmäla brottet till EBM.  

6.2.5 Felaktig värdering och förbjudna lån 
Väsentlighetsbegreppet enligt RS 320, Väsentlighet vid revision, är mer detaljrik och 
revisorerna har fått tydligare riktlinjer för vad som är väsentligt att granska i 
årsredovisningen. Den tydliggör även hur de fel som inte rättats till ska hanteras i 
revisionsberättelsen.143 Enligt revisorerna är den ökade fokuseringen på vad som är 
väsentligt den största orsaken till att anmärkningarna om felaktig värdering samt 
förbjudna lån har ökat. Numera är revisorerna mer benägna att skriva en anmärkning än 
att låta felet passera obemärkt. Detta kan även förklaras med att kvalitetskontrollen 
                                                 
141 FAR, ”FARs Samlingsvolym 2005 del 2”, 2005, s. 30 
142 Ibid. s. 30 
143 Ibid. s. 352 ff 
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bidragit till att revisorerna inte längre kan låta små förseelser lämnas onämnda, då detta 
kan innebära att de själva ådrar sig en anmärkning. Enligt respondent B har deras byrå, 
efter påpekande från RN, fått större fokus på de förbjudna lånen och anmärker numera 
även på småsummor som tidigare ignorerades och inte ansågs vara av betydelse för tredje 
part. Kvalitetskontrollen och revisorernas rädsla att själva bli anmälda är, enligt oss, den 
största orsaken till att dessa två anmärknings kategorier ökat. Vidare satte de uppdagade 
revisionsskandalerna fokus på stora felvärderade poster och vilka konsekvenser det kan 
få för intressenterna. Detta har i sin tur bidragit till att revisorerna i större uträckning 
uppmärksammar felvärderade poster- oavsett storlek. Återigen spelar kvalitetskontrollens 
utökning en stor roll då revisorernas arbete kontrolleras som ett led i att öka 
intressenternas förtroende. Räkenskaperna är många gånger intressenternas enda insyn i 
ett bolag vilket gör det väsentligt att revisorn granskar företagets värderingar av poster 
och därmed även uppmärksammar när felvärderingar förekommer. Revisorerna har även 
idag ett bättre stöd och guidning i RS:s detaljerade regler, vilket innebär att revisorerna 
numera har något att luta sig mot vid meningsskiljaktigheter med företagsledningen.   

6.2.6 Brister i den interna kontrollen 
Enligt undersökningen har anmärkningen av den interna kontrollen minskat med en 
procentenhet. Minskningen kan enligt oss förklaras med att styrelsen ansvar utökats 
enligt 8 kap 3 § 4 st. ABL, vilket innebär att företagsledningen idag har fullständigt 
ansvar och tillsynsskyldighet för bolaget som inte kan överlåtas till någon annan144. 
Enligt respondenterna upplyser de numera tydligare sina klienter om företagsledningens 
ansvar, vilket de anser är en förklaring till att denna anmärkning har minskat. Enligt oss 
är RS 210, Villkor för revisionsuppdraget145, en bidragande faktor till minskningen då 
den medfört att revisorn måste upprätta ett uppdragsbrev mellan byrån och klienten. 
Uppdragsbrevet informerar ytterligare företagsledningen om deras skyldigheter samt 
ansvar för bolagets förvaltning, vilket tydliggör ansvarsfördelningen. Vidare syftar brevet 
även till att klargöra revisorns skyldigheter och revisionens omfattning. I och med 
regleringen i ABL och ansvarsförtydligandet i uppdragsbrevet har företagen blivit mer 
medvetna om att det är styrelsen som har det slutgiltiga ansvaret för företagets. Det 
faktum att ansvaret för den interna kontrollen inte går att överlåta på någon annan kan 
därför vara en bidragande orsak till att företagen numera skärpt kontrollen på dessa 
punkter.  
 
När det gäller anmärkningarna att revisors tillträtt sent samt kategorin övrigt är 
förändringen marginell. Dessutom är just dessa två anmärkningskategorier väldigt 
ovanliga för de båda åren, vilket innebär att det är svårt att dra några konkreta slutsatser 
p.g.a. observationens storlek. Vidare består kategorin övrigt av olikartade anmärkningar 
vilket ytterligare försvårar en förklaring och jämförelse mellan de två åren. Vi kan p.g.a. 
detta inte genomföra någon rättvis jämförelse utan endast konstatera kategoriernas 
storlek. 

                                                 
144 Gregow T, ”Sveriges rikes lag 2005”, 2005, s. B 361  
145 FAR, ”FARs Samlingsvolym 2005 del 2”, 2005, s. 310 ff 
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6.2.7 Allvarlighetsskalan 
Nedan följer en analys och diskussion kring vår allvarlighetsskala. För att underlätta för 
läsaren har vi valt att först presentera de sex kategorierna samt det procentuella resultatet 
för åren 2001 och 2005.  
 

2001 2005 
 

1. Avstyrker både ansvarsfrihet och fastställandet  0,0 % 2,2 % 
 av RR, BR och resultatdisposition 

 
2. Avstyrka beviljandet av ansvarsfrihet 1,8 % 1,5 % 

 
3. Varken till- eller avstyrka/ Ej tillstyrka  0,9 % 0,8 % 

 beviljande av ansvarsfrihet 
 

4. Avstyrka RR, BR, Resultatdispositionen 2,7% 1,5 % 
 

5. Varken till- eller avstyrka / Ej tillstyrka  13, 4 % 11,9 % 
 RR, BR, Resultatdispositionen 

 
6. Anmärkning, upplysning, erinran och avvikelse  81,2 % 82,1 % 

 från god revisionssed 
 
 
Enligt 15 kap 1-3 §§ ABL är företagsledningen ersättningsskyldig för den skada som de 
uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet vållat företaget146. Sådana överträdelser måste 
revisorn enligt 29 § Revisionslagen anmärka i revisionsberättelsen147. Revisorn måste i 
sådana fall även avstyrka ansvarsfrihet för företagsledningen. Enligt ABL ska revisorn 
även uttala sig huruvida bolaget bör fastställa RR, BR samt vinstdispositionen. Anser 
revisorn att dessa inte bör fastställas ska han/hon avstyra eller varken till- eller avstyrka 
nämnda poster. 148 Dessa regler har inte förändrats mellan åren men som tidigare nämnt 
kan företagsledningen inte längre överlåta ansvaret för bolaget till någon annan enligt 
ABL.  
 
