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Förord 
 
Detta är produkten av sex års yrkesverksamhet som ekobrottsutredare vid Polismyndigheten i 
Västernorrland, ekonomiska roteln. Som ekobrottsutredare och ensam ekonom vid roteln 
ställs man ofta inför problem. Problem som måste lösas och där det ofta saknas någon att 
dryfta dem med. Detta arbete har tillkommit som ett resultat av detta. Det har varit ett sätt för 
mig att samla ihop tankar, idéer och problem. Vid ett antal tillfällen under dessa år har jag 
kunnat konstatera att revisionsberättelsen inte innehållit de signaler som man kunnat förvänta 
sig. Skälen till varför har sällan gått att få svar på beroende av olika omständigheter. I de fall 
revisionsberättelsen innehållit signaler till borgenärerna har frågan ställts varför de inte 
reagerat och agerat i tid. Utifrån den teoretiska referensramen som presenteras i arbetet har ett 
antal frågeställningar problematiserats och satts in i ett större perspektiv.  
 
Jag vill passa på att tacka de personer som under arbetets gång varit till stor hjälp. Först och 
främst vill jag rikta ett tack till min arbetsgivare Polismyndigheten i Västernorrland som givit 
mig möjligheten att ägna en del av min arbetstid åt detta arbete. 
 
Därefter vill jag rikta ett stort tack till min handledare Peter Öhman som varit den som hållit 
kompassriktningen när jag ibland svävat ut och haft svårigheter att hålla den röda tråden. 
 
Jag vill även rikta ett tack till personalen på Tingsrätterna i Sundsvall och Örnsköldsvik som 
högst servicevilligt hjälpt mig att ta fram uppgifterna om sökande i konkurserna. Utan deras 
hjälp hade inte uppsatsen blivit det den är i dag.  
 
Till sist vill jag rikta ett stort tack till Sigurd Elofsson som ställt upp och läst uppsatsen, 
kommit med synpunkter och förslag på förändringar och förbättringar samt Martin Mc Carty 
som ställt upp och korrigerat grammatiken i abstract. 
 
 
 
 
Sundsvall i september 2008 
 
 
 
 
Eva-Lena Nilsson
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Abstract 
 
Law, standards and practice that have developed over a century regulate the role and 
responsibility of auditors. Financial crisis and the need for society to prevent history from 
repeating itself have to a great extent affected the development. The role of the auditor is to 
act according to these laws, standards and practice in order to protect the company 
stakeholders. The creditors hold an exceptional position and are considered especially worthy 
of protection. The aim of the legislation is that the auditor in the auditing report should 
communicate his opinion as to the viability of the company as a going concern. The audit 
report must clearly state whether the company is a going-concern and if there are any 
substantial doubts about the company. A modified audit report indicates that the company is 
in financial trouble and that there are substantial doubts as to the ability of the company to 
continue as a going concern. 
 
The study has focused on the audit report for the last three years of fiftynine companies 
registered in Västernorrland. The companies went into bankruptcy in 2006 and early 2007. 
The aim of the study has been to map and analyse the auditing report and its role as a carrier 
of signals to the creditors seen from the following perspectives: the auditors remarks, what 
signals the audit report contains and what the creditors can interpret from the audit report and 
the remarks given by the auditor. 
 
The result of the study shows that every second company that went bankrupt showed an audit 
report without any remarks from the auditor. Accordingly that would indicate that there were 
no substantial doubts about the company’s ability to remain as a going concern for the 
following twelve months. Despite that they all went bankrupt during the following year. 
Among the companies that received a modified auditing report with remarks concerning the 
companies own capital it transpired that several of those companies had received the same 
remark for a number of years in a row. Only a few companies had made a balance sheet check 
required by Swedish law. Both the auditors and the shareholders meeting seemed to regard the 
legislation as optional.  
 
The results of the study indicates that the auditor does not see himself as responsible to the 
companies stakeholders and creditors when it comes to communicating signals regarding 
considerations of substantial doubt about the company as a going concern for the coming 
twelve months. The audit report, modified or not, is a poor instrument for the creditors 
decisionmaking. Ambiguous language in auditor communications, and the creditors ability to 
understand the contextual features in order to make the right decisions, is another problem. 
 
Keywords: Auditor, auditing process, audit report, creditors, going-concern. 
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Sammanfattning 
 
Revisorernas roll och ansvar regleras genom lagar, normer och praxis och har vuxit fram 
under 100 år. Utvecklingen har i många stycken påverkats av finansiella kriser och skandaler 
som statsmakterna genom ny lagstiftning försökt förhindra att de skall återupprepa sig i 
framtiden. Revisorn har att verka utifrån dessa lagar, normer och praxis i syfte att skydda 
företagens intressenter. Borgenärerna d.v.s. kreditgivare och leverantörer, intar en särställning 
och anses speciellt skyddsvärda. Syftet med den lagstadgade revisionen är bl.a. att revisorn 
genom sina yttranden i revisionsberättelsen skall signalera om företagets hälsotillstånd och 
förmåga att fortleva. En ren revisionsberättelse signalerar till borgenärerna att redovisningen 
är rättvisande och att det inte finns några väsentliga tvivel om företagets fortlevnadsförmåga 
det närmaste året. En oren revisionsberättelse signalerar att företaget har väsentliga brister och 
att fara för obestånd kan föreligga. Informationen som borgenärerna erhåller i revisions-
berättelsen ligger till grund för olika beslut som de kan ställas inför med anledning av den 
erhållna informationen. 
 
Undersökningen har fokuserat på revisionsberättelser som avgavs de tre sista åren före 
konkursutbrottet för femtionio aktiebolag med säte i Västernorrland och som försattes i 
konkurs under 2006 och början av 2007. Syftet med undersökningen har varit att kartlägga 
och analysera revisionsberättelsens funktion som signalbärare till borgenärerna sett ur 
följande perspektiv: vad revisorn anmärker på respektive inte anmärker på, vad det står i 
revisionsberättelsen och i vilken mån borgenärerna reagerar och agerar på signalerna i 
revisionsberättelsen. 
 
Resultatet från den empiriska undersökningen visar att så många som vart annat företag vid 
den senast avgivna årsredovisningen hade en ren revisionsberättelse. Revisorn hade således 
inget att anmärka på och några väsentliga tvivel om bolagets fortlevnadsförmåga förelåg inte. 
Trots detta försattes dessa bolag i konkurs under nästpåföljande år. Av de företag som erhöll 
en oren revisionsberättelse med anmärkning om att det egna kapitalet var förbrukat visade det 
sig att revisorn i fjorton bolag avgav upp till tre revisionsberättelser med samma typ av 
anmärkning innan bolagen försattes i konkurs. Endast två av dessa bolag hade upprättat en 
kontrollbalansräkning. Regelverket i aktiebolagslagens kapitel tretton förefaller generellt sett 
styvmoderligt behandlat såväl av revisorerna som av bolagsstämman.  
 
Resultatet från undersökningen visar även att revisorn inte alltid ser sin roll som förmedlare 
av signaler till bolagets borgenärer, och då främst signaler om väsentliga tvivel beträffande 
antagandet om fortsatt drift.  
 
Undersökningen pekar på att revisionsberättelsen, ren eller oren, inte utgör det besluts-
underlag som bolagets intressenter, och då främst dess borgenärer, kan förvänta sig. På grund 
av revisionsberättelsens språk och innehåll föreligger svårigheter för borgenärerna att tolka 
signalerna i den mån revisionsberättelsen innehåller några signaler över huvud taget. 
 
Nyckelord:  Revisor, revisionsprocess, revisionsberättelse, borgenärer, fortlevnad. 
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1 Inledning 

Kapitlet beskriver bakgrunden till revisionsplikten och revisionsberättelsen ur ett historiskt 
perspektiv och hur gällande lagstiftning vuxit fram över tiden. Kapitlet avslutas med en 
problemformulering och ett syfte. 
 
 
1.1 Problembakgrund 
 
Genom den externa redovisningen ska företag informera investerare och intressenter utanför 
företagets direkta verksamhet om företagets ekonomiska resultat och ställning. Med 
organisationens intressenter avses de individer, grupper och organisationer som i något 
avseende har en utbytesrelation med organisationen. Intressenterna och organisationerna 
befinner sig i ett beroendeförhållande till varandra. (Bruzelius & Skärvad, 2004.)  
 
Huvudsyftet med den externa finansiella rapporteringen är att förse intressenterna med 
användbar information för deras beslutsfattande. Detta för att intressenterna skall kunna fatta 
rationella beslut baserat på den erhållna redovisningsinformationen. (Hendriksen & Van 
Breda, 1992.)  
 
Civillagstiftningen, i vilken aktiebolagslagen, årsredovisningslagen samt bokföringslagen 
ingår i, syftar till att skydda olika intressenter från att bli vilseledda. En redovisnings-
berättigad intressentgrupp och som i svensk lagstiftning ansetts som särskilt skyddsvärd är 
borgenärerna, d.v.s. de fordringsägare som företaget ingått avtal med såsom banker, 
kreditinstitut och leverantörer. (Diamant, 2004.) 
 
Revisionen bygger till sin funktion på att det finns en redovisningsskyldighet mellan två 
parter och att det finns ett hinder för den ena parten att granska vad den andra parten gör. 
Revisionen bildar en brygga mellan den som redovisar och de intressenter som är mottagare 
av informationen. Revisionens uppgift är att säkerställa kvalitén på redovisnings-
informationen och därigenom minska osäkerheten mellan parterna. (Hendriksen & van Breda, 
1992.) Enligt Flint (1988) är det utfästelsen om en neutral och oberoende granskning som ger 
revisionen dess värde och acceptans.  
 
Revisorn utgör således en länk mellan parterna och har som uppgift att kvalitetssäkra 
redovisningsinformationen för att bistå intressenterna och tillhandahålla social och 
affärsmässig trygghet i samhället. Kritiker menar att revisionen inte alltid utgör det skydd som 
olika intressenter kan förvänta sig. Öhman (2005) pekar på att en central dimension i 
revisorernas tankemönster rör tidsperspektivet dåtid kontra framtid. Som exempel nämner han 
granskningen av exempelvis attestrutiner i ett företag som utgör historisk information kontra 
VD kommentarer som representerar framtidsorienterad information. Revisorns granskning av 
framtidsorienterad information är relativt begränsad och bygger på branschhänsyn och en 
relativt stor del muntliga upplysningar från företagsledningen till skillnad från granskningen 
av attestrutiner som i stor utsträckning bygger på företagets egna rutiner för internkontroll. 
Den andra centrala dimensionen handlar om revisorspraxis och den fragmentariska 
granskningen kontra helhetsbedömningar. Förhållandevis liten tid ägnas åt komplexa 
granskningsobjekt som t.ex. strategier och produktivitet och som har direkt inverkan på 
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företagets förmåga till fortlevnad. Revisorerna bedömer sin kompetens som tämligen svag på 
dessa områden och precisionen i deras bedömningar är tämligen låg.  
 
