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Sammanfattning  
Dagens revisionsberättelse har förändrats ett flertal gånger genom åren. Det var i och 
med Kreugerkraschen på 1930-talet som det började ske förändringar på 
revisionsområdet. Därefter har lagstiftningen uppdaterats kontinuerligt under åren och 
detta har lett till att revisionsberättelsen ändrat utformning och innehåll. Det senaste 
förslaget på förändring av revisionsberättelsen kom under hösten år 2007 från 
FAR/SRS. Förslaget går ut på att betygsätta olika områden för ett företag och 
presentera detta i revisionsberättelsen. De frågeställningar som vi ville ha besvarade 
med vår undersökning var om dagens utformning av revisionsberättelsen är 
tillfredsställande för intressentgruppen kreditgivarna, som var vårt avgränsade 
undersökningsobjekt. Vi ville även ta reda på vilka attityder de har till faktorerna i det 
framtagna förslaget, och om det finns fler områden som de skulle vilja ha värderade. 
Vårt syfte med undersökningen var att skapa en modell utifrån det resultat vi fått fram 
från empirin. För att samla in vårt empiriska material har vi genomfört fyra intervjuer 
med fyra olika bankkontor, vi har därmed använt oss av kvalitativ 
undersökningsmetod. Innan vi genomförde våra intervjuer hade vi gjort en 
analysmodell med antaganden, som vi sedan prövade empiriskt genom att genomföra 
intervjuerna. Det vi kom fram till med vår empiriska undersökning är att kreditgivarna 
inte är helt nöjda med dagens utformning av revisionsberättelsen. Majoriteten ansåg 
att det vore bättre med en mer informationsgivande revisionsberättelse, med 
kommentarer från revisorn. Vi kom även fram till att det är bättre att skapa kategorier 
som revisorn kan ge omdömen inom, istället för att plocka ut specifika faktorer som 
ska betygsättas. Vi skapade därefter en modell med de kategorier vi kom fram till: 
skötseln inom företaget, värderingar, framtidsfaktorer och övrigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Förslaget, revisionsberättelse, kreditgivare, förändring, 
standardisering 
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Abstract 

The present auditor´s report has been through many changes over the years. Due to 
the Kreugercrash in the 1930s changes started to appear in the audit profession. After 
that the legislation has been updated continuous during the years and has led to 
changes in the auditor´s report. The latest proposal of changing the auditor´s report 
came as a suggestion from FAR/SRS during the autumn in 2007. The idea of the 
proposal is to grade different parts of a company and present the results in the 
auditor´s report. The questions we wanted to be answered with this essay were if the 
present auditor´s report is satisfactory for the lenders. We also wanted to know which 
attitudes the lenders have to the factors in the proposal, and if there are more parts to 
be valued. Our purpose with this essay is to create a model from the results of our 
interviews. The empirical material is based on four interviews with four different 
banks, in that way we have used a qualitative method. Before we did our interviews 
we created an analyzing model with assumptions, to test empirical. The results of our 
empirical investigation were that the lenders are not completely satisfied with the 
present auditor´s report. The majority considers it to be better with more information 
in the auditor´s report, and also comments from the auditor. We came to the 
conclusion that it would be better to create categories with opinions from the auditor, 
instead of grade specific factors. With these categories we created a model, the 
categories are: the care of the company, valuation, future prospects and others. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: The proposal, auditor’s report, lender, change, standardization 
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1. Inledning 
 
I detta kapitel presenterar vi bakgrunden till vårt forskningsproblem. Därefter tar vi 

upp studiens problemformuleringar och dess syfte. Vi går även igenom tidigare 

forskning på området, förklarar viktiga förkortningar och begrepp och avslutningsvis 

visas uppsatsens disposition. 

 

1.1 Problembakgrund 
Dagens revisionsberättelse har genomgått en rad förändringar genom åren. Den första 
händelsen som fick stora konsekvenser på revisionsområdet var Kreugerkraschen som 
inträffade under 1930-talet. Denna skandal ledde till att en ny aktiebolagslag i Sverige 
togs fram 1944 eftersom den tidigare lagstiftningen var alltför bristfällig 
(www.riksdagen.se). Denna lag innehöll de första bestämmelserna kring 
revisionsberättelsens innehåll. Dessa bestämmelser ansågs dock vara alltför 
detaljinriktade och oväsentliga, därför uppskattade revisorerna de nya bestämmelserna 
som kom år 1979 ur 1975 års aktiebolagslag.  Det eftersom de standardiserade 
uttalandena nu fokuserade på det som var väsentligt och inte på detaljfrågor 
(Danielsson 1997, s. 21). Den senaste stora förändringen av revisionsberättelsen 
fastställdes år 1997 då revisionsberättelsens innehåll ökade från att ha varit på några 
rader till att nu få en standardutformning på en A4 sida (Hjalmarsson & Thörnholm 
1997, s. 22-29). 
 
Även under 2000-talet har det inträffat ett flertal skandaler. Den första stora skandalen 
avslöjades hösten 2001 då det visade sig att det amerikanska energiföretaget Enron 
hade manipulerat redovisningen, så att aktiekursen hölls på en stabil och hög nivå 
(www.svt.se). Den senaste stora skandalen som har upptäckts är investmentbanken 
Carnegies bokföringsfiffel. Det var i maj år 2007 som det uppdagades att Carnegie 
hade övervärderat värdet på sina optioner med 630 miljoner kronor. (www.dn.se).  
 
Trots denna grova överträdelse fick Carnegie en ren revisionsberättelse, revisorerna 
hade alltså inge anmärkningsvärt att påpeka. Dagens standardiserade 
revisionsberättelse säger inte mer än att redovisningen är okej, och inte om den var 
jättebra eller precis godkänd (www.e24.se(a)). Hade dessa skandaler kunnat undvikas 
om revisionsberättelsen hade mer att säga?   
 
Det förs debatter om att utveckla revisionsberättelsen så att den blir mer 
informationsgivande, men ändå behåller sin kvalitetssäkring. FAR/SRS:s (Föreningen 
Auktoriserade Revisorer/Svenska Revisorsamfundet) generalsekreterare Dan 
Brännström har under hösten 2007 lagt fram ett förslag som skulle innebära stora 
förändringar för revisionsberättelsen. Förslaget går ut på att revisorerna ska betygsätta 
olika områden inom företaget och redovisa sina bedömningar i revisionsberättelsen. 
De områden som har tagits fram som förslag är företagets finansiella rapport, intern 
kontroll, bolagsstyrning, arbete med hållbar utveckling och risk för oegentligheter 
(www.e24.se(b)). Förslaget från FAR/SRS kommer vi fortsättningsvis kalla för 
Förslaget. 
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Förslaget har tagits emot med blandade åsikter. Göran Raspe anser att dagens 
utformning av revisionsberättelsen är korrekt och att den inte är till för att vara en 
informationskälla om företaget (Raspe 2008, s. 37-38). Peter Öhman däremot 
välkomnar Brännströms förslag och menar att intressenterna sedan länge varit 
missnöjda med att revisionsberättelsen inte ger mer information (Öhman 2007, s. 6-7). 
 
Förslaget är relativt nyframtaget och diskussionerna kring det har kretsat mestadels 
bland revisorer och forskare. Vi har valt att fokusera på vad intressentgruppen 
kreditgivare vill ha för information i revisionsberättelsen. Vår utgångspunkt kommer 
att vara de områden som ingår i Dan Brännströms förslag.  
 

1.2 Problemformulering 
Utifrån vår bakgrund har vi formulerat följande frågeställningar: 
 
Är dagens utformning av revisionsberättelsen tillfredsställande för kreditgivarna? 
 
Vilka attityder har kreditgivarna till faktorerna i Förslaget och finns de fler områden 
som de skulle vilja ha värderade? 
 

1.3 Syfte 
Det område vår forskning berör är relativt outforskat i och med att förslaget från 
FAR/SRS är nyframtaget. Syftet med vår forskning är att undersöka ifall dagens 
revisionsberättelse är i behov av en förändring ur ett kreditgivarperspektiv och 
därefter skapa en egen modell utifrån undersökningens resultat. 

1.4 Avgränsning 
I vår uppsats kommer vi att undersöka intressentgruppen kreditgivares syn på 
revisionsberättelsen. Vi har valt att avgränsa oss till denna intressentgrupp eftersom 
de är intressanta för vår undersökning och framförallt för att de använder sig av 
revisionsberättelsen i sitt dagliga arbete. Vi valde även att avgränsa oss till denna 
intressentgrupp för att få en djupare förståelse för deras syn på detta ämne.  Vi 
kommer att intervjua fyra respondenter från fyra olika bankkontor med säte i 
Sundsvall.       
 

1.5 Tidigare forskning på området 
För att hitta vårt forskningsproblem började vi med att läsa en mängd olika artiklar ur 
framförallt branschtidningen Balans som ges ut av FAR/SRS. De artiklar som vi 
fastnade för handlade om revisionsberättelsen på ett eller annat sätt. För att komma 
fram till vårt ämne letade vi efter tidigare studier på området och vi fastnade för en 
uppsats som heter ”Den förbisedda revisionsberättelsen – Hur får man folk att 

reagera”, skriven av Emma Johansson och Jenny Johansson. Den handlar om 
revisionsberättelsens utformning och revisorers, intressenters och aktiebolags syn på 
den. Uppsatsen tar även upp en jämförelse med USA:s och Australiens utformning av 
revisionsberättelsen och hur en slopad revisionsplikt skulle påverka 
revisionsberättelsen. Vi blev inspirerade att forska vidare i hur revisionsberättelsen 
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kan utvecklas i och med att vi hade hittat artikeln från FAR/SRS som behandlar en 
eventuell betygsättning i revisionsberättelsen.  
 