Vår sammanställning av allvarlighetsskalan visar inte på några entydiga eller markanta 
skillnader mellan åren. Många av de förändringar som införts har främst medfört att 
revisorerna fått utökade arbetsuppgifter och det primära syftet är inte direkt att ändra 
revisorernas bedömningar av vad som ska till- respektive avstyrkas. Utifrån detta 
resonemang anser vi att undersökningens resultat återspeglar detta då till- eller 
avstyrandet inte förändrats avsevärt. Enligt respondenterna själva har inte heller deras syn 
på att till- eller avstyrka förändrats under de senaste åren då de sedan tidigare har tydliga 
riktlinjer inom byråerna och har som regel att rådfråga kollegor då ett avstyrkande kan 
vara aktuellt. Dock förklarar de att mognad och erfarenheter har inneburit att de blivit 
                                                 
146 Gregow T, ”Sveriges rikes lag 2005”, 2005, s. B 393 ff 
147  FAR, ”FARs Samlingsvolym 2005 Del 2”, 2005, s. 22 f 
148  Ibid. s. 29 f  
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säkrare på att avgöra om ett till- eller avstyrkande ska skrivas. Respondent E anser dock 
att RS numera ger revisorerna en dunk i ryggen vilket innebär att revisorerna idag på ett 
hårdare sätt kan stå emot företagsledningen och påvisa det regelverk som ligger bakom 
deras beslut om en anmärkning som leder till ett avstyrkande.  
 
Enligt vår undersökning har revisorernas anmärkningar ökat p.g.a. att de blivit hårdare på 
att anmärka mindre oegentligheter, vilket många gånger inte direkt påverkar revisorns 
bedömning att till- eller avstyrka. Kategori 6, anmärkningar, upplysningar m.m., har ökat 
med 0,9 procentenheter, vilket är logiskt med tanke på att antalet anmärkningarna över 
lag har ökat mellan åren. Anledningen till att den procentuella ökningen inte uppgår till 
2,5 procentenheter, i enlighet med den totala ökningen av orena revisionsberättelser, 
beror på att kategori 6 endast innehåller de revisionsberättelser som har en anmärkning 
men ett fullt tillstyrkande. Detta innebär att de orena revisionsberättelser som innehåller 
en eller flera anmärkningar i kombination med t.ex. ett avstyrkande av ansvarsfriheten, 
endast återfinns i kategori 2.  
 
Kategori 4, avstyrkandet av RR, BR samt resultatdispositionen, har minskat med 1,2 
procentenheter från år 2001 till 2005. En förklaring till denna minskning kan vi koppla 
till att anmärkningen angående brister i den interna kontrollen har minskat, vilket leder 
till att det även förekommer mindre fel i RR och BR. Detta medför att revisorerna i 
mindre utsträckning behöver avstyrka denna kategori. Något som skulle tala emot vårt 
argument är att anmärkningen om felaktiga värderingar har ökat, vilket medför att även 
RR och BR följaktligen misstämmer. Dock, som tidigare nämnt, beror denna ökning av 
anmärkningen främst på att revisorerna numera även anmärker på mindre felaktigheter 
som de finner i sin granskning. Ett avstyrkande av RR och BR blir endast aktuellt om det 
finns väsentliga fel i räkenskapsposterna, vilket medför att ett avstyrkande inte blir 
aktuellt om felet är av ringa art.  
 
Kategori 2, avstyrkande av ansvarsfrihet, har minskat från 1,8 % till 1,5 %. Vi hade 
förväntat oss en mer markant minskning inom denna kategori då det enligt ABL numera 
framgår att företagsledningen har ett fullständigt ansvar för bolagets angelägenheter. 
Enligt respondenterna har dock deras klienter bristande kunskaper inom ABL, vilket kan 
förklara den marginella förändringen som vi observerat. Även om företagen faktiskt blivit 
mer medvetna om sitt ansvar, vilket skulle leda till en större minskning i denna kategori, 
är vår mening att revisorerna blivit hårdare på att påpeka ansvarsfördelningen mellan 
företaget och revisorn genom att i större utsträckning avstyrka ansvarsfriheten. Detta 
medför att minskningen inte är lika stor som förväntat då revisorernas ökning ”tar ut” 
företagens minskning.  
 
Att ge en förklaring till kategori 3 och 5, där revisorerna varken till- eller avstyrker 
ansvarsfrihet, RR, BR och vinstdispositionen, är oerhört svårt. Anledningen till att en 
revisor väljer att varken av- eller tillstyrka beror ofta på att han/hon anser sig sakna 
underlag för att uttala sig om räkenskaperna eller företagsledningen. Det kan t.ex. handla 
om att företagen är inblandade i en tvist och att utgången av denna är osäker, varför 
revisorn inte kan uttala sig om ett till- eller avstyrande. Då det handlar om 
omständigheter inom de olika bolagen är det för oss väldigt svårt att dra några slutsatser 
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som grundar sig på sakliga grunder.  Det samma gäller kategori 1, avstyrkandet av både 
ansvarsfrihet samt RR, BR och vinstdispositionen. Det är enligt oss den mest allvarliga 
kategorin och valde p.g.a. detta att presenstera resultatet i en egen kategori. Bolagen vi 
fann inom denna kategori hade otroliga brister i sina räkenskaper och företagsledningen 
hade väsentligt åsidosatt sina åtaganden gentemot företaget. Detta medför att det är svårt 
att se några gemensamma nämnare och ge en förklaring till ökningen. Dessutom visar 
både kategori 2, avstyrandet av ansvarsfrihet, och kategori 4, avstyrkandet av RR och 
BR, på en motsatt trend, vilket försvårar vår analys och vi kan inte ge någon saklig 
förklaring till förändringen i kategori 1. 