Kritik har även riktats mot den standardiserade revisionsberättelsen för att den är allt för 
mager till sitt innehåll och inte är anpassad till intressenternas behov. (Innes et.al., 1997.) Ett 
utökat informationsinnehåll skulle vara till nytta för intressenterna. (Catasüs & Gröjer, 2005.) 
 
Revisionsberättelsen är den enda offentliga rapport som revisorerna avger efter slutförd 
revision. Det är endast genom denna rapportering som intressenterna får ta del av revisionens 
utfall. (Johansson, 2005.) Signalerna i revisionsberättelsen är det sätt som revisorn kan 
kommunicera med de externa intressenterna till bolaget. Förutom att forskare kritiserat 
revisionsberättelsen som allt för mager till sitt innehåll menar Almer & Brody (2002) att det 
finns andra risker som gör att signalerna till intressenterna inte når fram. Dessa risker rör 
mottagarens förmåga att tolka signalerna på ett adekvat sätt. 
 
Debatten om revisionen har utgjort en del av det offentliga samtalet i Sverige i över hundra år. 
Intensiteten i debatten har varierat och kulmen kom i samband med Kreugerkraschen 1932. 
(Cassel, 1996.) Denna kritiska händelse blev ett incitament till flera viktiga händelser inom 
revisorsprofessionen. Professionen insåg vikten av att försvara och skydda de auktoriserade 
revisorernas legitimitet samtidigt som åtgärder vidtogs för att förhindra att något liknande 
inträffade igen. I 1944 års aktiebolag blev det obligatoriskt att anlita auktoriserade revisorer i 
börsbolag och andra stora bolag. Vidare angavs det utförligt i lagen vad revisionen skulle 
omfatta. Revisorernas oberoende gentemot klienterna betonades. Innehållet i revisions-
berättelsen blev mer detaljerat och revisorn blev skyldig att underteckna balans- och 
resultaträkning och därigenom garantera att de stämde överens med bokföringen. 
(Wallerstedt, 2005.)  
 
I 1975 års aktiebolagslag hänvisas till god revisionssed, vilket betyder att seden skall följas av 
revisorerna. Revisorsorganisationerna och Revisorsnämnden avgör genom sina yttranden och 
rekommendationer vad som är god revisionssed, även om den slutgiltiga tolkningen av 
innebörden av begreppet görs av en domstol. FAR utarbetade samma år Regler till vägledning 
för FAR-ledamöternas skyldighet att följa god revisorssed. Kommissionen mot ekonomisk 
brottslighet tillsattes 1982 och ett delprojekt gällde revisorer. Utredningen resulterade i nya 
bestämmelser som trädde i kraft 1985. I dessa bestämmelser slogs det fast att revisorerna var 
skyldiga att kontrollera att företaget fullgjort sina förpliktelser på skatte- och avgiftsområdet, 
och om så inte skett skulle revisorerna göra en anmärkning om detta i revisionsberättelsen. 
Revisorerna fick även en skyldighet att på begäran lämna upplysningar om bolagets 
angelägenheter till den som ledde förundersökning i brottmål. Kravet på att alla aktiebolag 
skulle ha en kvalificerad revisor skrevs in som ett tillägg i aktiebolagslagen 1983. Tanken var 
att revisorerna skulle bli ett verktyg i kampen mot den ekonomiska brottsligheten som enligt 
Brottsförebyggande Rådet oftast förekom i aktiebolag med litet aktiekapital. År 1999 skrevs 
det in i lag att revisorer var skyldiga att anmäla misstanke om vissa särskilt uppräknade brott, 
i de fall de misstänkte att VD eller styrelse begått något av dessa brott inom ramen för 
bolagets verksamhet. Sedan den första juli 1995 har Revisorsnämnden ansvaret för tillsynen 
av yrkesverksamma revisorer. Ingen annan profession har varit så beroende av lagstiftning för 
att befästa sin ställning. Varje kris och utredning av professionen har lett till att lagstiftarna 
stärkt revisorsrollen genom ny lagstiftning. (Wallerstedt, 2005.)  
 
Trots detta menar Cassel (1996) att revisorernas förtroende är rubbat och bör återupprättas. 
Revisorsuppdraget är ett förtroendeuppdrag som bygger på att man, för att kunna lita på den 
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av revisorn kvalitetssäkrade informationen, måste kunna lita på den som utför 
kvalitetssäkringen. Inträffade händelser har emellertid lett till att revisorernas insatser 
ifrågasatts. Även på senare tid har revisorerna befunnit sig i skottgluggen i samband med 
företagsskandaler som i Skandia, Fly Me, Custodia och Carnegie. Den tiden då allmänheten 
blint litade på revisorerna är sedan länge förbi. (Öhman, 2007.) 
 
 
1.2 Problem 
 
Med bakgrund av ovan förda resonemang kan följande problem anges: 
 
• Fungerar revisionsberättelsen tillfredsställande som signalbärare?  
 
 
1.3 Syfte 
 
• Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera revisionsberättelsens funktion som 

signalbärare till borgenärerna sett ur följande perspektiv:  
 

- vad revisorn anmärker på respektive inte anmärker på 
- vilka signaler revisionsberättelsen förmedlar respektive inte förmedlar till 

borgenärerna 
- huruvida borgenärerna reagerar och agerar på signalerna 
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2 Teoretisk referensram 

Kapitlet beskriver syftet med företagets redovisning, företagets redovisningsskyldighet och 
de redovisningsberättigade intressenterna med fokus på borgenärerna. Vidare beskrivs 
revisionsprocessen, revisorns roll samt revisionsberättelsen och dess funktion.  
 
 
 
2.1  Redovisningens syfte 
 
Redovisningens syfte är att förse aktieägare och andra intressenter med användbar 
information som kan ligga till grund för beslutsfattande. För att informationen skall kunna 
användas för sitt syfte krävs att den uppfyller vissa karakteristika. Grundläggande antaganden 
är att redovisningen sker på bokföringsmässiga grunder och att bolaget ses som en fortlevande 
enhet. Redovisningen skall vara tillförlitlig och jämförbar över tiden i och mellan företag. All 
information som kan påverka beslutsfattare är väsentlig information och skall finnas med i 
årsredovisningen. Försiktighetsprincipen skall tillämpas och redovisning skall ske efter den 
ekonomiska innebörden även om de juridiska avtalen visar något annat. Nyttan med 
informationen måste överstiga kostnaden för att ta fram den. (Hendriksen & van Breda, 
1992.) 
 
För att redovisningsinformationen skall vara begriplig har FASB formulerat ett antal 
fundamentala begrepp benämnda postulat som utgör grunden för allt resonemang och 
fastställande av redovisningsstandards. Dessa begrepp utgår från företaget som är den enhet 
för viken redovisningsinformation upprättas och lämnas. Företagets livslängd betraktas som 
en "going concern" – en fortlevande enhet. Sett ur ett användarperspektiv måste rapporterad 
information vara begriplig. Enligt Hendriksen & van Bredas (1992) definition är det gruppen 
kunniga läsare som bestämmer begripligheten. Den primära kvalitativa egenskapen som ställs 
på redovisning är att den skall vara relevant och ligga till grund för beslut. Redovisningen 
skall också ligga till grund för återföringsrelevans d.v.s. det skall vara möjligt att bedöma om 
utfallet av beslutet blev som det var tänkt. Redovisning som ligger till grund för beslut måste 
vara aktuell och ligga nära beslutsdagen i tiden. När det gäller tillförlitligheten ställs krav på 
fullständighet och innebörd, att informationen är verifierbar och neutral. Beslutsfattande 
spelar en central roll i redovisningsteori. Redovisningen är en process som identifierar, mäter 
och kommunicerar ekonomisk information och som tillåter välunderrättade bedömningar och 
beslut av användarna av informationen.  
 
Mellemvik et.al. (1988) beskriver redovisningens avsedda funktion som ett språk utformat för 
att reducera osäkerhet i syfte att förbättra kontrollen och beslutsfattandet. Redovisningen kan 
inte ses isolerad från de sociala processer som pågår i och runt företaget utan måste ses i sitt 
sammanhang. Beslutsanvändbarhetsansatsen får därför sin mening först när man ser den ur ett 
intressentperspektiv.  
 
 
2.2 Borgenärerna som redovisningsberättigade intressenter 
 
Företag har många olika intressenter som aktieägare, stat och kommun, anställda, kunder, 
leverantörer och kreditgivare (borgenärer). Agentteorin utvecklades ursprungligen för att 
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analysera relationen mellan ägare/principal och företagsledare/agent. (Hendriksen & van 
Breda, 1992.) Teorin bygger på utgångspunkten att bolagsledningen fungerar som en agent 
för bolagets ägare (principalerna). En grundläggande syn är att ägande och förvaltning 
separerats och att det finns en inbyggd motsättning mellan bolagsledningens intressenter och 
principalernas. Risken för att bolagsledningen i vissa situationer kan komma att åsidosätta 
sina skyldigheter mot bolagets ägare innebär att ledningens lojalitet måste säkras, vilket kan 
ske genom ett belönings- eller övervakningssystem. Vissa anser dock att det är svårt att hitta 
belöningssystem som är tillräckligt effektiva och samtidigt lika billiga och funktionella som 
övervakning. Övervakningens effektivitet förutsätter att bristande efterlevnad leder till någon 
form av rättsföljd. Övervakningens funktion är att möjliggöra för principalen att kontrollera 
att agenten inte åsidosätter sina skyldigheter mot denna. I syfte att möjliggöra för vissa 
utpekade intressenter att bedöma bolagets verksamhet kan krav ställas på att viss information 
skall lämnas till dem som kollektiv och att den skall vara föremål för någon form av 
oberoende granskning. Revisorns uppgift blir att kontrollera om de personer som fått 
bolagsstämmans uppdrag att sköta bolagets förvaltning uppfyller sina åtaganden mot de 
relevanta intressenterna. (Diamant, 2004.) 
 