Det finns tidigare studier som berör revisionsberättelsen och många av dem behandlar 
den orena revisionsberättelsens betydelse. Den rena revisionsberättelsen finns det 
däremot inte lika mycket forskning kring och ingen har gjort en undersökning om 
Förslaget. Vi har sökt på webbsidan uppsatser.se och i skolans databaser på sökord 
som ”revisionsberättelsen” och ”ren revisionsberättelse”. Det var därigenom vi hittade 
uppsatserna ”Den förbisedda revisionsberättelsen – Hur får man folk att reagera” 
och ”Den rena revisionsberättelsen – I behov av revision?”. Den sistnämnda är 
skriven av Björn Bengtsson, Marie Callert och Pamelia Goszkowski, som bl.a. 
behandlar vad de olika intressentgrupperna vill ha för information i 
revisionsberättelsen. Vår uppsats behandlar Sveriges idag rena revisionsberättelse och 
dess behov av utveckling, därför har vi inte med några internationella artiklar.  

 

1.6 Förkortningar och begreppsförklaringar 
 
 
Förkortningar 
 
FAR:  Föreningen Auktoriserade Revisorer 
FAR/SRS:  Branschorganisationen för revisorer och rådgivare 
ISA:  International Standard on Auditing 
RS:  Revisionsstandard i Sverige 
ÅRL:  Årsredovisningslagen  
 
 
 
Begreppsförklaringar 
 
Ansvarsförbindelse: En ansvarsförbindelse är ett åtagande som företaget har 

gentemot en annan part och kan t.ex. vara 
borgensförpliktelser.  

 
 
God redovisningssed: Med god redovisningssed menas att företagen ska följa 

lagar och rekommendationer, eller tillämpa den sed som 
gäller, när de redovisar.  

 
ISA 700: ISA 700 är en internationell rekommendation som 

behandlar den information som ska finnas med i revisorns 
rapportering, dvs. i revisionsberättelsen.  

 
Rättvisande bild: Att ge en rättvisande bild är det övergripande målet med 

den information som företaget lämnar till sina intressenter. 
  

 
 



 4

1.7 Disposition 
Här visas en överblick över uppsatsens upplägg och en kort beskrivning om varje 
kapitel ges. Pilarna visar hur uppsatsens olika delar hänger samman.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

Figur 1 

 

 
 

Kapitel 1 
Inledning 

Kapitel 2 
Referensram 

Kapitel 3 
Metod 

Kapitel 4 
Resultat 

Kapitel 5 
Analys 

Kapitel 6 
Slutsatser 

I det inledande kapitlet redogör vi för 
uppsatsens bakgrund som leder till våra 
problemformuleringar och syfte. 

Detta kapitel tar upp den teori som 
ligger till grund för vårt arbete och 
avslutas med en analysmodell. 

Metodkapitlet visar vårt val av metod 
för att uppnå syftet med uppsatsen. Vi 
tar även upp hur data samlats in, vårt 
val av respondenter och uppsatsens 
trovärdighet. 

I detta kapitel presenterar vi det 
empiriska materialet som vi samlat in 
genom kvalitativa intervjuer. 

Här analyserar vi vårt empiriska 
material och gör en jämförelse mot vår 
referensram. Vi gör även en reviderad 
modell som visar vårt resultat. 

Här avslutar vi med att besvara våra 
forskningsfrågor och vi ger även en 
avslutande reflektion. 
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2. Referensram 
 
I detta kapitel presenterar vi den fakta som ligger till grund för vårt 

forskningsproblem. Vi inleder med att visa hur revisionsberättelsen har utvecklats 

genom åren för att sedan förklara hur den ser ut idag. Vi redogör även för hur 

förslaget från FAR/SRS ser ut och vilka intressenter som revisionsberättelsen har. 

Avslutningsvis tar vi upp de diskussioner som förs kring revisionsberättelsens 

utvecklande och en analysmodell avslutar vår referensram. 

 

2.1 Revisionsberättelsens historia 
Redan på 1700-talet kom behovet av revision i Sverige i och med 
handelskompanierna (FAR 2000, s. 109). Inte förrän år 1886 kom den första 
lagstiftningen om revision i lagen om bankaktiebolag, men för aktiebolag kom ingen 
lagstiftning förrän år 1895 i och med den nya aktiebolagslagen (Moberg 2003, s. 30). 
I denna lag ansågs revisionsberättelsen vara utlåtanden och presenterades endast för 
bolagsstämman.  
 
Bestämmelser om revisionsberättelsens innehåll kom i aktiebolagslagen från 1944. 
Dessa regler var fokuserade på detaljfrågor som revisorn skulle bekräfta, t.ex. 
företagets inventering. I denna lag fanns inga krav på att balansräkningen skulle 
fastställas av bolagsstämman, förutom i de fall då det fanns en vinstutdelning eller 
annan resultatdisposition. För resultaträkningen krävdes det aldrig någon fastställelse 
(Danielsson 1997, s. 21).  
 
Aktiebolagslagen ändrades år 1975 och då började nya rekommendationer för 
revisionsberättelsen att tas fram som blev klara år 1979. Detta innebar att 
revisionsberättelsen blev mindre detaljfokuserad och mer inriktad på väsentliga 
uttalanden. Det var FAR som tog fram rekommendationen. (Hjalmarsson & 
Thörnholm 1997, s. 22-29). I denna aktiebolagslag infördes begreppet god 
revisionssed för första gången (FAR 2000, s. 110).  
 
FAR:s revisionskommitté tog år 1989 fram ett förslag på en ny revisionsberättelse. 
Förslaget var inspirerat av bl.a. USA:s utformning och innebar att revisionsberättelsen 
skulle ge bättre information om revisorns arbete. I förslaget ingick även begreppet 
rättvisande bild, men förslaget gick inte igenom p.g.a. att det inte fanns tillräckligt 
starka skäl för en förändring (Danielsson 1997, s 21).  
 
Förslaget från år 1989 diskuterades och omarbetades i flera år men inte förrän år 1997 
accepterades förslaget av FAR. Förebilden för den nya revisionsberättelsen var den 
internationella rekommendationen ISA 700, som antogs sommaren 1994. Den nya 
revisionsberättelsens innehåll utökades från att ha varit på ett par rader till att nu fylla 
en A4 (Se bilaga 1 och 2). Långa standardiserade uttal om bland annat revisionens 
omfattning blev nu ett krav (Hjalmarsson & Thörnholm 1997, s. 22-29). 
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2.2 Dagens utformning av revisionsberättelsen 
Dagens utformning av revisionsberättelsen har varit likadan från att förslaget gick 
igenom år 1997, förutom en omformulering av revisorns ansvar som ändrades år 
2006. År 1997 löd formuleringen: ”…för att i rimlig grad försäkra mig om att 

årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel”, och år 2006 ändrades denna 
formulering till ”…för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att 

redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter” (se bilaga 2 och 3). Dagens 
revisionsberättelse regleras i RS 709 och den i sin tur bygger på ISA 700, en del 
anpassningar till svensk lagstiftning har dock gjorts (FAR del 2 2007, RS 709).  
 
I revisionsberättelsen ska revisorn göra uttalanden om huruvida årsredovisningen har 
upprättats enligt årsredovisningslagen (ÅRL) och om den ger en rättvisande bild av 
företagets resultat och ställning enligt god redovisningssed. Revisorn ska även uttala 
sig om förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar (FAR 
del 2 2007, RS 709, 17SE).  
 
Efter uttalandena om årsredovisningen ska revisorn tillstyrka eller avstyrka om: 

• Resultaträkningen och balansräkningen fastställs 
• Vinsten disponeras (alternativt förlusten behandlas) enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen 
• Styrelseledamöterna och VD beviljas ansvarsfrihet 

 
Tillsammans med årsredovisningen ska revisionsberättelsen lämnas in till 
Bolagsverket inom en månad efter det att årsstämman fastställt balansräkningen och 
resultaträkningen (FAR 2006, s.94-95). 
 
Dagens revisionsberättelse är standardiserad och den innehåller följande 
grundläggande delar (FAR del 2 2007, RS 709, 5SE): 
 

• Rubrik 
• Mottagare 
• Organisationsnummer 
• Inledning 

o Identifiering av den årsredovisning som granskats 
o Klargörande av styrelsens och VD:s ansvar samt revisorns ansvar 

• Beskrivning av vad revision är 
o Referens till god revisionssed i Sverige 
o Beskrivning av det arbete revisorn utfört  

• Uttalanden och, i tillämpliga fall, anmärkningar och upplysningar 
• Datum 
• Ort 
• Revisorns underskrift 

 
Revisorn ska i sitt arbete genom planeringen och granskningen kunna uttala sig med 
hög men inte absolut säkerhet om att det inte finns några väsentliga fel i 
redovisningen. Revisorn kan inte granska allt i ett företag och därmed är en ren 
revisionsberättelse inte alltid en garanti på att allt är rätt i företaget. En 
revisionsberättelse som avviker från standardutformningen kallas för en oren 
revisionsberättelse och innehåller anmärkningar från revisorn (FAR 2006, s.94-95, 
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98). I bilaga 3 finns en standardiserad mall för hur revisionsberättelsen är utformad 
idag.  
 