6.3 Vår sammanfattning och slutdiskussion 
Utifrån de intervjuer som genomförts kan vi klart konstatera att det numera ställs 
betydligt högre krav på revisorernas arbete. Ur ett intressentperspektiv är detta positivt då 
kombinationen av det ökade intresset från intressenterna, kvalitetskontrollen, RS och den 
utökade lagstiftningen tillsammans har gett utslag i revisorernas arbete och 
anmärkningar. Våra undersökningar visar således på att syftet med lagarna samt RS har 
uppfyllts och resulterat i att intressenterna numera uppmärksammas på fler 
omständigheter i revisionsberättelsen.  
 
Enligt vår undersökning har det inte skett någon förändring i revisorernas benägenhet att 
till- eller avstyrka i revisionsberättelsen, vilket enligt vår mening inte heller är det 
primära syftet med lagförändringarna. Resultatet är även i linje med respondenternas 
egna åsikter då de inte anser att deras syn på till- och avstyrkandet har förändrats. 
Däremot kan vi genom vår undersökning konstatera att det ökade antalet anmärkningar 
främst grundar sig i att revisorerna efter revisionsskandalerna omfattas av ett utökat 
regelverk som styr deras arbete. Det faktum att revisorerna dessutom kontrolleras i större 
omfattning av RN har inneburit att granskningsarbetet blivit mer kritiskt och att 
revisorerna numera är mer noggranna med att notera varje steg i revisionsprocessen. De 
har i och med RS fått bättre guidelinjer, fler punkter att granska och anmärka på vilket 
bidragit till ett ökat antal orena revisionsberättelser. Enligt vår mening går det inte att 
särskilja endast en orsak till ökningen, utan det sker en växelverkan och synergieffekt 
mellan lagregleringen, RS samt kvalitetskontrollen. Även revisionsbyråernas och kårens 
strävan efter att återupprätta intressenternas förtroende genom att visa på deras 
oberoende, har bidragit till en ökning i antalet anmärkningar. Då det ständigt sker 
förändringar inom området och företagen generellt sett har bristande kunskaper om 
gällande lagstiftning, bidrar det till att bolagen ådrar sig anmärkningar. Många 
anmärkningar beror till stor del på just okunskap och slarv, varför ökningen inte kan 
förklaras med att företagen blivit mer oärliga. Vi kan konstatera att klimatet blivit hårdare 
och för revisorerna gäller det i detta fall att anmärka eller att anmärkas.  
 
Anledningen till att revisorerna idag anmärker flitigare kanske inte främst sker med tanke 
på intressenternas bästa, utan grundar sig enligt vår mening till stor del på oron för deras 
eget arbete. Dock är effekten positiv för intressenterna då det, oavsett bakomliggande 
orsak, leder till ökade upplysningar i revisionsberättelsen. Däremot finns det en risk i att 
intressenterna stirrar sig blinda på revisionsberättelsen och inte ser årsredovisningen i sin 
helhet. Det är viktigt att intressenterna är medvetna om att ansvaret för årsredovisningen 
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alltid ligger hos företagsledningen och att revisorn endast i rimlig grad ska försäkra att 
det inte föreligger väsentliga fel. Vidare finns det en risk i att anmärkningarnas 
informationsvärde kan komma att minska då det förkommer fler och fler oren 
revisionsberättelser. Respondent E förklarade för oss att det för ca 15-20 år sedan var en 
sensation när ett företag fick en oren revisionsberättelse, medan en anmärkning idag 
många gånger kan passera obemärkt i mindre bolag. Acceptansen kan således komma att 
utvidgas ytterligare om antalet anmärkningar fortsätter att stiga. En avtrubbad syn på 
anmärkningarna kan vidare leda till att intressenterna missar varningssignalerna som 
ligger bakom anmärkningen. Risken är att intressenterna inte tar allvarligt på revisorns 
signal och därmed inte inser problemet förrän det resulterat i katastrofala konsekvenser, 
som t.ex. en konkurs. Det är därför enligt vår mening ytterst viktigt att FARSRS och 
revisorkåren fortsätter sitt arbete med att minska förväntningsgapet och att de når ut till 
allmänheten för att förtydliga att revisionen inte är en absolut garanti för att allt står rätt 
till i bolaget. Vi anser att det är av stor vikt att informationen når intressenterna för att de 
ska förstå att även de har ett ansvar att kritiskt granska de finansiella rapporterna.  
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7. Slutsatser 
I följande kapitel kommer vi knyta ihop vår uppsats genom att presentera våra slutsatser. 
Avslutningsvis lämnar vi förslag till fortsatta studier, vilka grundar sig i de tankar och 
funderingar som uppstått under uppsatsens gång.    

7.1 Våra slutsatser 
Både den internationella och nationella lagstiftningen har genomgått en stor reformering 
till följd av de uppdagade revisionsskandalerna, vilket tvingat revisorerna och 
revisionsbyråerna att genomgå förändringar i sitt dagliga arbete. Både FAR och 
lagstiftarna ställdes inför den stora uppgiften att återupprätta förtroendet för revisionen, 
de finansiella rapporterna och ge tydligare riktlinjer för revisionsarbetet. Att förhindra 
uppkomsten av nya skandaler är ett gemensamt mål för lagstiftarna, intressenterna, 
revisorerna och företagen, vilket medför att samliga parter har ett intresse av att lagarna 
fungerar.  
 