Intressenternas påverkan på företaget beskrivs i intressentmodellen. Modellen bygger på ett 
ömsesidigt beroendeförhållande mellan företaget och dess intressenter. Intressenterna i form 
av företagets borgenärer bidrar till företagets verksamhet och ställer i gengäld krav på 
belöning i olika former. Leverantörerna bidrar med varor och tjänster. Som kompensation vill 
de ha en säker och stabil kund som är en god betalare. Långivarna bidrar med kapital som 
behövs för att driva verksamheten och i utbyte vill de ha ränta och amortering på utlånat 
kapital. (Bruzelius & Skärvad, 2004.) Borgenärerna utpekas normalt tillsammans med ägarna 
som ett aktiebolags främsta intressenter. Borgenärerna beviljar krediter till bolaget utan andra 
säkerheter än bolagets egna tillgångar. För att kunna bedöma risken av kreditengagemanget 
och framtida fordringars säkerhet måste borgenärerna kunna bedöma bolagets 
återbetalningsförmåga. Borgenärerna hamnar, på grund av att de i brist på uttryckliga avtal 
därom med gäldenären inte har fri tillgång till nödvändig information om verksamhetens 
risknivå, i ett kunskapsunderläge i förhållande till gäldenärsbolaget. Borgenärerna är i ett 
informationsunderläge. Borgenärernas behov av revision förklaras med att de söker garantier 
för att deras fordringar är säkra. I sin egenskap av finansiärer kommer borgenärerna att 
framstå som innehavare av en ställning som påminner om den som aktieägare har. Skillnaden 
i relationen mellan aktieägaren och revisorn respektive borgenären och revisorn ligger i att 
aktieägarens rätt baserar sig på innehavet av aktier medan borgenärens rätt grundar sig i det 
avtal han träffar med bolaget vid varje enskilt tillfälle. (Diamant, 2004.) 
 
Borgenärerna har i stora delar liknande krav på information som övriga intressenter, trots att 
informationen kan användas och tolkas på olika sätt. För att kunna tillfredsställa de 
grundläggande funktionerna för redovisningsskyldighet, kontroll och beslutsfattande måste 
informationen utvisa den finansiella ställningen och lönsamheten. Informationen skall vara av 
sådan art att det är möjligt för borgenärerna att bedöma solvens, vinstgenereringsförmåga 
samt risknivån. Informationen syftar till att reducera osäkerheten i beslutsprocessen. Historisk 
information bidrar till att minska osäkerheten samtidigt som den ligger till grund för framtida 
prognoser. (Kam, 1990.) Information om företaget får borgenärerna främst från företagets 
årsredovisning. Informationen i årsredovisningen och revisionsberättelsen är viktig för att 
skapa förtroende mellan parterna. (FAR, 2004.) 
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2.3 Revisionens syfte 
 
Revisionen bildar en brygga mellan den som redovisar och den som är mottagare av 
informationen. Revisionens uppgift är att säkerställa kvalitén på redovisningsinformationen 
och därigenom minska osäkerheten mellan parterna. Detta ses i sig som en 
samhällsangelägenhet. (Hendriksen & van Breda, 1992.) Revision handlar enligt Öhman 
(2005) i grund och botten om professionella bedömningar och potentiella risker. Flera 
forskare bl.a. Arnold et.al. (2001), hävdar att revisionen inte är anpassad till intressenternas 
behov och att den inte alltid är det skydd som den förväntas vara. Andra forskare menar att 
det kan ifrågasättas om revisionen utförs neutralt. (Grünberg & Hägg, 2005.) 
 
Revisorn granskar endast en del av redovisningsinformationen med utgångspunkt från 
väsentlighet och risk. Intressenterna erhåller på så vis två typer av information, en del som 
inte kvalitetssäkras och en del som först granskas av revisorerna innan den lämnas ut till 
intressenterna. Informationsflödet åskådliggörs i modellen nedan. Revisorerna kvalitetssäkrar 
främst den hårda, historiska och fragmentariska informationen. En stor del av den mjuka, 
framtidsorienterade och rikhaltiga informationen får flöda längs den pil i figuren, pil (a), som 
finansanalytiker bevakar, trots att de inte omfattas av samma reglerade samhällskontrakt som 
revisorerna. (Öhman, 2006.) 
 
 
 

Redovisningsberättigade 
  

 
 

          Kvalitetssäkrad  Revisorers 
             information för  rapportering 

          beslutsfattande 
            (c)  (d)  

     
 

   Revisorer  
 
    

  
   

Information för   Information för  
beslutsfattande   kvalitetssäkring 

 
 (a)    (b) 
 
   Redovisningsskyldiga 
 

 
 

Figur 1 Modell om informationsflöden och kvalitetssäkring från revisorers perspektiv 

 ( Öhman, 2006.) 
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2.4 Revisorns roll i förhållande till de redovisningsberättigade 
borgenärerna 

 
 
Revisorn är aktiebolagets granskande organ. I sin roll som länk mellan redovisnings-
berättigade och redovisningsskyldiga är det viktigt att revisorerna kan vinna båda parters 
förtroende. Den envisa kritik som riktats mot revisorerna beror på deras oförmåga att fullgöra 
sina skyldigheter gentemot investerare och övriga intressenter och tillhandahålla social och 
affärsmässig trygghet i samhället. Öhman (2005) menar att det är svårt att finna några starka 
belägg för att revisorerna utgår från intressenternas behov. I värsta fall kan det gå så långt att 
revisorerna överger uppdraget att skydda intressenterna för att i stället verka som sina 
klienters advokater.  
  
I Europeiska Unionens Grönbok om Roll, ställning och ansvar för revisorer som utför 
lagstadgad revision inom Europeiska Unionen framgår att revisionsplikten införts genom 
redovisningsdirektiven i syfte att skydda allmänhetens intressen. En reviderad redovisning 
utgör en garanti och bör öka förtroendet hos alla parter som berörs av företags verksamhet. 
Rapporten konstaterar att ett flertal studier visat att det finns avsevärda skillnader mellan vad 
allmänheten förväntar sig av en revision och vad man inom revisorsbranschen anser att en 
revisor skall göra. Denna skillnad är ett stort problem för revisorerna eftersom deras 
trovärdighet och prestige blir mindre ju större skillnaderna är. Rapporten konstaterar att 
allmänheten förväntar sig att revisorn skall hjälpa till med att skydda aktieägarnas, 
borgenärernas, pensionärernas, de anställdas och allmänhetens intressen genom att ge dem 
försäkringar bland annat i fråga om redovisningens riktighet och exakthet, företagets förmåga 
till fortlevnad och dess solvens samt företagets fullgörande av sina juridiska skyldigheter. 
( EU:s Grönbok, 1996.) 
 
Diskrepansen mellan vad revisionen förväntas leverera och vad den i själva verket levererar 
brukar kallas förväntningsgap. Ett sådant gap existerar när revisorsprofessionen och 
allmänheten har olika uppfattning om revisionens inriktning och revisorernas skyldigheter. 
Öhman (2005) pekar på att det finns olika förväntningsgap. Ett förväntningsgap handlar om i 
vilken utsträckning revisorn skall inrikta sig på att upptäcka oegentligheter i företagets 
redovisning. Revisorernas uppfattning är att deras huvudsakliga uppgift är att uttala sig om 
huruvida redovisningen ger en rättvisande bild. Till skillnad från intressenterna som förväntar 
sig att revisorn upptäcker eventuella oegentligheter på ett så tidigt stadium som möjligt. Ett 
annat förväntningsgap är med vilken grad revisorerna kan intyga att ett företag är livskraftigt. 
Revisorerna anser att det som kan krävas av dem är att de väger in att det granskade företaget 
med rimlig säkerhet är livskraftigt ett år framåt i tiden. Bland de redovisningsberättigade 
intressenterna finns det en utbredd uppfattning om att revisorn genom sin revisionsberättelse 
garanterar att företaget är livskraftigt om inget annat rapporteras.  
 
Arnold et.al. (2001) menar att det finns flera anledningar till revisorns oförmåga att yttra sig 
om klientens fortlevnadsförmåga och pekar på det faktum att flera företag går i konkurs kort 
efter att revisionsberättelsen avgivits. De olika påverkansfaktorerna kan bestå i tidspress, 
arvodespress och andra konkurrensdrivna faktorer som i sig kan minska revisorns oberoende 
gentemot klienten. Författarna menar att revisorsprofessionen och dess medlemmar har ett 
intresse i att vidmakthålla de självreglerande krafterna samtidigt som den levererar en 
minimalt acceptabel revisionsnivå. Revisorns rykte och rädslan för att behöva utge skadestånd 
påverkar högst sannolikt beslutsprocessen. Revisorerna förlitar sig i allt för stor utsträckning 
på klientens uppgifter kombinerat med en övertro på finansiell information och nyckeltal. 
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Faktorer som primärt används när revisorn står inför ett val att yttra sig eller inte angående 
bolagets fortlevnadsförmåga. Tidigare forskning pekar på att de revisorer som inte söker 
finansiell information i ett tidigare skede överträffar sina kollegor som baserar sina beslut på 
enbart finansiell information. 
 
Även Almer & Brody (2002) pekar på olika förväntningsgap såsom revisorns oförmåga att 
kommunicera tillräcklig information, bristande kunskap och förståelse hos dem som tar del av 
redovisningsinformationen, samt hur mottagaren av informationen tolkar revisorns 
bedömningar.  
 
 
2.5 Revisionsprocessen 
 
Enligt regelverket i Aktiebolagslagen skall revisorn granska bolagets årsredovisning och 
bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall vara 
så ingående och omfattande som god revisionssed kräver.  
 
Revisorernas centrala uppgift är att kvalitetssäkra redovisningsinformationen och genom sin 
attestfunktion garantera att informationen är tillförlitlig. Detta sker genom revisionsprocessen. 
Regelverket för revisionen samt revisionens mål återfinns i FAR:s Revisionsstandard (RS) 
och överensstämmer i allt väsentligt med International Standards on Auditing som utfärdats 
av IAASB. (Johansson, 2005.) 
 
Revisionsprocessen består i huvudsak av tre faser. Dessa utgörs av planering, granskning och 
rapportering. Målet med revisionen är att revisorn efter genomförd granskning skall avge en 
revisionsberättelse. För att kunna avge revisionsberättelsen måste revisorn granska 
årsredovisningen, bokföringen och företagsledningens förvaltning av bolaget. ( FAR, 2007.) 
 
Revisionsstandarden syftar till att lägga fast standarder för och ge vägledning om revisionens 
mål och de generella principer som styr en revision. Revisorns uttalanden ökar 
årsredovisningens trovärdighet, men kan inte uppfattas som en garanti från revisorn om 
företagets framtida livskraft eller om ledningens förmåga att effektivt och kompetent leda 
företagets verksamhet. (FAR, 2007.)  
 
Revisorn skall under processen iaktta god revisorssed och de etiska regler som styr revisorns 
professionella ansvar. De etiska reglerna utgörs av oberoende, objektivitet, professionell 
kompetens och omsorg, tystnadsplikt, professionellt uppträdande samt god revisorssed. 
Styrande etiska regler återfinns i revisorslagen, revisorsförordningen samt i revisorsnämndens 
föreskrifter. (FAR, 2007.) Sedan 2001 finns en analysmodell inskriven i lag som skall utgöra 
ett hjälpmedel för revisorerna vid bedömningen av sitt oberoende. Frågan om vad som avgör 
det reella oberoendet är omtvistat. Vissa hävdar att oberoendet hänger nära samman med 
revisorns personliga egenskaper. (Wallerstedt, 2005.) 
 