2.3 FAR/SRS:s förslag på utveckling av revisionsberättelsen 
FAR:s generalsekreterare Dan Brännström har lagt fram ett förslag på hur 
revisionsberättelsen kan tänkas förändras i framtiden. Förslaget går ut på att 
betygsätta olika områden för företaget. De områden som lämnats som förslag är 
finansiella rapporter, intern kontroll, bolagsstyrning, arbete med hållbar utveckling 
och risk för oegentligheter. Denna förändring av revisionsberättelsen ska leda till att: 
 

• Öka trovärdigheten i företagens redovisning 
• Skapa säkerhet för leverantörer och kreditgivare 
• Skapa bättre villkor och möjligheter 
• Minska risken i affärer 
• Visa att företaget följer spelreglerna 
• Minska risken för att fel och brister inte upptäcks 
• Gå igenom företaget och föreslå förbättringar 

 
Förslaget är inte fastställt och hur betygsättningen ska gå tillväga är inte klart 
(www.e24.se(b)).  

2.3.1 Finansiella rapporter 

Den finansiella rapporten är utdrag ur ett företags redovisning och består av 
resultaträkningen, balansräkningen och noterna. Den finansiella rapporten ska ge en 
rättvisande bild av företagets ställning och därmed ska företagets data hanteras 
korrekt när det gäller klassificering, periodisering och värdering (www.xml.se). 

2.3.2 Intern kontroll 

Begreppet intern kontroll innebär att företaget har ett system av rutiner som ska 
minska risken för att fel uppkommer i såväl det dagliga arbetet som i redovisningen. 
God intern kontroll grundar sig på att ansvars- och arbetsfördelningen är planerad och 
fungerar på ett bra sätt och att attest- och rapportsystemen är lämpliga (FAR 1994, 
s.39-40). Den interna kontrollen kostar pengar och man måste alltid väga kostnaden 
mot den nytta denna kontroll kan ge genom minskad risk (FAR 2004, s.28).  

2.3.3 Bolagsstyrning 

Bolagsstyrning går ut på att företag ska tillgodose sina ägares intressen i de fall då 
ägarna inte styr bolaget själva. I de börsnoterade företagen är ägandet utbrett och detta 
ökar risken att företaget inte följer ägarnas intressen i och med att företagsledningen 
kan ha avvikande intressen. För att minska dessa risker har det införts en kod för 
bolagsstyrning som de börsnoterade företagen ska följa. Koden är ett komplement till 
lagstiftningen (www.bolagsstyrning.se). 
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2.3.4 Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling fick sitt genombrott år 1987 vid Förenta Nationernas konferens då 
Brundtlandkommissionen lanserade Brundtlandrapporten som innehöll vägledningar 
om hur hållbar utveckling kan skapas (Pihl 2007, s. 157-158). I Brundtlandrapporten 
är hållbar utveckling definierat som: ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 
(www.ne.se). Sveriges strategi för hållbar utveckling bygger på tre komponenter: 
ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling (www.regeringen.se). 
 
Idag måste ett företag lämna miljöinformation när deras verksamhet kan bidra till att 
miljön påverkas negativt. I ÅRL 6 kap. 1 § 4 stycket står det att upplysningar om 
miljöpåverkan ska lämnas i förvaltningsberättelsen om det är av väsentlig betydelse 
för bolagets resultat och ekonomiska ställning eller framtida utveckling. Företag som 
är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken ska alltid lämna information 
om detta i förvaltningsberättelsen. 

2.3.5 Risk för oegentligheter 

En revisor har som uppgift att bedöma risken för oegentligheter i företaget. Dessa 
risker kan beröra oegentligheter som väsentligt kan påverka företagets resultat och 
ställning eller ansvarsfriheten. Revisorn kan inte alltid upptäcka dessa oegentligheter, 
men vid misstanke ska han informera VD eller styrelsen så att de kan fatta beslut om 
åtgärder (FAR 2004, s. 49). 
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2.4 Intressenter till revisionsberättelsen 
Revisionsberättelsen har ett antal olika intressenter och de har olika 
informationsbehov. Tillsammans med årsredovisningen fungerar revisionsberättelsen 
som ett beslutsunderlag för användare då de ska fatta olika beslut. De intressenter som 
har ett intresse av revisionen är ägarna, kreditgivare, leverantörer, kunder, stat och 
kommun, anställda och styrelse och VD (FAR 2006, s. 20-21). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

 

 

Figur 2 

Källa: Omarbetad utifrån FAR (2006) 

Kreditgivare 
Det finns en rad olika kreditgivare på kreditmarknaden, t.ex. sparbanker, 
finansieringsbolag och försäkringsbolag. Vi har inriktat oss på banken som 
kreditgivare till vår uppsats. När banken ska bevilja krediter till företag finns det en 
mängd olika faktorer som de tar i beaktning. Banken gynnar gamla kunder framför 
nya, de kunder som har haft mycket bankkontakt går före de som har haft lite. 
Faktorer som banken anser vara viktiga vid kreditgivning är att företaget kan visa upp 
sitt projekts risker och lönsamhet, företagsledningens förmåga, företagets 
planeringsrutiner m.m. (Broomé mfl. 1998, s. 8). Banken använder sig även av ett 
företags årsredovisning vid kreditgivning och därmed har de även ett intresse av 
revisionsberättelsen. Kreditgivarna måste uppskatta om ett företag kan uppfylla sina 
betalningsförpliktelser och därmed ses revisionsberättelsen som en slags säkerhet för 
att upplysningarna om företaget stämmer (FAR 2006, s.20).  

Ägarna 
Ägarna är den intressentgrupp som redovisningen, och därmed även revisionen, är 
ställd till. I och med detta anses denna intressentgrupp vara den viktigaste och det är i 
första hand deras behov av ekonomisk information som ska tillgodoses (Grönlund 
m.fl. 2005, s. 13). Det är framförallt ägarna i de större företagen som har ett behov av 
att informationen de får är korrekt, eftersom de ofta saknar egen insyn i företaget 
(FAR 2006, s. 20). 
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Leverantörer 
Leverantörerna har ett intresse av att veta om de vågar ge företaget kredit. Därför är 
det av stor vikt att den ekonomiska informationen är pålitlig så att leverantören kan 
känna sig säkrare på att få betalt (FAR 2006, s.20).  

Kunder 
Kunderna vill veta om företaget kan uppfylla sina åtaganden när de har betalat i 
förskott. Kunderna vill därför ha tillförlitlig ekonomisk information om företaget så 
att de kan få en uppfattning om företaget kan fullfölja sina leveranser (Ibid, s. 21). 

Stat och kommun 
Stat och kommun är även de intresserade av företagens redovisning eftersom skatter 
och avgifter ska bli korrekt beräknade. De måste därmed kunna lita på att 
redovisningen stämmer. Skattemyndigheten är inte intresserade av företagets 
framtidsutsikter, utan de vill veta om det framräknade skattepliktiga resultatet har följt 
god redovisningssed (Smith 2006, s. 22).  

Anställda 
De anställdas relation till företaget är på ett mer personligt plan än de andra 
intressenternas. De har ett intresse av företagets framtidsutsikter för att känns trygghet 
i sin anställning (Ibid, s. 22).  

Styrelse och VD 
Styrelse och VD är de som har huvudansvaret för att verksamheten sköts på ett riktigt 
sätt och därför vill de veta att de har utfört ett bra jobb. Revisorns synpunkter och 
bedömningar är därmed av betydelse för styrelse och VD (FAR 2006, s. 21). 
 

2.4.1 Val av intressentgrupp 

Vi har valt att avgränsa oss till intressentgruppen kreditgivare, i vårt fall banken, 
eftersom de använder sig av revisionsberättelsen i sitt dagliga arbete. Det står även i 
Förslaget att förändringen av revisionsberättelsen ska skapa säkerhet för dem (se 
förslaget ovan). För vår undersökning behöver vi en intressentgrupp som är kunniga 
inom detta område och bankerna uppfyller våra krav. Vi har därför valt att undersöka 
denna intressentgrupp på djupet för att få en så bra bild som möjligt av deras åsikter. 

 

2.5 Diskussioner kring förslaget 
Det har förts en rad diskussioner kring hur revisionsberättelsen bör vara utformad. 
Vissa anser att den är bra som den är idag, medan andra tycker att det är dags för en 
förändring. Nedan har vi sammanställt några åsikter kring detta: 
 
För en förändring av revisionsberättelsen 
En av förespråkarna för en utveckling av revisionsberättelsen är Peter Öhman som är 
ekonomie doktor vid Mittuniversitetet. Han menar att en ökad information i 
revisionsberättelsen skulle förbättra beslutsunderlaget för investerare och andra 
intressenter. Det är inte på bolagsstämman som denna information ska lyftas fram, 
utan i revisionsberättelsen eller i kompletterande skriftligt material, menar han. 
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Öhman säger även att intressenterna sedan länge varit missnöjda med den magra 
rapporteringen som revisionsberättelsen ger. När det gäller förslaget säger Öhman att 
det är: ”ett senfärdigt steg i rätt riktning”. Han anser dock att det inte är tillräckligt 
genomarbetat och skulle hellre se en tregradig skala där 1 skulle stå för godkänd, 2 för 
väl godkänd och 3 för mycket väl godkänd. Öhman säger att klassificeringen av ren 
och oren revisionsberättelse ska vara kvar, men att de områden som getts grönt ljus 
ska graderas (Öhman 2007, s. 6-7). 
 