Enligt den kvantitativa undersökning som vi genomfört kan vi konstatera att 
anmärkningarna i revisionsberättelserna har ökat mellan år 2001 och 2005. Även den 
kvalitativa undersökningen, som består av intervjuer med revisorer, stödjer vår 
kvantitativa undersökning då samtliga respondenter anser att de idag skriver fler orena 
revisionsberättelser. Revisorerna har genom införandet av RS fått betydligt mer att 
granska och de har idag fler punkter att anmärka på då RS är mer detaljstyrd än tidigare 
RP. Deras arbete har till följd av detta blivit mer omfattande och dessutom kretsar mycket 
av arbetet kring förebyggande riskåtgärder och kontinuerlig dokumentation. Revisorn 
måste idag på ett grundligare sätt dokumentera revisionsprocessen då både den interna 
och externa kontrollen blivit mer omfattande och fått mer fokus.  
 
Intressenterna använder idag räkenskaperna i större utsträckning som beslutsunderlag, 
vilket medför att det ställs högre krav på tillförlitlighet och objektivitet i revisorns 
granskning. På grund av att intressenterna är mer medvetna om ansvarsförsäkringen och 
revisorns ansvar har miljön kring revisorerna hårdnat då hotet om stämning är mer 
påtagligt efter skandalerna. Även analysmodellen har medfört en förändring i 
revisorernas arbete i den bemärkelsen att revisionsuppdragen roteras mer frekvent samt 
att jävsreglerna har kommit att bli mer uppmärksammade i det dagliga arbetet. Vår 
slutsats av ovanstående är att revisorerna blivit hårdare i sin granskning som ett resultat 
av de skärpta lagregleringarna och nyinförda standarderna. Detta stöds även av tidigare 
forskning som visar på att revisorerna skriver fler orena revisionsberättelser då deras 
juridiska ansvar ökar. Revisorerna i vår undersökning låter inte mindre företeelser passera 
obenämnda, utan anmärker detta i högre grad för att informera intressenterna. Vi anser att 
en stor anledning till detta är att revisionsbyråernas interna kontroller fått mer fokus och 
att det numera regleras i en egen standard, RS 220 Kvalitetskontroll inom revisionen. 
Dessutom har det blivit reglerat att RN ska utföra en kvalitetskontroll inom en 
femårsperiod för att upprätthålla en hög nivå på revisionen. Revisorernas rädsla att själva 
ådra sig en anmärkning, anser vi är den största drivkraften bakom revisorernas 
benägenhet att anmärka felaktigheter i revisionsberättelsen. Utifrån intervjuerna med 
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respondenterna kan vi fastslå att de numera även känner ett större stöd i sina 
bedömningar då de på ett tydligare sätt kan påvisa RS och aktuell lag för sina klienter och 
därmed i större utsträckning stå emot eventuella påtryckningar från företagsledningen. 
RS och uttalanden från FAR ger framförallt revisorerna en djupgående och detaljerad 
guidning i arbetet, vilket medför att de numera har skriftligt stöd som kan användas som 
underlag vid osäkerheter.  
 
Genom den detaljerade lagstiftningen och nyinförda RS kan vi utifrån studien dra 
slutsatsen att revisorerna numera fokuserar mer på att ”göra rätt saker” då de i större 
utsträckning även granskar icke-finansiella poster som har betydelse för intressenterna.  
RS ställer numera högre krav på att revisorn ska ifrågasätta företagets fortsatta drift och 
att de ska fokusera på väsentlighetsåtagandet. Revisorn ska även alltid uttala sig om 
företagets förvaltningsberättelse och huruvida årsredovisningen ger en rättvisande bild av 
företaget, vilket medför att revisionen går mot att revidera mer av de ”mjuka delarna” 
som inte endast går att räkna i siffror.   
 
Vad gäller anmärkningsorsakerna har den inbördes rangordning av kategorierna inte 
förändras mellan år 2001 och år 2005, d.v.s. likvidationsplikten är den vanligaste orsaken 
de båda åren o.s.v. Dock ser vi att de enskilda kategorierna procentuellt förändrats, vilket 
vi till största del kan hänföra till den reformerade lagstiftningen samt införandet av RS. 
Den främsta och mest grundläggande orsaken till den observerade förändringarna anser 
vi därför beror på att revisorerna blivit hårdare i sina bedömningar till följd av detta. 
Dock har vi funnit andra mer specifika förklaringar kring varför de enskilda 
anmärkningarna förändrats procentuellt. Högkonjunkturen har medfört att 
revisionsklienterna generellt sett har bättre likviditet, vilket medför att de har ett mindre 
behov av att låna pengar från staten genom att betala skatter och avgifter för sent. 
Högkonjunkturen har också en inverkan på anmärkningen om likvidationsplikt i 
företagen då deras riskbenägenhet ökar, vilket kan ske på bekostnad av att 
kapitaltäckningskravet om satsningen misslyckas. Anledningen till att likvidationsplikten 
är den mest förekommande anmärkningen de båda åren är, förutom lagstiftningens 
utökande, att aktiekapitalskravet på 100 000 kr är ett väldigt lågt krav. Det krävs inte 
stora förluster för att företaget ska understiga kapitaltäckningskravet enligt ABL. Kravet 
höjdes från 50 000 till 100 000 år 1995149 och lagstiftarna bör återigen överväga att höja 
de privata bolagens lägsta gräns för aktiekapitalet och anpassa summan efter dagens 
penningvärde. Vad gäller minskningen i anmärkningen om sent inlämnad årsredovisning 
är den främsta orsaken att revisorerna informerar sina klienter om domen från HD, vilken 
statuerar att sent inlämnad årsredovisning till Bolagsverket är att anse som 
bokföringsbrott.  
 