Revisorn skall enligt RS planera och genomföra revisionen med en professionellt skeptisk 
inställning, väl medveten om att det kan finnas omständigheter som gör att årsredovisningen 
innehåller väsentliga felaktigheter. (FAR, 2007.)  
 
Vilka revisionsåtgärder som är nödvändiga skall revisorn bedöma utifrån god revisionssed, 
kraven i RS samt krav enligt särskilda lagar och föreskrifter. Revisorns bestyrkande skall vara 
med hög säkerhet, vilket innebär att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
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Hög men inte absolut säkerhet uppnås genom inhämtande av tillräckliga revisionsbevis. Hög 
men inte absolut säkerhet är kopplad till alla faser i revisionen. (FAR, 2007.) 
 
Enligt FAR ökar revisorns uttalanden årsredovisningens trovärdighet, men kan inte uppfattas 
som en garanti från revisorn om företagets framtida livskraft eller om ledningens förmåga att 
effektivt och kompetent leda företagets verksamhet. Med revisionsrisk avses risken för att 
revisorn gör ett oriktigt uttalande i revisionsberättelsen. Revisionsrisken består av tre 
komponenter: inneboende risk, kontrollrisk och upptäcktsrisk. Revisionsrisk innebär att 
revisionen skall leda fram till att revisorn gör ett riktigt uttalande i revisionsberättelsen. 
Risken kan gälla att revisorn lämnar en oren RB då han/hon inte skulle ha gjort det, liksom 
risken att revisorn lämnar en ren RB då denne borde ha lämnat en oren RB. Revisorn har att 
beakta väsentlighet och dess samband med revisionsrisk vid revisionen. Enligt RS 320 är 
"information väsentlig om utelämnande eller en ren felaktighet kan påverka de beslut som 
användaren fattar på basis av informationen i de finansiella rapporterna. Graden av 
väsentlighet beror på postens eller felets storlek och på omständigheterna kring utelämnandet 
eller felet. Väsentligheten är därför mer en fråga om en tröskelnivå än en grundläggande 
kvalitativ egenskap som informationen måste ha för att vara av värde." ( FAR, 2007.) 
 
Enligt RS finns det vissa inneboende begränsningar i en revision som påverkar möjligheterna 
att upptäcka väsentliga felaktigheter. Dessa begränsningar består i revisionens metodik som 
går ut på att granska urval. Vidare betonas att revisorns arbete präglas av bedömningar såväl 
när det gäller inhämtandet av revisionsbevis som vid arbetet med slutsatser utifrån dessa. 
Revisorn har inget ansvar för hur årsredovisningen upprättas och utformas. Detta ansvar 
ligger hos företagsledningen. (FAR, 2007.) 
 
Under revisionsprocessen skall revisorn dokumentera sådana händelser som har betydelse för 
att ge bevis till stöd för uttalanden i revisionsberättelsen. (FAR, 2007.) Professionens egna 
formella regelverk har lett till att varje revisionsföretag tagit fram särskilda manualer och 
dataprogram som leder revisorn genom uppdraget. Dels i syfte att effektivisera processen då 
revisorerna verkar på en konkurrensutsatt marknad och behöver ha kontroll på sina kostnader, 
dels i syfte att i detalj kunna redovisa hur arbetet gått till och vilka åtgärder som satts in. 
Dokumentationen är viktig för att kunna bevisa att kontrollinsatser som blivit utlovade också 
blivit utförda, inte minst som bevisning i en eventuell rättsprocess. Revisorns arbete består i 
mycket av att följa uppgjorda arbetsbeskrivningar och dokumentera utförda insatser. Det 
kommersiella trycket, ett alltmer detaljerat regelverk och styrda arbetsprocesser leder till att 
utrymmet för etiska diskussioner minskar på revisionsföretagen. (Westerdahl, 2005.) 
Revisionsprocessen har formellt en väldigt tydlig struktur som omgärdas av lagar, regler och 
praxis. Kritikerna menar att strukturen tagit överhanden framför omdömet. Revisorernas 
prioriteringar bestäms i hög grad av deras tankemönster och hur de balanserar känsla och 
förnuft när de utför sitt uppdrag. I enkla situationer är ett regelbaserat/strukturellt angreppssätt 
tillräckligt, medan det i komplexa situationer krävs att man tillämpar principer/omdöme. 
(Tschudi, 2005.) 
 
Revisorns tystnadsplikt gör det normalt svårt att rapportera oegentligheter och fel till tredje 
part. Revisorn har att beakta att tystnadsplikten i vissa fall kan brytas av bolagsordning, 
stadgar, lag eller domstol. Revisorn är under vissa förhållanden skyldig att anmäla misstanke 
om brott till åklagare enligt bestämmelserna i Aktiebolagslagen. (FAR, 2007.) Revisorernas 
långtgående tystnadsplikt står delvis i motsatsställning till informationsplikten gentemot 
intressenterna. (Öhman, 2005.) 
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Enligt Arnold et.al. (2001) finns det flera förklaringar till revisorernas oförmåga yttra sig i 
fortlevnadsfrågor. Först och främst måste revisorn utifrån den finansiella informationen och 
nyckeltalen upptäcka att det finns anledning att överväga om antagandet om fortsatt drift är 
korrekt eller inte. Därefter måste revisorn analysera orsak/verkan sambandet för att se vilka 
händelser som skapat den aktuella situationen. När problemet är identifierat har revisorn att 
värdera företagsledningens planer att åtgärda den uppkomna situationen. Därefter måste 
revisorn bestämma sig för lämplig åtgärd, d.v.s. huruvida han skall upplysa i revisions-
berättelsen om att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer rörande bolagets förmåga att 
fortsätta sin verksamhet eller inte. Revisorn är enligt författarna alltför beroende av klientens 
förklaringar. I sin relation med klienten är revisorn alltför villig att bortse från de skyldigheter 
han/hon har enligt det sociala kontraktet. 
 
Ruiz-Barbadillo et.al. (2004) menar att revisorernas oförmåga att yttra sig i fortlevnadsfrågor 
beror på brister i oberoende och kompetens. Kompetensbristen kan, trots den kännedom som 
revisorn rimligen har om företaget, medföra att företagets finansiella problem inte upptäcks i 
tid av revisorn. Oberoendet menar författarna baserar sig på att revisorn i många fall är allt för 
beroende av sin klient. Revisorn måste ha den kompetens som krävs för att på ett tidigt 
stadium identifiera företag med potentiella fortlevnadsproblem. Därefter har revisorn att ta 
ställning till om han skall lämna en upplysning i revisionsberättelsen om att det finns 
väsentliga tvivel angående företagets fortlevnad. Detta beslut kommer att vara avhängigt hur 
oberoende revisorn i realiteten är. De risker revisorn tar genom att avge ett sådant yttrande 
kan vara att förlora kunden, att revisorn blir stämd eller förlorar sitt rykte. Revisorerna har 
enligt författarna en skyldighet att varna investerarna i företaget på ett tidigt stadium  om 
företagets finansiella problem och om det finns tvivel angående företagets förmåga till 
fortlevnad. 
 
Power (2003) menar att revisionens roll är att skapa legitimitet åt revisionsprocessen och dess 
formella struktur. Lite forskning har ägnats åt att studera hur revisionen går till i praktiken, 
d.v.s. studerandet av den komplexa praktiska baksidan av revisionen i sin sociala och 
organisatoriska kontext. Revisionen syftar till att skapa tilltro till finansiella rapporter, vilket 
kräver att revisorerna skapar tilltro till sig själva. Spänningen mellan struktur och omdöme är 
mångfasetterad. En ökande efterfrågan på struktur återspeglar kravet på legitimering och 
transparens av en standardiserad revisionsprocess och är ytterst en fråga om ledningens 
styrnings- och kontrollsyfte. Författaren menar att detta inte nödvändigtvis behöver leda till en 
bättre eller mer effektiv revision. Den formella strukturen i revisionsplaneringen används inte 
till något annat än att legitimera revisorns auktoritet. Det finns en risk att revisorerna kommer 
att fokusera mer på produktionen av arbetspapper framgent än att ägna sig åt revision. Någon 
klar bild av vad som är bra revision finns inte och revisorerna vet sällan om de är bra eller 
dåliga i sin yrkesutövning. Vanligtvis kan revisorn inte vara säker på om revisionen 
misslyckades eller inte. Trots alla ambitioner att lägga an en formell struktur på revisionen så 
handlar den enligt Power om aningar och intuition.  
 
 
2.6 Revisionsberättelsen 
 
Avrapporteringen efter slutförd revision sker i form av revisionsberättelsen som skall bifogas 
företagets årsredovisning. (Cassel, 1996.) 
 
Mellan företaget och dess intressenter finns ett informationsgap. Intressenterna har inte 
tillgång till samma information som representanter för företaget har. Företaget kan på olika 
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sätt, bland annat genom årsredovisningen, signalera till intressenterna för att minska 
informationsgapet. Genom revisionsberättelsen kan revisorn kommunicera med de 
redovisningsberättigade intressenterna. Revisionsberättelsen fungerar till sin form och sitt 
innehåll som en signalbärare till intressenterna. (Eriksson-Ek & Pellikka, 2002.)  
 
Redovisningen skall ge en rättvisande bild och skall inte tolkas så att det är den enda tänkbara 
bilden. Det är den bild som blir konsekvensen av att gällande regelverk följs. I 
revisionsberättelsen konstateras att årsredovisningen upprättats i enlighet med ÅRL och att 
den därmed ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god 
redovisningssed i Sverige. I normalfallet ligger som grund för överenskommelsen mellan 
aktieägarna på bolagsstämman om att godkänna årsredovisningen en ren revisionsberättelse, 
där revisorn tillstyrkt att balans- och resultaträkning fastställs. Bolagsstämman anser därmed 
att årsredovisningen ger en rättvisande bild och utgör den gemensamt överenskomna 
sanningen vid den tidpunkten. En ökad transparens av revisionen borde medföra en bättre 
riskbedömning. Transparens i revisionsprocessen och revisionsberättelsen kan ses som ett 
medel att skydda de informationssvaga, de som inte har resurser att själva samla in 
motsvarande information. (Catasús & Gröjer, 2005.) 
 
Årsredovisningen upprättas enligt kontinuitetsprincipen, d.v.s. med utgångspunkt i att 
företaget kommer att fortleva. Enligt RS 570 skall revisorn när denne planerar och genomför 
granskningen samt bedömer resultatet överväga det riktiga i att företagsledningen tillämpat 
principen om fortsatt drift när årsredovisningen upprättas. Händelser eller förhållanden som 
enskilt eller tillsammans kan leda till betydande tvivel om antagandet om fortsatt drift kan 
vara ekonomiska, verksamhetsrelaterade eller andra. Exempel på ekonomiska kan vara 
ogynnsamma ekonomiska nyckeltal, negativt kassaflöde, övergång från att ha kredit till att 
betala leverantörer kontant. Andra förhållanden kan avse kapitalbrist eller någon annan 
situation där lagstadgade krav inte uppfyllts. Revisorn har ett ansvar att i revisionsberättelsen 
upplysa om det finns några väsentliga osäkerhetsfaktorer rörande företagets förmåga att 
fortsätta sin verksamhet. (FAR, 2007.)  
 