Emot en förändring av revisionsberättelsen 
En av motståndarna till en utveckling av revisionsberättelsen är Göran Raspe som är 
revisionsdirektör vid tillsynsmyndigheten Revisorsnämnden, han har även arbetat som 
revisor. Raspe anser att revisionsberättelsen inte är avsedd att vara en källa för 
information om ett företag. Han menar att den endast ska ses som ett beslutsunderlag 
för intressenterna när de bedömer om företagets redovisning är okej. Raspe säger att 
revisorns oberoenderoll kan sättas på spel om mer information ges av revisorn i 
revisionsberättelsen, den skulle då mer likna en konsultrapport. Det är 
företagsledningen själva som borde besluta om vilken information som de vill ge ut 
till intressenterna, inte revisorn, menar Raspe (Raspe 2008, s. 37-38). 
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2.6 Analysmodell 
Med hjälp av denna analysmodell ska vi nu göra en empirisk undersökning för att ta 
reda på om våra antaganden stämmer. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Figur 3 

Källa: Egen 
 
Analysmodellen symboliserar de faktorer som vi anser att kreditgivarna borde vilja ha 
information om i revisionsberättelsen, utifrån vad litteraturen och Förslaget tyder på. 
Nedan förklarar vi faktorerna genom att göra antaganden om varför vi anser att 
kreditgivarna vill ha med den faktorn i revisionsberättelsen 
 
 

1. Det tyder på att kreditgivarna vill ha information om ett företags risker för 

oegentligheter eftersom revisorn har mer inblick i företaget än vad banken har 
och därmed har större koll på vart riskerna ligger. Förslaget menar även att 
information om oegentligheter visar att ett företag följer spelreglerna. 

 
2. Om företaget har en ansvarsförbindelse, t.ex. i form av en borgensförbindelse, 

kan det vara av intresse för banken att få information om denna kommer att bli 
aktuell inom den närmsta framtiden. Detta eftersom det kan handla om stora 
belopp. 

 
3. Enligt Förslaget så kan en god intern kontroll minska risken för att fel och 

brister inte upptäcks.  Det tyder därmed på att bankerna vill ha information om 
hur företaget sköter sin interna kontroll eftersom den är en viktig del i 
verksamheten, i framför allt ett större företag. 

 
4. När det gäller investeringar torde bankerna vara intresserade av att veta om 

företaget planerar att göra några större investeringar inom den närmsta tiden. 
Detta eftersom banken då även får tillgång till framtidsaspekter.  

 
5. Företagets skuldförhållanden gentemot kunder kan vara av vikt för banken att 

veta eftersom de då ser hur företaget brukar sköta sina betalningsförpliktelser. 

 

Revisionsberättelsen 
 

Risk för 
oegentligheter 

Intern kontroll 

Finansiella 
rapporter 

Bolagsstyrning Skuldförhållanden 
gentemot kunder 

Investeringar 

Ansvarsförbindelse 

1 
2 

3 

4 

5 6 

7



 13

 
6. Banken vill ha koll på en företagslednings förmåga att sköta ett företag och 

därför finns ett intresse av att veta hur bolagsstyrningen fungerar, detta 
framgår av litteraturen.  

 
7. Den finansiella rapportens trovärdighet är viktig för att bankerna ska kunna 

lita på att redovisningen stämmer och en kommentar/betygsättning skulle öka 
trovärdigheten i den, detta framgår av Förslaget. 

 
Med vår fortsatta forskning ska vi nu ta reda på huruvida våra antaganden stämmer 
mot vad kreditgivarna anser. Grunden för våra antaganden ligger i förslaget från 
FAR/SRS och anledningen till att vi inte tog med faktorn arbete med hållbar 
utveckling är att den inte känns relevant för kreditgivarna vid deras bedömningar, den 
nämns inte heller som en viktig faktor i litteraturen. 
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3. Metod 
 
I detta kapitel beskriver vi vårt val av metod och hur vi gått tillväga när vi samlat in 

data. Vi förklarar även valet av respondenter och hur intervjuerna har utformats. 

Avslutningsvis tar vi upp studiens trovärdighet och hur vi har försökt att stärka detta.  

 
  

3.1 Val av metod 
Relationen mellan teori och empiri kan förklaras med tre olika synsätt: induktion, 
deduktion och abduktion. 
 
Induktion 
Vid en induktiv ansats börjar man sin undersökning utan att på förhand ha läst in sig 
på existerande teori. Undersökningen inleds med att man studerar verkligheten och 
utefter empirin som samlats in skapas teorier (Davidson & Patel 2003, s.24).  
 
Deduktion 
Om man använder sig av en deduktiv ansats så utgår man ifrån befintliga teorier och 
skapar sedan hypoteser, som man sedan prövar empiriskt. Därmed dras slutsatser 
utifrån den befintliga teorin som sedan ska accepteras eller förkastas (Ibid, s. 23). 
 
Abduktion 
Det tredje förhållningssättet kallas för abduktion och det innebär att man kombinerar 
induktion och deduktion. Först så skapar man en preliminär teori utifrån verkligheten, 
ett induktivt synsätt, och sedan så testas denna teori på nya fall, ett deduktivt synsätt. 
Efter detta så kan teorin utvecklas (Ibid, s. 24-25). 
 

3.1.1 Vårt val av metod 

Vi har valt att använda oss av ett deduktivt synsätt i vår uppsats eftersom det stämmer 
överrens med vår studie. Vår utgångspunkt har varit teorier och fakta och utifrån det 
har vi gjort antaganden om empirin, som vi sedan testat i och med insamlande av data.  
 

3.2 Undersökningsmetod 
Det finns två undersökningsmetoder för att samla in sitt empiriska material, 
kvantitativ metod och kvalitativ metod. Beroende på syftet med sin undersökning 
väljer man den metod som passar bäst, eller i vissa fall en kombination av båda.  
 
Kvantitativ metod 
När man arbetar med en kvantitativ studie är dess huvudsyfte att resultatet ska gå att 
mäta och att undersökningsresultaten ska presenteras numeriskt. Denna 
undersökningsform brukar presenteras statistiskt och då krävs det ett representativt 
urval i form av en stor population. För att samla in data brukar man göra det i form av 
enkätundersökningar.  
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Kvalitativ metod 
Syftet med en kvalitativ undersökning är att få en djupare förståelse av det man 
undersöker och urvalet av sin population blir därmed mindre. Skillnaden mot den 
kvantitativa studien är att den kvalitativa studien är mer inriktad på ord, istället för 
siffror. Den kvalitativa forskningen inriktar sig på insamling av ”mjuka” data som 
t.ex. fås genom intervjuer (Davidson & Patel 2003, s. 14). 
 

3.2.1 Vårt val undersökningsmetod 

Bilden nedan sammanfattar vårt val av undersökningsmetod: 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4 

Källa: Egen 
 
 
Vårt syfte är av explorativ karaktär och det innebär att vår undersökning är 
utforskande och att det inte finns så mycket kunskap på området som vi undersöker 
(Davidson & Patel 2003 s. 12). Ett explorativt syfte kräver ofta att man går på djupet 
med sin undersökning och i och med detta bör undersökningsenheterna vara 
begränsade till ett fåtal (Jacobsen 2002, s. 56). För vår undersökning lämpar sig därför 
att använda sig av kvalitativ undersökningsmetod för att få en djupare inblick i vårt 
forskningsområde. När vi genomförde vår undersökning så gjorde vi kvalitativa 
djupintervjuer med fyra kreditgivare, dessa kreditgivare symboliserar vår fallstudie. 
En fallstudie innebär att man gör en undersökning på en mindre avgränsad grupp, i 
vårt fall kreditgivarna (Davidson & Patel 2003, s. 54).  
 

3.3 Datainsamling 
Det finns två olika sorters data, primärdata och sekundärdata. Primärdata utgörs av 
material som forskare själv samlat in t.ex. genom intervjuer eller enkäter. 
Sekundärdata är data som är insamlat av andra t.ex. böcker och tidningsartiklar 
(Lundahl & Skärvad 1999, s. 52).  
 
Vi har använt oss av primärdata i form av kvalitativa intervjuer med fyra olika 
respondenter. Sekundärdata har vi samlat in genom att läsa tidningsartiklar, böcker, 
elektroniska källor och tidigare forskning på vårt område.  

3.4 Val av respondenter 
I vår studie har vi valt att intervjua kreditgivare som arbetar på bankkontor, därför tog 
vi kontakt med de fyra största bankkontoren i Sundsvalls kommun. För att få kontakt 
med dessa valde vi att gå runt till de utvalda bankkontoren och presentera oss själva 
och studiens syfte. Vi förklarade tydligt vilken kompetens som intervjuobjektet 
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Kvalitativ metod 
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behövde för att kunna hjälpa oss med vår undersökning. Därefter blev vi 
vidarebefordrad till rätt person/avdelning för att kunna boka in en tid för intervju.  

3.4.1 Intervjuutformning 

Vi har valt att göra semistrukturerade intervjuer med våra intervjuobjekt. Med 
semistrukturerad intervju menas att frågorna är bestämda på förhand men att det ändå 
finns plats för respondenten att utveckla egna synpunkter och idéer, intervjuprocessen 
är därmed flexibel. Frågorna behöver inte heller komma i samma ordning som 
intervjuguiden, utan en öppen dialog kan föras (Bell & Bryman 2005, s. 363). 
 
För vår fallstudie och valet av kvalitativ metod blev det lämpligt att intervjua fyra 
olika respondenter, för att på så vis få en djupare inblick i vårt forskningsområde. När 
vi bokade in våra intervjuer bad vi om respondenternas mailadresser för att kunna 
skicka ut intervjufrågorna i förväg. I och med detta fick respondenterna en möjlighet 
att förbereda sig och vi fick därmed i större utsträckning den information vi ville ha. 
Intervjuguiden bestod av tio frågor indelat på tre olika områden (se bilaga 4). Före 
varje intervju frågade vi om det gick bra att spela in det som sades och det gick bra för 
alla respondenter, vi förde även anteckningar under intervjuerna. Tack vare detta blev 
det lättare för oss att sammanställa intervjuerna i empirin och få en rättvis bild av 
respondenternas olika åsikter. Varje intervju tog ca 30 minuter och de ägde rum på 
respondenternas arbetsplats. För att uppfylla etikkriteriet har vi låtit de intervjuade 
respondenterna vara anonyma.  