Syftet med att vi granskade allvarlighetsskalan var att vi ville undersöka huruvida det 
skett någon procentuell förändring av till- eller avstyrkandet mellan åren 2001 och 2005. 
Utifrån undersökningsresultatet kan vi konstatera att det inte skett någon nämnvärd 
förändring, vilket vi heller inte anser är det primära syftet med den reformerade 
lagstiftningen. Vi ser dock en viss procentuell förändring mellan de olika 
allvarlighetskategorierna men utifrån intervjuerna, samt våra egna slutsatser, har 
                                                 
149 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=37&rm=1997/98&bet=39&typ=prop, 2007-03-23 
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revisorernas synsätt på till- och avstyrkandet inte förändrats till följd av den reformerade 
lagstiftningen eller införandet av RS. Som vi tidigare nämnt i föregående kapitel är det 
dessutom oerhört svårt för både oss och revisorerna att dra några slutsatser utifrån 
undersökningsresultatet då varken till- och/eller avstyrkandet beror på specifika 
förhållandet inom det enskilda bolaget. Detta gör det svårt att gå in i detalj och ge en 
förklaring, som grundar sig i sakliga argument, till vilka orsaker som ligger bakom 
förändringen.  
 
Vi kan utifrån våra slutsatser konstatera att det ökade antalet anmärkningar i 
revisionsberättelserna inte beror på att företagen blivit sämre eller mer oärliga, utan att 
det är en direkt konsekvens av att revisorerna numera ställs under hårdare bevakning från 
lagstiftare, normgivande organ, intressenterna samt samhället. Det gäller för revisorerna 
att anmärka vid osäkerheter eller att själva anmärkas till följd av utelämnad information. 
Helt enkelt – att anmärka eller att anmärkas.  
 
Vi vill avslutningsvis återkoppla till våra inledande frågeställningar i 
problembakgrunden. Har regeringen lyckats uppnå sitt mål med att öka revisorernas 
kritiska granskande av de finansiella rapporterna? Har regleringen inneburit att 
revisorerna känner starkare stöd inför sina bedömningar i och med de nya lagarna och 
rekommendationerna? Är de numera mer benägna att lämna erinringar till företagen och 
anmärkningar i revisionsberättelsen? Utifrån vår genomförda studie kan vi besvara 
samtliga frågor med ett klart ja. Vi kan konstatera att lagstiftningen uppnått sitt mål då 
revisorerna är mer kritsiska, känner ett större lagstöd i sina bedömningar och är mer 
benägna att lämna anmärkningar i revisionsberättelsen.  

7.2 Våra förslag till fortsatta studier 
Under vårt sökande efter relevanta teorier i vetenskapliga artiklar påträffade vi en 
amerikansk studie som undersökt om det fanns avvikelser i revisionsberättelserna året 
innan företaget försattes i konkurs. Studien genomfördes genom att jämförda 
årsredovisningar innan och efter att SOX infördes. Resultat visade att orenheten ökade 
från 40 % till närmare 70 % mellan de två åren. Vi tycker att det skulle vara intressant att 
undersöka om det finns ett liknande förvållande i Sverige och vill därför föreslå en 
undersökning om huruvida orena revisionsberättelser är mer vanligt förekommande i 
konkursbolag år 2005 jämfört med år 2001. 
 
Vidare har vi under uppsatsens gång funderat kring hur intressenterna själva upplever en 
oren revisionsberättelse och vilka konsekvenser en anmärkning ger i deras 
beslutsfattande. Vi upplever det också som intressant att undersöka hur företagen 
uppfattar en oren revisionsberättelse och om det skiljer sig mellan små och stora bolag.  
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8. Studiens sanningskriterier 
Då vi främst innehar en hermeneutisk kunskapssyn kommer vi i följande avsnitt att 
redogöra för studiens giltighet, intersubjektivitet samt praktiska användbarhet. Dock har 
vår kvantitativa undersökning starka positivistiska inslag, varför vi valt att först redogöra 
för undersökningens validitet och reliabilitet. Detta för att ge läsaren en möjlighet att 
kritiskt granska och bedöma studiens trovärdighet utifrån flera aspekter.  

Som vi tidigare nämnt har studien inslag av både positivism och hermeneutik och vi 
kommer därför i följande kapitel att presentera sanningskriterier utifrån de båda 
kunskapssynerna. Begreppen återspeglar olika aspekter vilket medför att studiens 
sanningskriterier bör diskuteras utifrån de båda kunskapssynerna. Vi anser att man bör 
diskutera studiens kvantitativa undersökning utifrån validitet och reliabilitet då dessa 
begrepp på bästa sätt belyser huruvida vi mätt rätt saker på rätt sätt. Vidare har vi valt att 
diskutera vår kvalitativa undersökning och studien i sin helhet utifrån giltighet, 
intersubjektivitet samt praktiska användbarhet då dessa begrepp återspeglar de 
hermeneutiska kriterierna som är studiens främsta kunskapssyn. 