De flesta medlemsstater i Europeiska unionen har i bolagsrätten angivit vad som måste ingå i 
en offentlig revisionsberättelse. En allmän uppfattning är att mera information borde ges 
beträffande det arbete som ligger till grund för revisionsberättelsen med avseende på dess 
omfattning och innehåll. Rapporten slår fast att användarna mycket ofta i samband med 
beslutsfattande utgår från att revisionsberättelsen utgör en slags garanti. (EU:s Grönbok, 
1996.) Ytterligare ett förväntningsgap rör revisorernas magra rapportering. Ett utökat 
informationsinnehåll i revisionsberättelsen skulle vara till hjälp för intressenterna samtidigt 
som det skulle innebära att revisorerna skulle få mer att stå till svars för. (Öhman, 2005.) För 
att förväntningsgapet skall kunna överbryggas är det nödvändigt att revisionsberättelsen 
innehåller mer information om det arbete som revisorn har utfört, huruvida den ekonomiska 
information som företaget tagit fram uppfyller de krav som ställs i lagstiftning och andra 
bestämmelser. Det är likaså nödvändigt att revisorn i sin revisionsberättelse tydligt anger 
eventuella förbehåll. (EU:s Grönbok, 1996 ) 
 
Avrapporteringen efter slutförd revision är en viktig del i revisionen. Revisorn lämnar som 
regel både muntliga och skriftliga rapporter till företagsledningen. Det centrala dokumentet 
för avrapporteringen är revisionsberättelsen då den enligt lag är obligatorisk och skall bifogas 
årsredovisningen. Den blir därigenom en offentlig handling. (FAR, 2007.)  
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I revisionsberättelsen skall revisorn uttala sig om huruvida årsredovisningen har upprättats i 
överensstämmelse med årsredovisningslagen. Det skall också särskilt anges i revisions-
berättelsen om årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. 
(Bökmark & Svensson, 1996.) Revisionsberättelsen skall innehålla uttalanden om årsstämman 
bör fastställa balans- och resultaträkningen, årsstämman bör besluta om dispositioner 
beträffande bolagets resultat enligt förslag i förvaltningsberättelsen samt om styrelse och 
verkställande direktör kan beviljas ansvarsfrihet. (FAR, 2007.) 
 
Revisorn skall i revisionsberättelsen anmärka i de fall företagsledningen överträtt 
bestämmelserna i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller annan tillämplig lag. Vidare 
skall anmärkning göras i de fall där företagsledningens förvaltning kan leda till 
ersättningsskyldighet mot företaget eller att företaget inte fullgjort sina skyldigheter enligt 
skattebetalningslagen. (Bökmark & Svensson, 1996.) Revisorn får dessutom lämna sådana 
upplysningar som han anser att tredje man bör få kännedom om. (Cassel, 1996.) Samtidigt bör 
en revisor i vissa situationer vara försiktig med att offentligt uttrycka vissa farhågor, då 
företagets fortlevnad kan vara beroende av att omvärlden inte känner till att det kan diskuteras 
huruvida kontinuitetsprincipen är tillämplig.  
 
Almer & Brody (2002) menar att det finns risk att signalerna i revisionsberättelsen till 
intressenterna inte når fram. Revisorn kan på grund av sin relation till klienten välja att avstå 
från att avge en anmärkning i revisionsberättelse. Revisorn kan också misslyckas att 
kommunicera tillräckligt med information till intressenterna. Ett skäl till detta menar 
författarna beror på revisorernas kommunikation med intressenterna via revisionsberättelsen 
som kan vara både tvetydig och dunkel. Det finns även en risk för att intressenterna inte 
förstår eller tolkar revisorns signaler i revisionsberättelsen på det sätt som revisorn avsett. De 
pekar på att det finns två möjliga tolkningsfel när det gäller revisorns yttrande om väsentliga 
tvivel avseende bolagets fortlevnadsförmåga. Dessa baserar sig på felaktiga tolkningar om att 
bolagets situation antingen är mindre bekymmersam än vad den i realiteten är, eller att 
bolagets situation tolkas som mer bekymmersam än vad den i verkligheten är. Individer är 
enligt författarna mer eller mindre konservativa, vilket medför att de under- respektive 
övertolkar uttrycket väsentliga tvivel. Begreppet används för att tolka hur sannolikt det är att 
bolaget skall misslyckas. Väsentliga tvivel kan beroende av mottagare av informationen 
värderas högre eller lägre.  
 
 
2.6.1 Revisionsberättelse enligt standardutformningen – 

ren revisionsberättelse 
 
Den rena revisionsberättelsen är till sin form och sitt innehåll standardiserad. (bilaga 1.) Syftet 
är att underlätta för läsaren att förstå den. Revisionsberättelsen skall identifiera det granskade 
bolagets firma och organisationsnummer samt ange vilken period som granskningen avser. 
Vidare skall det framgå vilket/vilka normsystem som använts för redovisning och som 
företaget tillämpat. Det skall även framgå att bokföringen och förvaltningen varit föremål för 
granskning. Revisionsberättelsen skall innehålla en upplysning om att det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för årsredovisningen, bokföringen och 
förvaltningen av bolaget. Det är revisorns ansvar att uttala sig om årsredovisningen och 
förvaltningen av bolaget på grundval av revisionen. I revisionsberättelsen skall revisorn klart 
och tydligt uttala sig om årsredovisningen är upprättad enligt ÅRL, att den ger en rättvisande 
bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige samt om 
förvaltningsberättelsen är förenlig med ÅRLs övriga delar. Revisorn skall dessutom uttala sig 
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om styrelsen och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. (FAR, 2007.) En ren 
revisionsberättelse skall avges när revisorns slutsatser är:  
 
• att årsredovisningen upprättats i enlighet med ÅRL  
• att årsredovisningen ger en rättvisande bild  
• att styrelse och VD inte företagit någon åtgärd som kan föranleda ersättningsskyldighet 

mot bolaget  
• att balans- och resultaträkning bör fastställas  
• att vinst/förlust kan behandlas enligt förslaget i förvaltningsberättelsen  
• att styrelse och VD bör beviljas ansvarsfrihet  
• att förteckning över penninglån och säkerheter i förekommande fall upprättats enligt lag  
• att styrelse och VD inte på annat sätt handlat i strid med ABL, ÅRL eller bolagsordningen 
• att bolaget fullgjort sina skyldigheter enligt skattebetalningslagen samt lagen om 

punktskatter 
 
 
2.6.2 Revisionsberättelse som avviker från standardutformningen –  

oren revisionsberättelse 
 
En oren revisionsberättelse avviker från standardutformningen (bilaga 2) och används i 
följande situationer: förhållanden som inte påverkar revisorns uttalanden och förhållanden 
som påverkar revisorns uttalanden. Förhållanden som inte påverkar revisorns uttalanden är 
särskilda uttalanden till tredje man samt anmärkning om att bolaget inte fullgjort sina 
skyldigheter enligt skattebetalningslagen och lagen om punktskatter. Förhållanden som 
påverkar något av revisorns uttalanden innebär att revisorn uttalar sig med reservation, avstår 
från att uttala sig eller uttalar sig med avvikande mening. Den text i revisionsberättelsen som 
avviker från standardutformningen markeras på lämpligt sätt, t.ex. genom kursiv eller fet stil 
eller genom understrykning. (FAR, 2007.)  
 
Revisorn skall överväga att lämna särskilda upplysningar i revisionsberättelsen om det finns 
en väsentlig osäkerhet beroende på framtida händelser. Dessa kan avse förhållanden vars 
utfall beror på framtida åtgärder eller händelser som inte styrs direkt av bolaget, men som kan 
påverka årsredovisningen. Situationer som kan föranleda att revisorn varken kan till- eller 
avstyrka kan vara då en fordran är tvistig och utfallet av tvisten är direkt avgörande för 
företagets fortbestånd. (Hasselblad & Kehrer, 1995.) Revisorn skall därutöver lämna särskilda 
upplysningar i revisionsberättelsen för att fästa uppmärksamhet på väsentliga förhållanden 
som påverkar bedömningen av bolagets fortsatta drift, s.k. fortlevnadsöverväganden. (FAR, 
2007.) 
 
Almer & Brody (2002) understryker att signalerna som en oren revisionsberättelse 
kommunicerar till intressenterna inte nödvändigtvis är de signaler som intressenterna 
uttolkar/uppfattar. I en genomförd undersökning visade det sig att en oren revisionsberättelse 
tolkades som en högre sannolikhet för att bolaget skulle gå i konkurs av kreditgivarna och 
togs på större allvar än vad revisorerna avsett med sitt yttrande.  
 
Hasselberg & Kehrer (1995) konstaterar att det finns en mängd olika avvikelser och varianter 
från FAR:s formatmall i en revisionsberättelse. De presenterar i sitt arbete en tabell baserad på 
professor Ulf Gometz allvarlighetsskala över vad revisorn rapporterar, vad anmärkningarna 
betyder i huvudsak samt en sifferskala från ett till tio som visar graden av allvarlighet. 
Tabellen presenteras på nästa sida. 
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Tabell  1 Revisorns anmärkningar och grad av allvarlighet 

 
Vad revisorn rapporterar Betydelse i huvudsak Grad av 

allvarlighet 
Avstyrker ansvarsfrihet (RB) Skadestånd. 10 
Lämnar ansvarsfrågan öppen (RB) Skadestånd. 9 
Anmärkning i RB Skada, brott mot ABL  

och bolagsordning, slarv  
med skatter och avgifter. 

7-8 

Upplysning i RB Föreskriven information  
saknas i ÅR. 

6 

Erinring enl. ABL till styrelsen Mindre allvarlig, men  
ej oväsentlig kritik. 