 

3.5 Studiens trovärdighet 
Det finns två mått för att stärka en studies trovärdighet, validitet och reliabilitet. Dessa 
två mått ska tas i beaktning när en studie genomförs. 
 
Validitet 
Validitet kan definieras som giltighet eller relevans och innebär att man undersöker 
det man avser att undersöka. Validiteten kan indelas i två perspektiv, inre och yttre . 
Med inre validitet menas att en intervju eller en enkätundersökning mäter vad den 
avser att mäta. Med yttre validitet menas att svaren på en intervju eller 
enkätundersökning överrensstämmer med verkligheten. Exempel på faktorer som kan 
påverka den yttre validiteten negativt är att folk ljuger, minns fel eller inte förstår vad 
som avses (Lundahl & Skärvad 1999, s. 150-151).  
 
För att stärka vår validitet har våra intervjufrågor utformats utifrån vår analysmodell, 
som i sin tur bygger på våra antaganden. Förslaget som är kärnan i vår uppsats har 
satts i fokus när vi utformat intervjufrågorna, för att kunna träffa rätt med vår 
undersökning. För att tydliggöra våra intervjufrågor så att respondenterna skulle förstå 
vad som åsyftades ställde vi enkla konkreta frågor och på några rader förklarade vi 
innebörden av Förslaget. Detta skickade vi även ut till dem i förväg så att de kunde 
förbereda sig och sätta sig in i vår undersökning. 
 
Reliabilitet 
Reliabilitet kan definieras som tillförlitlighet eller trovärdighet. Hög reliabilitet erhålls 
när samma mätinstrument eller samma metod för datainsamling ger samma resultat 
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upprepade gånger. Mätningen ska inte påverkas av den person som genomför 
undersökningen och inte heller omständigheterna kring den (Jacobsen 2002, s. 22). 
 
Eftersom vi gör en kvalitativ undersökning krävs det inte i lika stor utsträckning att en 
upprepad undersökning får samma resultat. Det eftersom intervjuobjektet kan ha fått 
nya insikter på problemet och därmed ändrat åsikt, detta behöver dock inte betyda en 
lägre reliabilitet (Davidson & Patel 2003, s. 103). För att ändå uppnå en högre 
reliabilitet har vi spelat in våra intervjuer och det för att försäkra oss om att vi inte 
missuppfattat våra respondenter. I och med detta har vi kunnat återge en korrekt bild 
av deras olika åsikter i empirin. Om vi ändå var osäkra på några frågor eller ville ha 
kompletterande svar så fick vi återkomma till våra respondenter, för att på så vis 
undvika feltolkningar. 
 

3.5.1 Källkritik 

Att vara källkritisk innebär att man tar reda på om källan mäter vad den utger sig för 
att mäta (dvs. om den är valid), om källan är väsentlig för frågeställningen (dvs. om 
den har relevans) och om den är tillförlitlig (dvs. om den är reliabel) (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul 2006, s.167). 
 
För att hålla ett källkritiskt förhållningssätt har vi använt oss av pålitliga källor. Vi har 
i första hand använt oss av böcker från FAR och det anser vi vara en tillförlitlig källa 
eftersom de baserar sig på lagar, rekommendationer och uttalanden. Även när vi 
använt oss av andra litterära källor har vi haft ett kritiskt förhållningssätt och även 
jämfört olika källor för att säkerställa dess trovärdighet.  
 
När vi har använt oss av tidningsartiklar har vi varit medvetna om att dessa innehåller 
personliga åsikter och vi har därmed inte låtit oss påverkats av detta, utan tagit den 
information som är faktabaserad. Däremot i de fall då vi har velat ha åsikter, om 
framförallt förslaget, har vi tagit dessa artiklar ur tidningen Balans. Balans är en 
tidning som utges av branschorganisationen FAR/SRS och den upplevs som relevant 
och tillförlitlig med tanke på vårt forskningsområde. 
 
När vi har valt att använda oss av internetkällor har vi varit väldigt kritiska till deras 
tillförlitlighet och bara använt oss av pålitliga källor. I de fall då vi varit osäkra på 
informationens tillförlitlighet har vi jämfört med fler källor för att försäkra oss om att 
den är korrekt, i annat fall har vi avvisat källan.  
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4. Resultat 
 
I detta kapitel presenteras vårt empiriska material, som samlats in genom kvalitativa 
intervjuer med fyra olika banker. Det empiriska materialet är indelat på respektive 

respondent, som i sin tur är indelad i olika områden vilka följer vår intervjuguide (se 

bilaga 4). 

 

4.1 Intervju med Nordea 
 
Allmänna frågor 
Respondent A arbetar som kreditanalytiker och har jobbat inom banken i 10 år, varav 
1,5 år som analytiker. Respondentens arbete går ut på att ta fram olika beslutsunderlag 
genom att göra olika analyser. En av dessa är den finansiella analysen och det är där 
som revisionsberättelsen är en viktig del för beslutsfattande. Det beslutsunderlag som 
respondenten tar fram ska sedan lämnas över till den som är kundansvarig och det är 
därför viktigt att underlaget håller hög kvalitet, så att den kundansvarige kan fatta rätt 
beslut. 
 
Dagens standardiserade revisionsberättelse 
Respondenten ser revisionsberättelsen som ett viktigt underlag och i sitt arbete 
fungerar den som en del i en skötsamhetsmall över företaget. Det första A tittar efter i 
en årsredovisning är att den är reviderad så att någon extern part har granskat den och 
om den är ren eller oren. Om revisionsberättelsen är ren anser A att den inte säger så 
mycket i och med att den då är lika för alla företag, den säger även inget om företaget 
skött sig bra eller jättebra. Respondenten tycker att den standardiserade 
revisionsberättelsen är tråkig.  
 
Respondenten anser att dagens utformning av revisionsberättelsen ger väsentlig 
information för sitt arbete i och med att det finns en underskrift. Underskriften innebär 
att en påskrivande revisor har reviderat företaget och därmed ger årsredovisningen 
mer pålitlig information. Respondenten är inte helt nöjd med dagens utformning av 
revisionsberättelsen, utan menar att det finns mer information att önska. Eftersom den 
standardiserade revisionsberättelsen har sett likadan ut i drygt 10 år har respondenten 
inte sett någon annan utformning, och därmed fått rättat sig efter denna utformning.  
 
Betygsättningen i revisionsberättelsen 
Respondenten tycker att Förslaget är en bra idé eftersom det skulle tillföra mer 
information i revisionsberättelsen. A tycker att graderingen av olika områden skulle 
vara bra om revisorn samtidigt skulle ge omdömen om varför ett företag fått ett visst 
betyg, och inte bara en siffra utan motivering. Respondenten tycker inte att någon av 
faktorerna väger tyngre än någon annan, utan helheten tillsammans skulle ge mest för 
sitt arbete. Förslaget skulle tillföra mer för A:s arbete än dagens utformning genom att 
företagets helhet lyfts fram och ett bättre bedömningsunderlag kan därmed tas fram. 
Respondenten kunde inte komma på någon ytterligare faktor att ta med för 
bedömning, utan ansåg att de i Förslaget var bra och skulle ge en täckande bild av 
företaget. Respondenten ville däremot inte ha någon ytterligare standardtext i 
revisionsberättelsen om Förslaget, utan mer omdömen kring varje faktor från revisorn. 
Ytterligare standardtext skulle inte hjälpa respondenten i sitt arbete.  
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4.2 Intervju med Swedbank 
 
Allmänna frågor 
Respondent B arbetar som företagsrådigvare och har arbetat på bank sedan år 2002. 
B:s huvuduppgift är kreditgivning åt alla sorters bolag. Respondenten påpekade även 
att arbetsuppgifterna inte bara gick ut på att låna ut pengar, utan omfattade en mängd 
olika arbetsuppgifter. 
 
Dagens standardiserade revisionsberättelse 
Respondenten ser revisionsberättelsen som ett bra instrument för sitt arbete. B är 
intresserad av det som avviker från standardutformningen för att kunna bedöma om 
företaget kan ges kredit. Nackdelen med dagens revisionsberättelse anser B är att den 
baserar sig på historia, det är historisk information som revideras. Respondenten 
önskar att revisionsberättelsen innehöll mer framåtriktad information, för att få ut 
tillräcklig väsentlig information för sitt arbete. På frågan om respondenten är nöjd 
med dagens utformning svarade B både ja och nej. B anser att den är bra i det 
avseendet att den finns och att fler personer är intresserade av hur det går för bolaget. 
I sitt arbete anser B dock att den interna skötsamheten för ett bolag är viktigare. Då 
får banken reda på om företaget skött sina amorteringar, räntebetalningar och om de 
övertrasserat sina konton och därmed skött sig gentemot banken.  
 
Betygsättningen i revisionsberättelsen 
När det gäller Förslaget så tror respondenten att det är ett strategidrag från FAR/SRS:s 
sida för att visa vikten av att de finns och att deras arbete utmynnar i något viktigt 
som banken behöver. Respondenten tycker att Förslaget vore bra om det innehöll 
annat än kalla historiska konstateranden och istället mera framåtblickande 
information. B påpekar att eftersom Förslaget ännu inte är ett faktum så kan inga 
åsikter kring det ges från B:s sida.  
 