8.1 Validitet och reliabilitet   
För forskaren med den positivistiska kunskapssynen kan framförallt validitets- och 
reliabilitetsproblem uppstå.150 Validitet syftar på huruvida undersökningen mäter vad som 
är avsett att mätas, d.v.s. om forskaren mäter rätt saker. Hög validitet i studien innebär att 
den innehåller få sytematiska mätfel. Med reliabilitet menas tillförlitlighet i studien och 
innebär att forskaren ska mäta saker rätt. En rad olika faktorer, som t.ex. val av 
mätinstrument och vem som utför mätningen, kan påverka en studies reliabilitet.151 

8.1.1 Studiens validitet 
Validiteten i den kvantitativa undersökningen är av hög nivå då vi enligt vår 
problemformulering samt syfte ska undersöka om och hur anmärkningarna i orena 
revisionsberättelser har förändrats mellan åren 2001 och 2005. Vidare är 
revisionsberättelsen det enda offentliga dokumentet som en revisor avger och den är en 
”kvalitetsstämpel” på genomförd revision. Detta innebär att en bättre och högre kvalitet i 
revisionsarbetet kommer att avspeglas i revisorns uttalande i revisionsberättelsen. Vårt 
tillvägagångssätt, kombinerat med intervjuerna, är därför enligt vår mening det bästa 
sättet att mäta vårt problem. 

8.1.2 Studiens reliabilitet 
Vi har i studien granskat sammanlagt 1 800 årsredovisningar och utifrån dessa har vi 
funnit 256 st orena revisionsberättelser de båda åren. Antalet observationer som ligger till 
grund för studien är därför tillräckligt stort för att vi ska kunna dra slutsatser utifrån våra 
data, vilket innebär att reliabiliteten är hög för vår studie. De anmärkningar som vi fann 
fotokopierades först för att vi inte skulle gå miste om någon viktig information eller att 
                                                 
150 Johansson Lindfors M-B, ”Att utveckla kunskap”, 1993, s. 45 
151 Kröner Svante, Wahlgren Lars, ”Praktisk statistik”, Tredje upplagan, Lund, Studentlitteratur, 2002, s. 
22 ff 
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misstolkningar skulle uppstå. Vidare har vi sedan genomfört sammanställningen av de 
olika kategorierna tillsammans för att minska risken att studien påverkas av vem som 
genomför den, d.v.s. för att undvika att vi gör olika bedömningar om hur anmärkningarna 
bör kategoriseras. Huruvida andra människor skulle komma fram till samma resultat som 
vi gjort, är svårt för oss att avgöra men följer de vårt tillvägagångssätt bör resultatet inte 
skilja sig markant, förutsatt att urvalet är detsamma. 

8.2 Giltighet, intersubjektivitet och praktisk användbarhet 
Samhällsvetare med den hermeneutiska kunskapssynen tror inte på en fullständigt 
objektiv relation mellan forskaren och respondenten.152 Vid bedömning av sanningshalten 
är det därför viktigt att diskutera giltighet, intersubjektivitet samt praktisk användbarhet. 
En god giltighet innebär att studien innehåller tillräckligt med insamlat information och 
därmed uppnår en teoretisk mättnad som innebär att ytterligare informationsinsamling 
inte tillför något nytt till studien. Begreppet intersubjektivitet innebär att studiens resultat 
och tolkningar ska kunna accepteras av såväl andra forskare och praktiker som av de 
individer som berörs i studien. Praktisk användbarhet handlar om huruvida studien är 
tillämpbar vid praktiskt utförande. Vanligtvis är detta dock något som är svårt att pröva 
under själva forskningen, utan kan oftast avgöras i efterhand av andra personer som i sin 
tur använder studiens innehåll som en källa.153 

8.2.1 Studiens giltighet  
Vi anser inte att det är möjligt att uppnå en fullständig teoretisk mättnad inom detta 
ämnesområde då det skulle innebära att samtliga revisionsberättelser i Sverige måste ingå 
i undersökningen. Dock anser vi att antalet orena revisionsberättelser som ingår i vår 
undersökning är tillräckligt många för att vi ska kunna uppnå en tillräckligt god och 
acceptabel giltighet. Vi har dessutom intervjuat fem revisorer med en stor spridning vad 
gäller ålder, kön och geografiskt placering. Respondenterna hade god kunskap inom 
området och vi upplevde att deras åsikter många gånger var snartlika. Detta medför att 
studien täcker många olika kvaliteter och ger en bred grund för slutsatserna. Ytterligare 
intervjuer eller fler årsredovisningar skulle därmed inte bidra med någon markant eller 
större mängd ny information.  

8.2.2 Studiens intersubjektivitet 
Vi har tidigare nämnt att vi dagen efter intervjuerna transkriberade och skickade 
intervjusammanställningen till respektive respondent. Samtliga respondenter har även i 
efterhand fått möjligheten att korrigera och kommentera den genomförda intervjun. 
Vidare har vi låtit respondenterna ta del av vår sammanställning av empirin för att de 
ytterligare ska få tillfälle att kommentera eller komplettera sina svar i vår studie. När vi 
skickade över kapitlet till revisorerna meddelade vi dem även vilken utav respondent A 
till E som de representerar. Trots denna möjlighet var det ingen utav revisorerna som 
hade något ytterligare att tillägga eller korrigera. Vi anser att vår kvantitativa 
undersökning i stor utsträckning uppfyller intersubjektivitetskriteriet då respondenterna 
tagit del av undersökningsresultatet och accepterat de data vi presenterade. Vidare bygger 

                                                 
152 Johansson Lindfors M-B, ”Att utveckla kunskap”, 1993, s. 45 
153 Ibid. s. 165 ff 
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även vår analys och våra slutsatser på respondenternas åsikter kring det kvantitativa 
resultatet, vilket enligt vår mening ytterligare stärker studiens intersubjektivitet. Dock kan 
vi inte själva avgöra huruvida våra egna slutsatser och tolkningar som vi gjort i analysen 
kommer att bekräftas eller avvisas av utomstående individer. Detta p.g.a. att vi inte 
delgivit respondenterna eller forskare inom området studiens slutgiltiga resultat.  