5 

PM till styrelsen Kritik, förslag. 4 
PM till VD Kritik, förslag. 3 
Tillsägelse Lindrig kritik, förslag. 1-2 
Ingenting - 0 
 
 
Hasselberg & Kehrer (1995) för en diskussion över huruvida det går att skilja på anmärkning 
och upplysning i allvarlighetshänseende. Vidare anser de att svårigheter finns i att särskilja en 
erinran från en upplysning. Författarna menar att om någon av uttalandesatserna inte kan 
tillstyrkas är det fråga om en situation av högre dignitet, än om det bara förekommer 
anmärkning/upplysning/erinran om avvikelse från god revisionssed. Författarna redovisar 
följande allvarlighetsskala: 
 

Tabell  2 Hasselberg & Kehrers allvarlighetsskala över revisorns anmärkningar 

 
Kategori Benämning 
1 Avstyrka beviljande av ansvarsfrihet 
2 Varken till- eller avstyrka eller ej tillstyrka beviljande av ansvarsfrihet 
3 Avstyrka fastställande av RR/BR och/eller Vinstdisposition/Förlustbehandling 
4 Varken till- eller avstyrka eller ej tillstyrka fastställande av RR, BR och/eller 

vinstdisposition/förlustbehandling 
5 Anmärkning, upplysning, erinran och avvikelse från god revisionssed 
 
 
De konstaterar i sin undersökning att det tillhör ovanligheterna att revisorn använder sig av 
kategorierna ett till tre. Skälet till detta förklarar de med att för att ett avstyrkande av 
ansvarsfriheten skall aktualiseras krävs det att en konstaterad ekonomisk skada skall vara för 
handen. Att risk föreligger räcker inte. Att varken till- eller avstyrka kan aktualiseras i två fall: 
då det troligen föreligger ersättningsskyldighet men erforderliga undersökningar inte hunnit 
göras eller då revisorn inte med säkerhet kan konstatera skada. De konstaterar vidare att det 
inte föreligger någon automatik mellan kapitalbrist och borgenärsskada. 
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När det gäller revisorns benägenhet att avstyrka RR, BR och dispositionen av resultatet 
förklarar Hasselberg & Kehrer (1995) det med att revisorn antagligen besitter betydligt större 
kunskaper inom redovisningsområdet än på det juridiska området som frågan om 
ansvarsfrihet gäller. 
 
Varken till- eller avstyrka RR, BR eller resultatdisposition rör sig ofta om att värdering av 
tillgångarna varit svåra att göra. Även här rör det sig om redovisningsfrågor, vilket kan vara 
förklaringen till att revisorns ställningstagande klart framgår av revisionsberättelsen. 
 
Beträffande anmärkning, upplysning, erinran och avvikelse från god revisionssed konstaterar 
Hasselberg & Kehrer (1995) att den i särklass vanligaste informationen i RB är regelverket i 
ABLs 13:e kapitel avseende likvidationsplikten, vilken de enligt klassificeringen enligt ovan 
fört till kategori fem, då yttrandet inte påverkar revisorns uttalanden. I deras undersökning om 
oren RB rörde över en tredjedel sig om det egna kapitalet och likvidationsplikten. Avvikelsen 
gjordes antingen som en upplysning eller i form av en anmärkning från revisorn. 
Upplysningen formulerades som "Jag vill erinra styrelsen om dess skyldigheter enligt ABL 
13:12". Anmärkningen formulerades som att styrelsen inte upprättat kontrollbalansräkning 
eller att styrelsen inte ansökt om att bolaget skall träda i likvidation. De såg även ett samband 
mellan bolagets likvida problem och dess oförmåga att i rätt tid och med rätt belopp inbetala 
skatter och avgifter. 
 
Laudon & Persson (2004) utvecklade tillsammans med en auktoriserad revisor skalan 
ytterligare enligt följande indelning: 
 

Tabell  3 Laudon & Perssons allvarlighetsskala över revisorns anmärkningar 

 
Kategori Benämning 
1 Avstyrka beviljande av ansvarfrihet. 
2 Avstyrka resultaträkning/ balansräkning/vinstdisposition eller någon av dessa. 
3 Varken till- eller avstyrka/ ej tillstyrka beviljande av ansvarsfrihet/ ej tillstyrka 

beviljande av ansvarsfrihet. 
4 Varken till- eller avstyrka/ej tillstyrka resultaträkningen/ balansräkningen/ 

vinstdispositionen eller någon av dessa. 
5 Eget kapital förbrukat eller understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, 

ABL 13 kap. 
6 Anmärkning/ upplysning eller avvikelse från god redovisningssed. 
7 För sent eller ej betalade skatter och avgifter 
 
 
Kategori fem delade författarna upp i två kategorier, anmärkningar om det egna kapitalet 
respektive avvikelser från god redovisningssed. Anledningen till detta var att anmärkningar 
om företagets egna kapital enligt författarna var den i särklass vanligaste typen. Kategorin 
avseende för sent inbetalade skatter och arbetsgivaravgifter tillskapades dels för att författarna 
trodde att även denna typ av anmärkningar skulle vara vanligt förekommande och dels ansågs 
vara av mindre betydelse än de två tidigare omnämnda kategorierna. 
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2.6.3 Konsekvenser vid anmärkning om det egna kapitalet 
  
Vissa medlemsstater inom EU har fastställt särskilda förfaranden som styrelsen och revisorn i 
ett bolag skall följa om tillämpningen av kontinuitetsprincipen ifrågasätts. (EU:s Grönbok, 
1996.) Dessa regler återfinns i svensk lagstiftning i aktiebolagslagen och rör bland annat de 
skyldigheter som inträder när mer än hälften av bolagets egna kapital är förbrukat. (Bökmark 
& Svensson, 1996.) Enligt lagstiftaren är det nödvändigt med en betydande kapitalinsats för 
att de som står bakom aktiebolaget och som skall svara för rörelsen skall kunna uppfylla sina 
förpliktelser mot anställda, det allmänna och borgenärerna. Minsta tillåtna aktiekapital uppgår 
till etthundratusen kronor. (ABL.) 
 
Ett aktiebolag kan bli skyldigt att träda i likvidation i vissa situationer även om bolagets 
aktieägare inte vill det. (ABL 13:12-19.) Ett sådant fall föreligger då bolagets egna kapital 
understiger hälften av det egna registrerade aktiekapitalet och bolaget inte rätteligen kan 
betala sina skulder och att denna oförmåga inte endast är tillfällig. Bolaget är insolvent, d.v.s. 
på obestånd. (Oppenheimer, 2004.) Bolagets aktiekapital utgör säkerhet för att bolaget fullgör 
sina förpliktelser. Om bolaget gör förluster i verksamheten som leder till att det egna kapitalet 
understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att upprätta en 
kontrollbalansräkning. Ett bolag som driver en förlustbringande verksamhet skall upphöra 
med verksamheten medan tillgångarna fortfarande räcker till för att betala skulderna. 
Regelverket i ABL om kontrollbalansräkning och likvidation är i först hand avsedda att 
skydda bolagets borgenärer. Bolagets styrelse har därefter att ta ställning till om bolaget skall 
fortsätta sin verksamhet. Beslutet fattas av bolagets styrelse. Kontrollbalansräkningen skall 
granskas av bolagets revisor. Om kontrollbalansräkningen visar att aktiekapitalet täcks till 
mer än femtio procent krävs inga ytterligare åtgärder och bolaget kan fortsätta sin verksamhet. 
Om det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet måste bolagets 
styrelse ta ställning till om bolaget skall träda i likvidation. Beslutet får skjutas fram av 
styrelsen till bolagsstämma två, som skall hållas inom åtta månader från att den första 
bolagsstämman hölls. Vid den andra stämman måste hela aktiekapitalet vara intakt till 
skillnad från vid den första stämman. Kapitalbristen kan läkas genom exempelvis 
aktieägartillskott. (Oppenheimer, 2004.) 
 
Om kapitalbristen inte läkts inom den föreskrivna tiden föreligger en situation där revisorn har 
att ta ställning till huruvida antagandet om fortsatt drift är tillämpligt. Flera forskare, däribland 
Arnold et.al. (2001) och Ruiz-Barbadillo et.al. (2004), menar att revisorerna inte besitter den 
kompetens som krävs för att yttra sig i fortlevnadsfrågor. Revisorernas begränsade erfarenhet 
av företag i ekonomisk knipa leder enligt Arnold et.al. (2001) till att revisorerna alltför lätt 
accepterar och godtar företagsledningens förklaringar, som tillräckliga bevis, för att inte avge 
ett yttrande om att väsentliga tvivel föreligger i fråga om företagets förmåga till fortlevnad. I 
likhet med Ruiz-Barbadillo et.al. (2004) kritiserar de revisorerna för deras oförmåga att i ett 
tidigt skede signalera om potentiella finansiella problem i företaget, vilket de menar strider 
mot de skyldigheter revisorn har, mot samhället och borgenärerna, i enlighet med det sociala 
kontraktet.  
 
Aktieägare, bolagsledning och firmatecknare riskerar ett personligt betalningsansvar för de 
förpliktelser som uppstår om bolaget trots likvidationsplikten väljer att driva verksamheten 
vidare utan att kapitalbristen läkts. Bolagets revisor riskerar inte något sådant ansvar. 
Revisorns underlåtenhet att ansöka om likvidation kan beroende av omständigheterna i det 
särskilda fallet leda till disciplinära åtgärder. (Bökmark & Svensson, 1996.) Disciplinärenden 
prövas av Revisorsnämnden i varje enskilt fall utifrån ingiven anmälan. 
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2.7 Föreställningar 
 
Utifrån ovan förda resonemang kan ett antal föreställningar formuleras enligt följande: 
 

• Genom revisionsberättelsen förmedlar revisorn signaler till de redovisningsberättigade 
borgenärerna 

• I den rena revisionsberättelsen är signalvärdet till borgenärerna litet och i den orena är 
signalerna svåra att uppfatta 

• I en ren revisionsberättelse signalerar revisorn inte nödvändigtvis till borgenärerna att 
företaget är en fortlevande enhet 

• I en oren revisionsberättelse med anmärkning om det egna kapitalet signalerar revisorn 
till borgenärerna att kreditrisken i företaget är betydande 

• Borgenärerna reagerar och agerar utifrån sina tolkningar av revisorns signaler i 
revisionsberättelsen genom att minska sitt engagemang eller begära bolaget i konkurs 
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3 Metod inklusive avgränsningar 

Kapitlet behandlar val av ämne, metod och tillvägagångssätt vid insamling och analys av 
data. Avslutningsvis förs en diskussion om undersökningens tillförlitlighet samt källkritik. 
 
 
 
3.1 Val av ämne 
 
Revisionsberättelsen är det sätt som revisorn kommunicerar med aktieägarna, borgenärerna, 
de anställda och övriga informationsberättigade. Kritiker menar att revisionsberättelsen i sin 
standardiserade form inte innehåller den information som borgenärerna efterfrågar och att 
revisorerna tydligare måste ange eventuella förbehåll. Eftersom revisionsberättelsen kan 
användas som underlag vid beslutsfattande har fokus riktats på revisionsberättelsen och vilka 
signaler den förmedlar till borgenärerna samt i vilken mån de reagerar och agerar på 
signalerna.  
 
 
3.2 Val av metod 
 
Valet av undersökningsmetodik påverkas av en mängd olika faktorer som bland andra teori, 
värderingar och praktiska hänsyn. Teorin fungerar som en inte allt för strikt formulerad 
inriktning från vilken forskaren samlar in sina data. En flerfaldig strategi har använts där ett 
deskriptivt angreppssätt kombinerats med en kvantitativ metod med tolkande inslag. Bryman 
(2002:408-421) menar att det finns möjligheter att kombinera strategier för att på så vis stärka 
fördelarna och undvika nackdelar som är förknippade med respektive tillvägagångssätt i så 
stor utsträckning som möjligt.  
 