4.3 Intervju med Handelsbanken 
 
Allmänna frågor 
Respondent C arbetar som företagsrådgivare och har jobbat på bank sedan år 2001. C 
är kundansvarig för alla olika typer av företag, stora som små. Som kundansvarig 
hjälper C sina kunder med bl.a. placeringar, försäkringar och pensionslösningar. Till 
sin hjälp har C experter inom varje område men det är C som har kontakten ut mot 
kunden.  
 
Dagens standardiserade revisionsberättelse 
Respondenten ser revisionsberättelsen som en kvalitetsstämpel och om den är ren så 
säger det att årsredovisningen är okej men inget mer. Om revisionsberättelsen 
däremot innehåller någon anmärkning så reagerar respondenten eftersom det då oftast 
tyder på att något inte står rätt till. Respondenten tycker att revisionsberättelsen skulle 
kunna vara mycket mer informationsgivande eftersom det skulle underlätta bankens 
arbete då dagens utformning inte ger någon konkret information. C menar att det finns 
information om företaget som inte kommer till uttryck i revisionsberättelsen, men som 
banken skulle dra nytta av. C anser att dagens utformning av revisionsberättelsen 
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skulle kunna innehålla mer information och kommentarer runt olika områden, även 
fast allt ser okej ut i revisionsberättelse så finns det mer information att önska. 
 
Betygsättningen i revisionsberättelsen 
Respondenten var väldigt positiv till Förslaget eftersom revisionsberättelsen skulle bli 
mer informationsgivande. Bankens arbete skulle underlättas om de fick tillgång till 
mer information om ett företag och Förslaget är ett steg i rätt riktning. C tycker att 
betygsättningen vore bra men det är samtidigt svårt att veta vad ett visst betyg på 
skalan 1 till 5 egentligen innebär. C menar att revisorerna står på kundens sida och vill 
därmed ge en bra bild av företaget. Att få kommentarer runtomkring de olika 
områdena i revisionsberättelsen vore det bästa med detta förslag enligt C. 
 
När det gäller de olika faktorernas betydelse för C:s arbete så menar C att det beror på 
vilket sorts företag det handlar om. Intern kontroll är t.ex. viktigt för större företag 
medan banken oftast själva har mer koll på bolagsstyrning än revisorerna. C kom 
tillslut fram till att risk för oegentligheter vore den viktigaste faktorn för sitt arbete, 
eftersom det är den faktorn som kan sätta företaget på spel. Respondenten tycker att 
fler områden för bedömning i revisionsberättelsen skulle kunna vara hur varulager 
värderas och hur kundfordringar tas upp. Detta skulle underlätta för banken eftersom 
det är de posterna som de själva brukar värdera ett företag efter. Avslutningsvis 
konstaterade respondenten att allt jobb som en revisor faktiskt lägger ner skulle kunna 
utmynna i någonting i mera och då skulle detta förslag vara ett bra alternativ.  
  

4.4 Intervju med SEB 
 
Allmänna frågor 
Respondent D har en högre position inom SEB:s företagsmarknad. Respondentens 
arbetsuppgifter går huvudsakligen ut på att leda och fördela arbetet. Förutom detta så 
har D även kunduppdrag som går ut på att vårda kundrelationerna. Respondenten har 
arbetat för SEB under en kortare tid, men i branschen har D arbetat i 5-6 år för ett 
riskkapitalbolag. Före detta har D även arbetat som revisor i 7-8 år.  
 
Dagens standardiserade revisionsberättelse 
För sitt dagliga arbete ser respondenten revisionsberättelsen som en garanti på att 
årsredovisningen har blivit granskad, och detta är ett krav enligt de förordningar som 
finns.  Respondenten tittar efter om revisionsberättelsen är ren eller oren och reagerar 
extra om den är oren. På frågan om respondenten får tillräcklig väsentlig information 
från revisionsberättelsen svarade D ja . D menar att när en revisor skriver under 
revisionsberättelsen har han granskat alla delar som ingår i revisionsarbetet och 
därmed kan man förlita sig på att han gått igenom alla delar som ska granskas. 
Respondenten är även nöjd med dagens utformning av revisionsberättelsen. 
 
 Betygsättning i revisionsberättelsen  
Respondenten tror att Förslaget skulle bli subjektivt vid betygsättningen. D menar att 
det är viktigt att det finns ett regelverk att hålla sig till som revisor, eftersom 
revisorerna granskar någonting i förhållande till regelverket idag. Förslaget skulle 
innebära att revisorn skulle närma sig en konsultativ roll, vilket respondenten inte 
känner sig bekväm med. D vill se revisorn som en revisor, dvs. en oberoende 
granskare. Respondenten anser att alla faktorer i Förslaget är viktiga. Ju mer 
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information banken kan få om ett företag, desto bättre beslutsunderlag kan de få fram. 
D anser dock att det inte är revisorn som ska ge denna information, utan företaget 
själva. Företaget borde ha en stark årsredovisning som är mera informativ, och sedan 
är det revisorns jobb att granska detta. I och med detta får intressenterna ut mer 
information, utan att revisorns oberoende roll påverkas, menar D. Detta skulle 
underlätta för kreditinstitutens arbete eftersom de får ut mer information. 

Respondenten kom även in på frågan om hur informativt det är med endast en 
granskning per år från revisorerna. När banken väl får årsredovisningen är 
informationen nästan 1 år gammal, all information är ju en färskvara. Informationen 
om ett företags innevarande år vet inte banken något om. Därför vill D se att 
revisorerna skulle kunna tvingas göra en granskning t.ex. 3 gånger per år, för att på så 
vis förse banken med mer aktuella revisionsberättelser. 
 
Respondenten tycker att det finns många fler aspekter att ta upp för betygsättning, 
men kunde inte komma på någon konkret faktor.  Avslutningsvis sammanfattade D 
det hela med att revisorerna borde göras mer oberoende och att de gör en översyn av 
bolagen oftare. D vill även se att det blir hårdare krav vid upprättandet av 
årsredovisningen för att på så vis få de mer informativa. 
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5. Analys 
 
I detta kapitel analyserar vi det data vi samlat in genom vår empiriska undersökning 

och återkopplar detta till vår referensram. Vi sammanfattar detta med en modell och 

ger även avslutande reflektioner. 

 

5.1 Dagens standardiserade revisionsberättelse 
Här analyserar vi de likheter och skillnader som kom fram från den empiriska 
undersökningen bland respondenterna, när det gäller frågor kring dagens 
standardiserade revisionsberättelse. 

5.1.1 Likheter  

När de gäller hur respondenterna använder sig av revisionsberättelsen i sitt dagliga 
arbete så svarade alla på liknade sätt. De uttryckte sig på olika sätt, men menade i 
princip samma sak. Respondent A svarade att revisionsberättelsen fungerar som en 
skötsamhetsmall och är ett viktigt underlag för sitt arbete. Respondent B sa att 
revisionsberättelsen är ett bra instrument för sitt arbete och Respondent C ser den som 
en kvalitetsstämpel. Respondent D ser revisionsberättelsen som en garanti på att 
årsredovisningen har blivit granskad. Alla respondenterna sa även att de kollar efter 
om revisionsberättelsen är ren eller oren och reagerar extra om den är oren.  

5.1.2 Skillnader 

När det gäller frågan om respondenterna anser att dagens revisionsberättelse ger 
tillräckligt väsentlig information för sitt arbete, så var åsikterna splittrade. Respondent 
A anser att den ger tillräckligt väsentlig information i och med att det finns en 
underskrift. Respondent B däremot anser att revisionsberättelsen borde innehålla mer 
framåtriktad information för att underlätta sitt arbete och anser därför att den inte ger 
tillräckligt med väsentlig information. Respondent C anser att revisionsberättelsen 
skulle kunna vara mycket mer informationsgivande för att på så vis underlätta sitt 
arbete, därmed är C inte helt nöjd. Respondent D svarade ja på denna fråga, D menar 
att en underskriven revisionsberättelse innebär att revisorn granskat alla delar och 
därmed kan man förlita sig på årsredovisningens innehåll. 
 
På frågan om respondenterna är nöjda med dagens utformning av revisionsberättelsen 
så gick åsikterna isär. Respondent A och C är inte helt nöjda med dagens utformning, 
utan menar att det finns mer information att önska. Respondent B svarade både ja och 
nej på denna fråga. B anser att den är bra i det avseendet att den finns, men att det 
finns viktigare information än revisionsberättelsen att ta till sig. Respondent D 
svarade kort och gott att dagens utformning av revisionsberättelsen är bra. 

5.1.3 Sammanfattande analys 

För att sammanfatta respondenternas åsikter om dagens revisionsberättelse så kan vi 
konstatera att alla tycker att revisionsberättelsen är en viktig del för sina arbeten, och 
att den uppfyller en funktion vid deras bedömningar om ett företag. Åsikterna går isär 
när det gäller om dagens utformning av revisionsberättelse är bra. Det tror vi kan bero 
på de olika respondenternas bakgrund och erfarenhet. Respondent A och C gav sina 
åsikter och synpunkter, hur de som intressent önskade att se revisionsberättelsen. 
Respondent B däremot hade bankens åsikter i ryggen, och inte egna tankar kring 
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revisionsberättelsen. Respondent D har varit revisor i många år och vi tror att 
åsikterna kan påverkas av detta. Om vi ska koppla till vad litteraturen säger så kan vi 
konstatera att alla respondenter, i likhet med litteraturen, säger att revisionsberättelsen 
är en slags säkerhet på att upplysningarna om ett företag stämmer.  

 

5.2 Betygsättning i revisionsberättelsen  
Här analyserar vi den information vi fått fram kring förslaget och sammanställer det i 
likheter och skillnader bland respondenterna. 