8.2.3 Studiens praktiska användbarhet 
Då vårt syfte är att belysa hur revisorernas revisionsarbete har förändrats efter år 2001 
samt kartlägga vilka orsaker som ligger bakom de orena revisionsberättelserna, anser vi 
framförallt att studiens resultat har användbarhet för intressenterna, lagstiftaren och 
revisorerna. Då vi utgår från intressenternas perspektiv och då de nya regleringarna till 
stor del har tillkommit för att återupprätta förtroendet för de finansiella rapporterna, är 
denna undersökning av regleringarnas effekter av största intresse för intressenterna. Detta 
p.g.a. att studien visar att lagregleringen resulterat i att revisorernas 
granskningsförfarande skärpts samt att revisorernas arbetssätt förändrats efter de 
uppdagade revisionsskandalerna. Dessutom kan intressenterna med studiens resultat få 
kunskap om vilka förändringar som skett inom området, vilket ansvar de själva har och 
framförallt om viket ansvar revisorn har vid en revision. På samma grunder har även 
lagstiftaren användbarhet av studiens resultat då den visar att lagregleringarna har 
resulterat i att revisorernas arbetssätt och granskning har förändrats. Dessutom har 
revisorerna användbarhet av uppsatsen då den behandlar de reformerade regleringar som 
styr deras dagliga arbete. Detta uppmärksammade vi även under intervjuerna då 
respondenterna var väldigt angelägna att ta del av studiens kvantitativa undersökning för 
att se vilka förändringar som skett mellan åren.  
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Bilaga 1: Orena revisionsberättelser år 2001 
 
Fördelning av orsaker till orena revisionsberättelser 
 
Totalt 112 st orena revisionsberättelser av 900 undersökta, d.v.s. 12,4 % 
Totalt 158 anmärkningar i de 112 orena revisionsberättelserna.  
 
   Antal  Procent 
  
• Likvidationsplikt enl. ABL 13 kap./  50  31,6 % 
 Ej upprättad kontrollbalansräkning   
 
• Sen inlämnad årsredovisning 38  24,0 % 
      
• Skatt, sociala avgifter eller 29  18,4 % 
 moms ej betalt i rätt tid 
 
• Felaktigt/osäker värdering av poster 20  12,7 % 
 
• Brister i den interna kontrollen 11  7,0 % 
 
• Förbjudet lån   4  2,5 % 
 
• Revisorn har tillträtt efter 3  1,9 % 
 räkenskapsårets utgång  
 
• Övrigt   3  1,9 % 
 
Totalt:    158 st   100 % 
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Bilaga 2: Orena revisionsberättelser år 2005 
 
Fördelning av orsaker till orena revisionsberättelser 
 
Totalt 134 st orena revisionsberättelser av 900 undersökta, d.v.s. 14,9 % 
Totalt 200 anmärkningar i de 134 orena revisionsberättelserna.  
 
 Antal  Procent 
 
• Likvidationsplikt enl. ABL 13 kap./  72  36,0 % 
 Ej upprättad kontrollbalansräkning  
 
• Sen inlämnad årsredovisning 35  17,5 % 
 
• Skatt, sociala avgifter eller 33  16,5 % 
 moms ej betalt i rätt tid 
 
• Felaktigt/osäker värdering av poster 30  15,0 % 
 
• Brister i den interna kontrollen 12  6,0 % 
 
• Förbjudet lån   10  5,0 % 
 
• Revisorn har tillträtt efter 4  2,0 % 
 räkenskapsårets utgång  
 
• Övrigt   4  2,0 % 
 
Totalt: 200 st  100 % 
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Bilaga 3: Sammanställning av allvarlighetsskalan  
 
Allvarlighetsskala år 2001 
      
    Antal  Procent 
 
1. Avstyrker både ansvarsfrihet och fastställandet  0  0 % 
 av RR, BR, resultatdispositionen.  
 
2. Avstyrker beviljandet av ansvarsfrihet  2  1,8 % 
 
3. Varken till- eller avstyrker/ Ej tillstyrker  1  0,9 % 
 beviljande av ansvarsfrihet  
 
4. Avstyrker RR, BR, Resultatdispositionen  3  2,7 % 
 
5. Varken till- eller avstyrka / Ej tillstyrka RR,  15  13,4 % 
 BR, Resultatdispositionen  
 
6. Anmärkning, upplysning, erinran och avvikelse  91  81,2 % 
 från god redovisningssed 
 
Totalt:     112 st  100 % 
 
Allvarlighetsskala år 2005 
      
    Antal  Procent 
 
1. Avstyrker både ansvarsfrihet och fastställandet  3  2,2 % 
 av RR, BR, resultatdispositionen.  
 
2. Avstyrker beviljandet av ansvarsfrihet  2  1,5 % 
 
3. Varken till- eller avstyrker/ Ej tillstyrker  1  0,8 % 
 beviljande av ansvarsfrihet  
 
4. Avstyrker RR, BR, Resultatdispositionen  2  1,5 % 
 
5. Varken till- eller avstyrka / Ej tillstyrka RR,  16  11,9 % 
 BR, Resultatdispositionen  
 
6. Anmärkning, upplysning, erinran och avvikelse  110  82,1 % 
 från god redovisningssed 
 
Totalt:     134 st  100 % 
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Bilaga 4: Intervjumall 
 
Hej. 
 
Här kommer första frågan som vi vill att du besvarar och skickar tillbaka till oss innan vi 
genomför vår avtalade intervju.  
 
Upplever du att det idag (för bokslutsår 2005) skrivs färre eller fler orena 
revisionsberättelser jämfört med år 2001? Vilken anmärkning i revisionsberättelsen 
upplever du är den mest förekommande?  
 
Intervjufrågor 
 
Vi vill upplysa om att vår undersökning syftar till att undersöka revisionsberättelser under 
åren 2001 och 2005. På grund av detta ber vi dig att bortse från den nya Aktiebolagslagen 
och annan lagstiftning som infördes efter utgången av år 2005.   
 