Studien har genomförts som en dokumentstudie där årsredovisningar och revisionsberättelser 
granskats, kategoriserats och analyserats. Denscombe (2000:201) pekar på följande fördelar 
med forskning i dokument: Tillträdet till data är relativt enkelt och till en låg kostnad. Det är 
kostnadseffektivt. Dokumenten är i allmänhet en beständig datakälla som kan kontrolleras av 
andra. Nackdelarna är att en bedömning måste göras av källans trovärdighet och med insikt 
om att dokumenten tillskapats för andra ändamål än undersökningens specifika syfte. Han 
lyfter även fram de bakomliggande sociala konstruktionerna och att dokumentet kan bygga 
mer på upphovsmannens tolkningar än på en objektiv bild av verkligheten. Studien hade 
kunnat genomföras genom att välja ut ett antal fall och sedan via intervjuer eller enkäter fråga 
de olika borgenärerna hur de skulle ha agerat på den erhållna informationen. Tidigare 
forskning indikerar dock att det finns en diskrepans mellan vad respondenter säger att de 
skulle göra respektive vad de i realiteten gör. (Westerdahl, 2005.) 
 
I den teoretiska referensramen har en deskriptiv ansats använts för att beskriva redovisningens 
syfte, vilka som är redovisningsberättigade intressenter, revisorns roll, revisionsprocessen, 
revisionsberättelsen, förväntningsgap och fortlevnad. De teorier som använts i det här arbetet 
är agentteorin (Diamant, 2004.) och signalteorin. Signalteorin har använts för att förklara de 
signaler som redovisningsinformationen och revisionsberättelsen sänder till de redovisnings-
berättigade intressenterna. (Laudon & Persson, 2004.) Vidare har intressentmodellen använts 
för att lyfta fram borgenärerna som en viktig intressentgrupp. (Bruzelius & Skärvad, 2004.)  
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En kvantitativ undersökning baserar sig enligt Bryman (2002:92-94) på att de undersökta 
begreppen är mätbara, att det finns ett orsakssamband, att det går att generalisera utifrån 
resultaten och att undersökningen är replikerbar. Den kvantitativa metoden omvandlar 
information som samlats in från ett större urval till olika mått på de begrepp som är aktuella.  
 
Initialt har undersökningsobjekten delats in i två grupper där de kvantifierats utifrån 
begreppen ren respektive oren revisionsberättelse. Efter denna indelning har en kvalitativ 
innehållsanalys av avgivna årsredovisningar med tillhörande revisionsberättelse genomförts. 
Denna analys innebär att revisionsanmärkningarna tolkats och kategoriserats. Fördelarna med 
en kvalitativ innehållsanalys är att det är en öppen forskningsmetod, det är lätt att beskriva hur 
urvalet gjorts vilket ökar replikerbarheten och uppföljningsstudier blir enkla att genomföra. 
Dokumenten kan analyseras med flera olika metoder inom ramen för kvalitativ forskning och 
då främst kvalitativ innehållsanalys. (Bryman 2002:368.) Nackdelen med metoden är att det 
är svårt att besvara frågor som inleds med varför. (Bryman 2002:203-205.) 
 
 
3.3 Urval 
 
Utsökningen innehöll alla juridiska personer som försattes i konkurs under perioden  
2006-02-01 till 2007-02-28 med säte i Västernorrland. Urvalet av populationen för den 
empiriska studien har gjorts via tjänsten Företagsfakta som innehåller information om företag 
i Sverige. Informationen levereras av Upplysningscentralen (UC). De företag som inte var 
aktiebolag sorterades bort. Totalt uppgick det till sjuttioåtta träffar på aktiebolag, varav 
femtionio av dessa hade avgivit en årsredovisning med revisionsberättelse. Ett bolag hade 
avgivit årsredovisning utan revisionsberättelse. Urvalet gjordes utifrån föreställningen att en 
population med företag som försatts i konkurs skulle innehålla en övervägande andel orena 
revisionsberättelser. Hade ett annat urval gjorts hade sannolikt en större andel rena 
revisionsberättelser blivit resultatet och en ny utökad utsökning hade varit för handen.  
 
 
3.4 Datainsamling 
 
Referenslitteratur har sökts fram genom Mittuniversitetets bibliotekskatalog MIMA. I 
undersökningen har primärdata i form av årsredovisningar samt sekundärdata i form av 
vetenskapliga artiklar använts. Artiklarna har sökts fram via nyckelord som auditing, auditors, 
auditing report, signals, going concern, dels genom tips från handledaren och dels i databasen 
Emerald.  
 
Primärdata har tagits ut med utgångspunkt ifrån listan med de sjuttioåtta aktuella 
organisationsnumren. En första utsökning gjordes på Infotorg över vilka bolag som hade 
avgivit räkenskapsinformation samt för vilka år. Vid denna utsökning visade det sig att arton 
aktiebolag aldrig hade avgivit någon räkenskapsinformation. Några revisionsberättelser eller 
nyckeltal fanns därmed inte tillgängliga för analys. Ett bolag hade avgivit en årsredovisning 
utan tillhörande revisionsberättelse. Därmed fanns det ingen revisionsberättelse att granska 
och analysera. För de återstående femtionio bolag som avgivit årsredovisning och 
revisionsberättelse har dokument tagits ut från Bolagsverkets näringslivsregister. I det första 
skedet togs den senast avgivna årsredovisningen ut. Revisionsberättelserna delades in i två 
grupper utifrån begreppen ren eller oren, d.v.s. om revisionsberättelsen innehöll anmärkningar 
eller inte. Därefter togs föregående års årsredovisningen ut och behandlades på samma sätt. 
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Efter att ytterligare en årsredovisning tagits ut användes inga ytterligare årsredovisningar. 
Totalt har etthundratjugosex revisionsberättelser tagits ut.  
 
I nästa steg granskades de orena revisionsberättelserna ytterligare. Vid granskningen åsattes 
varje typ av anmärkning ett kategorinummer. Efter genomförd kategorisering inhämtades 
information från Tingsrätterna i Medelpad och Ångermanland över vem som varit sökande i 
respektive konkurs. Därefter togs nyckeltal för soliditet, kassalikviditet samt balanslikviditet 
fram via Infotorgs tjänst Bokslutsfakta för att kartlägga om det fanns fall där en ren 
revisionsberättelse borde varit oren. 
 
Ett formulär skapades i vilket de aktuella organisationsnumren registrerades (bilaga tre). 
Syftet med detta var att hålla de unika objekten åtskilda. Vid genomgång av 
årsredovisningarna gjordes en notering för åren 2003 till 2006 avseende om 
revisionsberättelsen var ren eller oren. Informationen från innehållsanalysen av de avgivna 
revisionsberättelserna kategoriserades och registrerades i formuläret. Viss tilläggsinformation 
registrerades i formuläret för att få en uppfattning om populationen med avseende på bolagens 
räkenskapsår, storlek, omsättning, antal anställda, revisionsbyrå samt i vilka fall som 
kontrollbalansräkning upprättats. Vidare registrerades inhämtade uppgifter om sökande i 
konkursen och nyckeltal. 
 
 
3.5 Dataanalys 
 
Denscombe (2000:203-205) menar att den faktiska samhällsforskningen inte så enkelt låter 
sig inplaceras som antingen kvantitativ eller kvalitativ. Distinktionen är långt ifrån vattentät 
och de två tillvägagångssätten är inte ömsesidigt uteslutande. Mellan kvantitativ och kvalitativ 
forskningsstrategi finns stora skillnader i kunskapssyn, angreppssätt mot forskningsobjektet 
och synen på den sociala verkligheten. Bryman (2002:408-409) menar att det finns 
möjligheter att kombinera de båda strategierna för att på så vis stärka fördelarna och undvika 
nackdelarna i så stor utsträckning som möjligt som är förknippad med respektive 
tillvägagångssätt. Kombinationen av metoderna kallar författaren för flerfaldig strategi. De 
två huvudargument mot flerfaldig strategi är att olika forskningsmetoder bygger på olika 
kunskapsteoretiska teser som skiljer sig åt och att kvantitativ och kvalitativ forskning står för 
olika paradigm. Denscombe (2000:204) menar att det kännetecken som mer än något annat 
skiljer kvalitativ forskning från kvantitativ forskning är inriktningen på ord snarare än siffror 
som analysenhet. 
 
Efter den kvantitativa analysen av ren-/oren revisionsberättelse har en kvalitativ 
innehållsanalys genomförts där granskning skett av vilken typ av anmärkningar som de orena 
revisionsberättelserna innehållit. Kvalitativ dataanalys skiljer sig från kvantitativ dataanalys 
såtillvida att insamling och analys av data sker i ett växelspel. (Bryman, 2002:373) Analys 
och insamling av data har skett växelvis. Till en början togs den senast avgivna 
årsredovisningen per bolag fram. Informationen från årsredovisningen registrerades i 
dataformuläret. Därefter togs ytterligare årsredovisningar ut för år två, vilka behandlades på 
samma sätt. Efter att tre års årsredovisningar tagits ut hade en teoretisk mättnad uppnåtts. För 
de bolag som hade haft en ren eller en oren revisionsberättelse tre år i rad gjordes inga 
ytterligare utsökningar. Ytterligare årsredovisningar bedömdes inte ge några nya eller 
relevanta data för undersökningen (jmf. Bryman, 2002:292). Flera av bolagen hade funnits 
under en väsentligt längre period än de tre år som granskats, men det fanns även flera bolag 
som bara avgav en eller två årsredovisningar innan de försattes i konkurs. Kategoriseringen av 
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anmärkningar har gjorts utifrån den indelning som Laudon och Persson presenterade 2004. 
Kategorierna framgår nedan och skall läsas så att kategori 1 är den mest allvarliga och att de 
övriga är i fallande allvarlighetsgrad. Kategori fyra justerades så att den även omfattade 
förvaltningsberättelsen. Dessutom lades en kategori till avseende revisorns uttalande om 
bolagets fortlevnadsförmåga. Kategoriseringen syftar till att kartlägga vad revisorer anmärker 
på samt hur ofta respektive anmärkning förekommer. 