5.2.1 Likheter 

Alla respondenter utom D var positiva till Förslaget, men hade olika tankar kring det. 
Respondent A tycker att Förslaget är en bra idé eftersom mer information om ett 
företag skulle offentliggöras. Respondent B anser att Förslaget skulle vara bra om det 
innehöll mer framåtriktad information, och inte kalla historiska konstateranden. 
Respondent C var väldigt positiv till Förslaget i och med att revisionsberättelsen 
skulle bli mer informationsgivande. Respondent D däremot var inte så positiv till 
detta förslag, utan ansåg att revisorns oberoenderoll skulle påverkas. Respondenterna 
var däremot kritiska till hur betygsättningen skulle gå till. Respondent A ansåg att det 
inte skulle räcka med ett sifferbetyg, utan skulle även vilja se att revisorn gav en 
kommentar kring det betygsatta området. Respondent B kunde inte ge någon 
kommentar kring Förslaget eftersom det inte ännu är ett faktum. Respondent C tycker 
att betygsättningen vore bra, men det är samtidigt svårt att veta vad ett visst betyg 
skulle innebära. Respondent D tycker att betygsättningen skulle bli allt för subjektiv. 

5.2.2 Skillnader 

På frågan om någon/några av faktorerna från Förslaget var extra viktiga för 
respondenternas arbete så gick åsikterna isär. Respondent A menade att helheten som 
de olika faktorerna ger tillsammans skulle ge mest för sitt arbete. Respondent B kunde 
inte uttala sig om detta. Respondent C ansåg att det dels beror på vilken sorts företag 
det handlar om, men kom sedan fram till att faktorn risk för oegentligheter skulle vara 
mest betydelsefull. Respondent D anser att alla faktorerna i Förslaget är viktiga, men 
menar att det inte är revisorns jobb att ge information om dessa.  
 
På frågan om förslaget skulle underlätta för respondenternas arbete så svarade A att 
Förslaget skulle tillföra mer, genom att ett företags helhet lyfts fram och ger ett bättre 
beslutsunderlag. Respondet B hade inga kommentarer. Respondent C ser Förslaget 
som ett steg i rätt riktning, eftersom banken skulle få mer information som skulle 
underlätta för deras arbete. Respondent D säger att ju mer information som banken 
kan få om ett företag, desto bättre. Denna information vill D dock se i 
årsredovisningen och i inte i revisionsberättelsen.  
 
Den sista frågan som handlar om det finns fler områden än de i Förslaget att 
betygsätta, gav olika åsikter från respondenterna. Respondent A kunde inte komma på 
någon konkret faktor, utan ansåg att Förslaget med dess faktorer gav en heltäckande 
bild. Respondent B ville ha mer framåtblickande faktorer. Respondent C sa att 
faktorerna varulager och kundfordringar skulle vara bra faktorer att få kommentarer 
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om. Respondet D menade att det finns många fler aspekter att beskriva i en 
årsredovisning, men kunde inte komma på någon konkret. 

5.2.3 Sammanfattande analys 

Vi kan konstatera att det finns ett intresse av en utveckling av revisionsberättelsen 
bland kreditgivarna. De tycker att en mer informationsgivande revisionsberättelse 
skulle vara givande för deras arbete. Majoriteten var överrens om att en kommentar 
kring ett visst område från revisorn skulle vara värdefullt, och inte bara ett visst betyg 
utan motivering. Respondent D däremot hade ingen önskan om att utveckla 
revisionsberättelsen, utan menade att det är bättre att ställa högre krav på 
årsredovisningens innehåll. Vi tror att D:s avvikande åsikter beror på att denne arbetat 
som revisor. Här kan vi se att likheterna mellan en av motståndarna till detta förslag, 
f.d. revisorn Göran Raspe, och respondents D:s åsikter går i samma riktning. Båda 
anser att revisorns oberoenderoll kan sättas på spel och att revisionsberättelsen inte är 
till för att vara en källa för information. Peter Öhman som är en förespråkare till en 
utveckling av revisionsberättelsen har liknande åsikter som de respondenter som har 
en positiv inställning till förslaget. Han menar precis som respondenterna att en ökad 
information i revisionsberättelsen skulle förbättra beslutsunderlaget.  
 
Sammanfattningsvis kan vi fastställa att majoriteten av respondenterna var överrens 
om att förslaget från FAR/SRS är ett steg i rätt riktning, men att det inte är tillräckligt 
genomarbetat ännu. Det skulle krävas klarare direktiv på hur själva betygsättningen 
skulle gå till för att kunna fungera i praktiken. 
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5.3 Reviderad modell 
Denna modell bygger på de åsikter vi fått fram från vårt empiriska material som vi 
sedan analyserat. Från vår analys har vi fått fram fyra kategorier som kreditgivarna 
vill ha information om i revisionsberättelsen. Kategorierna innehåller olika faktorer 
som vi har fått fram genom vår undersökning, men dessa är bara exempel på faktorer 
som kan höra till varje kategori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 5 

Källa: Egen 
 

Om vi jämför med de antaganden som vi ställde upp i referensramen så stämmer de 
till viss del. Det första vi kan konstatera är att alla faktorer i förslaget var av intresse, 
även hållbar utveckling som vi tog bort i analysmodellen. Kreditgivarna var ute efter 
att få en helhetsbild av ett företag, snarare än att få information om en specifik faktor. 
Därför tog vi fram fyra kategorier: skötsel inom företaget, värderingar, 

framtidfaktorer och övrigt, som täcker den information som kreditgivarna vill ha. 
Beroende på vilket företag det handlar om, t.ex. företagets storlek eller bransch, så 
kan den information som är intressant för intressenterna att variera. Därför anser vi att 
det är bättre med övergripande kategorier och att revisorn då kan välja att ge 
kommentarer kring de faktorer som passar inom varje kategori för varje enskilt 
företag. 
 

Revisionsberättelsen 

SKÖTSEL INOM 
FÖRETAGET 

V 
Ä 
R 
D 
E 
R 
I 
N 
G 
A 
R 

 
 

Ö 
V 
R 
I 
G 
T 
 

FRAMTIDS- 
FAKTORER 

Risk för 
oegentligheter 

Intern kontroll Bolagsstyrning 

Hållbar 
utveckling 

Finansiella 
rapporter 

Framtida 
investeringar 

Kundfordringar 

Varulager 



 26

5.4 Avslutande analys 
Vi tror att dagens utformning av revisionsberättelsen är så standardiserad eftersom de 
olika intressenterna vill ha olika information. Det skulle inte fungera att ta fram olika 
mallar beroende på intressent, utan en standardmall för alla har blivit den bästa 
lösningen. Men är verkligen dagens utformning av revisionsberättelsen den bästa? 
När vi har intervjuat kreditgivarna så har det visat sig att de inte är helt nöjda med 
dagens revisionsberättelse, utan de skulle vilja se att den ger mer information. En mer 
informationsgivande revisionsberättelse tror vi skulle underlätta för många parter. 
Revisorn visar då att han granskat allt, företaget visar att de följt spelreglerna och 
intressenterna får en mer pålitlig bild av företaget och även ett bättre beslutsunderlag. 
Vi tror även att stora skandaler så som Carnegie kan undvikas i och med att revisorn 
tvingas offentliggöra mer information.  
 
Många av respondenterna och även vi anser att betygsättningen är svår att få 
rättvisande, och att det vore bättre med enbart kommentarer och omdömen från 
revisorn. Det som kan sätta stopp för detta är att revisorns oberoenderoll skulle 
påverkas om han ger sin åsikt kring ett företag. För att detta skulle vara möjligt krävs 
det en lagändring som skulle lätta på revisorns oberoenderoll. Det tar tid att ändra 
lagen om detta förslag skulle träda i kraft. Om vi jämför med den stora förändringen 
av revisionsberättelsen som skedde år 1997, så tog det hela 8 år innan det beslutet 
kunde fattas.  
 
Avslutningsvis tror vi att vårt förslag på att kategorisera övergripande områden i 
revisionsberättelsen vore ett bra alternativ. Detta skulle underlätta eftersom det inte 
skulle krävas olika revisionsmallar, utan en helhet av varje företag kan visas och 
därmed får alla intressenter ut mer information. 
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6. Slutsats  
 
I detta kapitel avslutar vi med att besvara våra forskningsfrågor och sammanfattar 

vad vi kommit fram till. Vi ger även förslag på fortsatta studier.  

 

6.1 Svar på forskningsfrågor  
För att sammanfatta vår studie så kan vi börja med att besvara våra forskningsfrågor: 
 
Är dagens utformning av revisionsberättelsen tillfredsställande för kreditgivarna? 
Svaret på denna fråga blir både ja och nej. De flesta av respondenterna har inte sett 
någon annan utformning av revisionsberättelsen än dagens, och har därmed vant sig 
vid dess utformning. Majoriteten av respondenterna svarade dock att det finns mer 
information om ett företag att önska i revisionsberättelsen. Detta eftersom de anser att 
en ren revisionsberättelse inte tillför någon mer information än att allt verkar okej, och 
inte om det är bra eller jättebra. 
 
Vilka attityder har kreditgivarna till faktorerna i Förslaget och finns de fler 
områden som de skulle vilja ha värderade? 
När det gäller förslaget så var åsikterna blandade. Majoriteten var positiv till att mer 
information kan komma att ges i revisionsberättelsen. Alla faktorer i förslaget var bra 
i och med att det skulle ge en mer heltäckande bild av ett företag, och de sa även att 
det finns många fler områden att bedöma men de hade inga konkreta exempel att 
komma med. 
 