Allmänna frågor 
Hur länge har du arbetat som revisor? 
 
Är du godkänd eller auktoriserad revisor? 
 
Är du specialiserad inom en viss kund kategori? I så fall vilken/vilka? 
 
Revisionsberättelsen 
Vad innebär det för ett företag att få en oren revisionsberättelse och vilka konsekvenser 
kan det få för företaget på lång- respektive kort sikt? 

 
Hur reagerar företagen när det får en oren revisionsberättelse? 
 
I vilken utsträckning är företagen sedan tidigare medvetna om orsakerna bakom den 
anmärkning som de fått?  
 
Hur anser du att synen på en oren revisionsberättelse har förändrats över tiden bland 
företagen och dess intressenter? 
 
Har du märkt någon förändring i företagens benägenhet att efterfråga mera hjälp med 
deras löpande bokföring? Vad tror du orsaken är till ditt svar? 
   
I vårt tidigare brev bad vi dig att svara på om du tror att antalet orena revisionsberättelser 
minskat eller ökat samt vilken anmärkning du upplevde är den mest förekommande i 
revisionsberättelsen. Vi undrar nu varför tror du att det skett en minskning/ökning och 
varför just den anmärkningen som du angivit är så vanlig och vilka orsaker som ligger 
bakom den? 
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På vilket sätt upplever du att anmärkningarna som du skriver har förändrats och hur 
skiljer de sig i karaktär mellan år 2001 och 2005? 
 
Hur har din gränsdragning mellan vad som är väsentligt och icke väsentligt att anmärka 
på i revisionsberättelsen förändrats mellan år 2001 och 2005? 
 
Hur har din benägenhet att avstyrka, tillstyrka och varken till- eller avstyrka förändrats 
under de senare åren?  
 
Hur vanligt är det, uppskattningsvis, att ett företag som får en oren revisionsberättelse går 
i konkurs inom en period på fem år, jämfört med ett företaget som inte fått någon 
anmärkning? 
 
Ansvarsförsäkring 
Anser du att det skett någon förändring i aktieägarnas medvetenhet om revisorernas 
ansvarsförsäkring och att de är ersättningsskyldiga för den skada de vållar? Utveckla.   
 
Upplever du eller dina kollegor ett ökat hot om stämning i ert arbete och anser du att det 
har förändrats under de senaste fem åren? På vilket sätt?  
 
Kvalitetskontroll och revisionens förtroende 
Kvalitetskontrollen är något som revisionsbyråerna måste tillämpa i sin verksamhet, hur 
anser du att kvalitetskontrollen påverkar ditt dagliga arbete?  
 
I vilken utsträckning anser du att kvalitetskontrollen uppfyller sitt syfte?  
 
Hur upplever du att ditt dagliga arbete har förändrats till följd av införandet av RS? 
 
På vilket sätt har revisionsskandalerna, som t.ex. Enron, WorldCom och Prosolvia, 
påverkat revisorns arbetssätt och bedömningar av klientens räkenskaper?  
 
Hur upplever du att intressenternas krav på revisionen har ändrats efter de senast 
revisionsskandalerna? Vad beror detta på? 
 
På vilket sätt anser du att förtroendet för revisorn, revisionen och de finansiella 
rapporterna har förändrats efter de uppdagade revisionsskandalerna? 
 
Vad tror du att ett minskat förtroende för revisorn, revisionen och de finansiella 
rapporterna skulle innebära för samhället och näringslivet?  
 
Lagstiftning 
Vad har analysmodellens införande i RevL år 2002 inneburit för revisionsbyråerna? 
 
Hur upplever du att ditt dagliga arbete har förändrats till följd av analysmodellen? 
 
Hur har din relation till klienterna förändrats sedan modellens införande?  
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Vilka brister eller gråzoner anser du att det finns i lagstiftningen?  
Upplever du att dina klienter generellt sett är insatta i de gällande lagarna, såsom ABL, 
ÅRL och BFL? På vilket sätt och i vilket utsträckning? 
 
Undersökningen 
I vår undersökning har vi granskat 1800 svenska aktiebolags revisionsberättelser från 
städerna Umeå, Göteborg och Malmö, dvs. 900 st för bokslutsåret 2001 och 900 stycken 
för bokslutsåret 2005. Vi har sedan sammanställt resultatet i diagrammet nedan. 
 
Enligt vår undersökning har antalet orena revisionsberättelser ökat från 12,4 % år 2001 
till 14,9 % år 2005. Vad tror du ligger bakom denna ökning? 
 
I vår undersökning kom vi fram till att likvidationsplikten var den mest förkommande 
anledningen till att revisionsberättelsen var oren. Den har ökat med 4,4 procentenheter 
från år 2001 till år 2005, vad tror du är den största anledningen till ökningen? 
 

 

Fördelning av orsaker till orena revisionsberättelser
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I undersökningen uppmärksammade vi även att anmärkningen av sen inlämnade 
årsredovisningar minskat med 6,5 procentenheter mellan år 2001 och år 2005. Vad tror 
du att denna minskning kan bero på? 
 
Även anmärkningen om försening av skatter, sociala avgifter och momsinbetalningar har 
minskat från 18,4% till 16,5%. Vad kan minskningen bero på enligt dig? 
 
Undersökningen visar att anmärkningen om brister i den interna kontrollen minskat med 
1 procentenhet, vad tror du är förklaringen till minskningen? 
 
Dock fann vi att anmärkning av felaktiga/osäkra värderingar av poster och förbjudna lån 
ökat från 2001 till 2005 med 2,3- respektive 2,5 procentenheter, vilken förklaring tror du 
att ligger bakom ökningen? 