6.2  Avslutande reflektion 
Det vi har lärt oss från vår undersökning är att kreditgivarna inte är helt nöjda med 
dagens standardiserade revisionsberättelse. De anser att en mer informativ 
revisionsberättelse skulle underlätta för deras arbete och förslaget från FAR/SRS 
välkomnas. Det är drygt 10 år sen det skedde en radikal förändring av 
revisionsberättelsens innehåll och utvecklingsmässigt känns det som att det är dags 
för en ny förändring. Att så många stora skandaler har kunnat ske är ett tecken på att 
dagens revisionsberättelse inte är fulländad. Det var trots allt en skandal, 
Kreugerkraschen, som startade debatten om revisionsberättelsens utformning och 
innehåll.   
 
Det vi kom fram till med vår undersökning är att det är lättare att värdera ett företag 
utifrån kategorier istället för att plocka ut specifika faktorer. Det eftersom alla företag 
är olika och har därför olika information att berätta. Att införa standardkategorier i 
revisionsberättelsen, istället för betygsättning av vissa faktorer, tror vi skulle vara en 
bättre lösning. På detta sätt skulle man fortfarande kunna behålla en standardmall av 
revisionsberättelsen för alla, samtidigt som revisionsberättelsen skulle bli mer 
informationsgivande. Oavsett vilken intressentgrupp som läser revisionsberättelsen så 
kan den få ut givande information, eftersom kategoriseringarna är mer övergripande 
än enskilda faktorer. Vi har tagit fram ett förslag på hur revisionsberättelsen skulle 
kunna se ut om detta införs, denna återfinns i bilaga 6.  
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6.3  Förslag till fortsatta studier 
När vi har genomfört denna studie har vi kommit på några intressanta områden att 
forska vidare i. Ett förslag är att dels ta reda på vad andra intressentgrupper har för 
åsikter och göra samma undersökning igen. Ett annat förslag är att fråga revisorerna 
vad de tycker om dagens revisionsberättelse och om de ser något behov av att 
utveckla den.
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Bilaga 1 – Ren revisionsberättelse från 1985 
 
 
 
REVISIONSBERÄTTELSE för … aktiebolag.  
 
Jag (Vi) har granskat årsredovisningen, räkenskaperna sam styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för år … (räkenskapsåret ….). Granskningen har 
utförts enligt god revisionssed.  
 
Årsredovisningen har upprättats enligt aktiebolagslagen. (I denna lag föreskriven 
särskild förteckning över lån, ställda panter och ansvarsförbindelser har upprättats.)  
 
Jag (Vi) tillstyrker att resultaträkningen och balansräkningen fastställs,  
att vinsten disponeras (förlusten behandlas) enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
samt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.  
 
Datum  
………………………..  
Namnförtydligande  
Auktoriserad(e) revisor(er) 
 
 
Källa: FAR:s Samlingsvolym 1985, Revisionsberättelsen och revisorspåteckning i aktiebolag, 
”2. Revisionsberättelsens utformning”.  
 
 



 

Bilaga 2 – Ren revisionsberättelse från 1998 
 
REVISIONSBERÄTTELSE  
 
Till bolagsstämman i ...........Organisationsnummer 556000-0000  
 
Jag (Vi) har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning i ...... för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret ......). Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna 
och förvaltningen. Mitt (Vårt) ansvar är att uttala mig (oss) om årsredovisningen och 
förvaltningen på grundval av min (vår) revision.  
 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att jag (vi) planerat och 
genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig (oss) om att årsredovisningen inte 
innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp 
och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva 
redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt 
att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Jag (vi) har granskat väsentliga 
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget eller på något annat sätt har 
handlat i strid mot 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 en 
rättvisande bild av bolagets resultat och ställning, varför jag (Vi) tillstyrker att 
resultaträkningen och balansräkningen fastställs och att vinsten (förlusten) disponeras 
(behandlas) enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.  
 
(Särskild förteckning över lån, ställda panter och ansvarsförbindelser har upprättats i 
enlighet med vad som föreskrivs i aktiebolagslagen.)  
 
Styrelseledamöterna och verkställande direktören har inte vidtagit någon åtgärd eller 
gjort sig skyldiga till någon försummelse som enligt min (vår) bedömning kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, varför jag (vi) tillstyrker att styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Ort den DD månad ÅÅÅÅ  
 
A.A. Auktoriserad revisor 
 
Källa: FAR:s Samlingsvolym 1998, Revisionsprocessen 2.5.4.1 ”ren revisionsberättelse utan 
koncern”.  
 
 
 



 

Bilaga 3 – Ren revisionsberättelse från 2008 
 
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 med hög men inte absolut säkerhet 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 direktörens 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 ersättningsskyldig mot bolaget. Jag (Vi) har även granskat om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag (Vi) anser att min (vår) 
revision ger mig (oss) rimlig grund för mina (våra) uttalanden nedan. 
 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 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) tillstyrker att årsstämman 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: www.far.se



 

Bilaga 4 - Intervjuguide 

 

Allmänna frågor 
 

1. Vilken position har du inom företaget? 
2. Vilka är dina arbetsuppgifter? 
3. Hur länge har du jobbat i denna bransch? 

 

Dagens standardiserade revisionsberättelse 
 

4. Hur använder du dig av revisionsberättelsen i ditt arbete? 
5. Anser du att revisionsberättelsen ger dig tillräckligt väsentlig information för 

ditt arbete? 
6. Är du nöjd med dagens utformning av revisionsberättelsen 

 
 

Betygssättning i revisionsberättelsen 
 
FAR/SRS har tagit fram ett förslag som handlar om att revisorerna ska betygssätta 
olika områden inom företaget och visa resultatet i revisionsberättelsen. De områden 
som kan tänkas beröras av denna betygssättning är: 
 
 
-Finansiella rapporter 
-Intern kontroll 
-Bolagsstyrning 
-Arbete med hållbar utveckling 
-Risk för oegentligheter 
 
 

7.   Vad tycker du om detta förslag? Bra/dåligt? Varför är det bra/dåligt? 
8. Skulle någon/några av dessa faktorer vara extra betydelsefull för dig i ditt 

arbete? 
9. Skulle detta förslag på något sätt underlätta för dig i ditt arbete och i så fall på 

vilket sätt? 
10. Tycker du att det finns fler områden än dessa som vore bra att betygssätta? 

Vilka? 
 
 



 

Bilaga 5 – Artikel från Nationalencyklopedin  
 

Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling (eng. sustainable development), ibland även bärkraftig utveckling, 
begrepp lanserat i Brundtlandrapporten 1987, och där definierat som "en utveckling 
som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov". Begreppet har under 1990-talet fått 
omfattande spridning, och det råder bred enighet om att en hållbar utveckling måste 
vara det övergripande målet för samhällsutvecklingen (detta slås fast i bl.a. 
handlingsprogrammet Agenda 21, vilket antogs vid Riokonferensen 1992). 

Begreppet hållbar utveckling kan tolkas på många olika sätt, vilket delvis också 
förklarar dess breda användning. En klar innebörd är dock att råvaru- och 
energianvändningen måste effektiviseras. En vanlig tolkning är också att fördelningen 
måste bli mer rättvis, såväl mellan generationer som mellan länder. För att 
åskådliggöra behovet av effektiviseringar har olika pedagogiska verktyg utvecklats, 
bl.a. rättvist miljöutrymme, faktor 10 och gröna nyckeltal. 

Rättvist miljöutrymme avser den förbrukning av naturresurser eller belastning på 
miljön som kan vara acceptabel, utan att inskränka på framtida generationers 
möjligheter att försörja sig och bevara den biologiska mångfalden. Rättviseprincipen 
innebär att alla har rätt till en lika stor andel av miljöutrymmet. Begreppet lanserades 
av den nederländska grenen av Jordens Vänner inför Riokonferensen 1992. 
Beräkningar har sedan gjorts för ett stort antal länder, bl.a. Sverige. 

Faktor 10 är ett ungefärligt mått på hur mycket de rika länderna måste minska sitt 
uttag av naturresurser för att nå en hållbar utveckling. Till grund ligger bedömningen 
att jorden klarar av att försörja en halv miljard människor med i-ländernas nuv. 
konsumtionsnivå, samtidigt som befolkningen är mer än tio gånger så stor. Begreppet 
utvecklades av forskare vid tyska Wuppertal-institutet och har anammats av bl.a. FN, 
OECD och EU. 

För att mäta om utvecklingen går i hållbar riktning utvecklas för närvarande gröna 

nyckeltal. Dessa skall vara mätbara och tydliga indikatorer på hur miljötillståndet 
förändras. Andel ekologiska lantbruk och mängd hushållsavfall per invånare är 
exempel på gröna nyckeltal som regeringen föreslagit för Sverige.  

 
Per Elvingson 



 

Bilaga 6 – Förslag på framtida revisionsberättelse 
 
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 med hög men inte absolut säkerhet 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 direktörens 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 
ersättningsskyldig mot bolaget. Jag (Vi) har även granskat om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen 
eller bolagsordningen. Jag (Vi) anser att min (vår) revision ger mig (oss) rimlig grund för mina (våra) 
uttalanden nedan. 
 
Skötsel inom företaget: Här ger revisorn kommentarer kring skötsel inom företaget, 
t.ex. intern kontroll. 
 
Värderingar: Här kommenterar revisorn hur företaget värderat vissa poster, t.ex. hur 
kundfordringar tagits upp. 
 
Framtidsfaktorer: Här redogör revisorn för om företaget t.ex. har några framtida 
projekt på gång. 
 
Övrigt: Här kan revisorn ta upp övriga faktorer som kan vara av intresse, t.ex. hur 
företaget arbetar med hållbar utveckling. 
 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 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) tillstyrker att årsstämman 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 
 
 
 