 

Tabell  4 Utvecklad allvarlighetsskala över revisorns anmärkningar 

 
Kategori Benämning 
1 Avstyrka beviljande av ansvarfrihet. 
2 Avstyrka resultaträkning/ balansräkning/vinstdisposition eller någon av dessa. 
3 Varken till- eller avstyrka/ ej tillstyrka beviljande av ansvarsfrihet/ ej tillstyrka 

beviljande av ansvarsfrihet. 
4 Varken till- eller avstyrka/ej tillstyrka resultaträkningen/ balansräkningen/ 

förvaltningsberättelsen/ vinstdispositionen eller någon av dessa. 
5 Uttalanden om bolagets fortlevnadsförmåga. 
6 Eget kapital förbrukat eller understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, 

ABL 13 kap. 
7 Anmärkning/ upplysning eller avvikelse från god redovisningssed. 
8 För sent eller ej inbetalade skatter och avgifter. 

 
 
Kategoriseringen i ovanstående uppställning har gjorts utifrån de yttranden som revisorn 
lämnat i sin revisionsberättelse. Anmärkningar på brister i interkontroll och för sent upprättad 
årsredovisning har förts till kategori sex, avvikelse från god redovisningssed. Undersökningen 
har särskilt fokuserat på avsaknaden av anmärkningar samt förekomsten av anmärkningar i 
kategorierna fem och sex, d.v.s. revisorns uttalande om bolagets förmåga till fortlevnad och 
anmärkning om förbrukat eget kapital.  
 
Nyckeltalen för soliditet, kassalikviditet och balanslikviditet har tagits fram för de med ren 
revisionsberättelse respektive de med oren revisionsberättelse. Nyckeltalen har hämtats från 
Infotorg, Bokslutsfakta. Någon ytterligare bearbetning har inte skett av dessa. De gränsvärden 
som använts är för soliditet 35 % och för kassalikviditet respektive balanslikviditet 100 % 
eller därutöver. Nyckeltalsanalysen syftar till att se i fall det i gruppen med rena RB finns 
bolag som borde höra hemma i gruppen med oren RB och vise versa. 
 
 
3.6 Tillförlitlighetsdiskussion 
 
3.6.1 Validitet 
 
När det gäller dokumentstudier framhålls ofta fördelen med att dessa är av icke reaktivt slag, 
vilket betyder att man kan bortse från reaktiva effekter som en begränsning av validiteten hos 
dessa data eftersom de inte skapats i något specifikt forskningssyfte. Dokumenten kan 
analyseras med flera olika metoder inom ramen för kvalitativ forskning och då främst 
kvalitativ innehållsanalys. Fyra kriterier skall vara uppfyllda avseende dokumentens kvalitet. 
Kriterierna är mycket rigorösa och avser dokumentens autenticitet, dess trovärdighet, dess 
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representativitet samt huruvida de är tydliga och begripliga. (Bryman, 2002:357) 
Årsredovisningens utseende och innehåll regleras i lag och är efter avgivande en offentlig 
handling. 
 
Genom användandet av kvantitativa forskningsstrategier tas ingen hänsyn till att människor 
tolkar världen de lever i, vilket skulle kunna påverka validiteten i denna undersökning. 
Bryman (2002:95) menar att kvantitativ forskning leder till en statisk bild av den sociala 
verkligheten som är frånkopplad de individer som skapar denna verklighet. Det finns också en 
skillnad avseende uppfattningen om den sociala verkligheten där kvantitativ forskning bygger 
på att den sociala verkligheten utgör en yttre och objektiv verklighet. Den kvalitativa 
forskningen menar istället att den sociala verkligheten är en ständigt föränderlig egenskap 
som hör till individernas skapande och konstruerande förmåga. (Bryman, 2002:34-36) Även 
Mellemvik et.al. (1988) pekar på att redovisningens funktion inte kan studeras isolerat från de 
sociala processer som äger rum i och runt företagen. Catasús & Gröjer (2005) uttrycker det 
som att när bolagsstämman ansett att årsredovisningen ger en rättvisande bild så kan 
historieskrivningen efter beslut läggas till handlingarna. Årsredovisningen med därtill hörande 
revisionsberättelse utgör den gemensamt överenskomna sanningen vid den tidpunkten. 
 
 
3.6.2 Reliabilitet 
 
Replikerbarheten av undersökningen torde vara god då den litteratur och de data som använts 
inte är påverkbara av tillfälliga eller slumpmässiga betingelser. En likadan undersökning 
skulle med andra ord kunna komma fram till samma resultat. (Bryman, 2002:92-94) Måtten 
ren-/ oren revisionsberättelse är konsistenta och följdriktiga i förhållande till vad som angivits 
i syftet. Måtten är stabila. Kategoriseringen av de olika typerna av revisionsanmärkning kan 
möjligen ge ett annat resultat eftersom vissa typer av anmärkningar lämnar utrymme för 
tolkning. I huvudsak avses de anmärkningar där revisorn påpekat brister eller eftersläpningar i 
strid med gällande lagstiftning. I denna undersökning har dessa hanterats och kategoriserats 
som brister enligt god redovisningssed. Nyckeltalen har valts därför att de utgör mått på den 
finansiella balansen i bolagen och skall ses som ett komplement till de ovan beskrivna måtten.  
 
 
3.6.3 Källkritik 
 
Litteratur och artiklar har valts utifrån den ideala bilden över hur det är tänkt att revisionen, 
revisionsprocessen och revisionsberättelsen skall fungera, kombinerat med normgivande 
regler och praxis på revisionsområdet. De vetenskapliga artiklar som använts har publicerats 
internationellt av erkända forskare på området. Valet av litteratur och artiklar speglas av det 
valda perspektivet och det problemområde som författaren valt att belysa.  
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4 Empiri 

Kapitlet redogör för resultaten från den kvantitativa och den kvalitativa innehållsanalysen 
av de årsredovisningar och revisionsberättelser som granskats i den empiriska 
undersökningen.  
 
 
 
4.1 Inledande information om den undersökta populationen 
 
Den undersökta populationen har bestått av femtionio aktiebolag med säte i Västernorrland 
som försattes i konkurs under perioden 2006-02-01 till 2007-02-28. Bolagen har i huvudsak 
bestått av fåmans aktiebolag. Majoriteten av bolagen har haft en till tre anställda. 
 
Av den undersökta populationen hade 39 % kalenderår som räkenskapsår. 13 % avgav sin 
årsredovisning för sent. Den genomsnittliga omsättningen uppgick till två miljoner kronor. 
Nettoresultat uppgick till minus 83 000 kronor. Balansomslutningen uppgick i genomsnitt till 
2,6 miljoner kronor och det egna kapitalet till 16 000 kronor. 39 % av bolagen hade ett 
negativt eget kapital i den senast avgivna årsredovisningen från 50 000 kronor och upp till 
1 650 000 kronor. Bolagens revisorer representerades till 44 % av någon av de fyra stora 
revisionsbyråerna.  
 
 
4.2 Fördelning ren/oren RB i den undersökta populationen 
 
Bolagen delades in i två grupper, de med rena revisionsberättelser och de med orena 
revisionsberättelser. Andelen avgivna årsredovisningar per år samt fördelning mellan ren och 
oren redovisas i tabellen nedan. 
 
 

Tabell  5 Fördelning ren/oren revisionsberättelse per år och totalt 

 
Förd.per år 2006 2005 2004 2003 Totalt 
Ren 1 16 23 21 61 
Oren 2 15 26 22 65 
 
Totalt 

 
3 

 
31 

 
49 

 
43 

 
126 

 
 
Av tabellen framgår att i det närmaste varannan revisionsberättelse i den undersökta 
populationen var ren. Hälften av de undersökta revisionsberättelserna innehöll inga signaler 
till borgenärerna, vilket är fler än förväntat med avseende på att samtliga bolag försatts i 
konkurs. Fördelningen ren/oren mellan de granskade åren fördelar sig ungefär lika. 
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4.3 Signaler i de orena revisionsberättelserna 
 
Avsnittet redogör för vilka signaler de orena revisionsberättelserna förmedlade till de 
redovisningsberättigade intressenterna. 
 
 
4.3.1 Anmärkningar i de orena revisionsberättelserna 
 
Vid granskningen av revisionsberättelserna har de olika anmärkningarna åsatts en kategori. 
De olika kategorierna presenteras i antal och summeras per år i tabellen nedan. 

 

Tabell  6 Anmärkningar per kategori, år och totalt 

 
Kategori Benämning 2006 2005 2004 2003 S:a 
 
1 
 

 
Avstyrka beviljande av ansvarsfrihet 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
1 

 
2 
 

 
Avstyrka 
resultaträkning/balansräkning/vinstdisposition eller 
någon av dessa 

 
1 

 
2 

 
4 

 
1 
 

 
8 

 
3 

 
Varken till- eller avstyrka/ej tillstyrka beviljande 
av ansvarsfrihet 

 
- 

 
- 
 

 
1 

 
- 

 
1 
 

 
4 

 
Varken till- eller avstyrka/ej tillstyrka 
resultaträkning, balansräkning, vinstdisposition 
eller någon av dessa 

 
- 

 
3 

 
5 

 
5 

 
13 

 
5 

 
Anmärkning, upplysning, erinran om 
fortlevnadsförmåga 

 
- 

 
3 

 
- 

 
1 

 
4 

 
6 

 
Eget kapital förbrukat eller understiger hälften av 
det registrerade aktiekapitalet enligt ABL kap.13. 

 
2 

 
10 

 
20 

 
15 

 
47 

 
7 

 
Anmärkning, upplysning, erinring om avvikelse 
från god redovisningssed 

 
2 

 
13 

 
14 

 
7 

 
36 

 
8 

 
Anmärkning om för sent inbetalade skatter och 
avgifter. 

 
- 

 
5 

 
10 

 
10 

 
25 

 
 
Av tabellen framgår att anmärkningar i kategori ett tillhör ovanligheterna. Kategori två och 
fyra representerar samma typ av anmärkning men skiljer sig åt i graden av allvarlighet, där 
kategori två är allvarligare. Endast i fyra fall har revisorn lämnat sådan information som avses 
i kategori fem. I särklass mest anmärkningar återfinns i kategorierna sex och sju, vilket 
överensstämmer med tidigare genomförda undersökningar. Brister i intern kontroll och för 
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sent upprättad årsredovisning har i denna undersökning förts till kategori sju avseende brister 
enligt god redovisningssed. Även kategori åtta omfattar flera anmärkningar.  
 
Av de undersökta revisionsberättelserna var det tjugonio som innehöll endast en anmärkning. 
I de fall som revisionsberättelsen innehöll två anmärkningar var den vanligaste kombination 
kategori sex och sju, d.v.s. anmärkning om förbrukat eget kapital i kombination med 
avvikelse från god redovisningssed. Tjugotvå bolag hade tre anmärkningar eller flera. Den 
vanligast förekommande kombinationen var kategori sex, sju och åtta, det vill säga 
anmärkning om att bolagets egna kapital är förbrukat i kombination med påpekande om 
avvikelse från god redovisningssed samt anmärkning om för sent inbetalade skatter och 
avgifter. Fördelningen per år och antal redovisas i tabell nedan. 
 
 

Tabell  7 Antal anmärkningar per revisionsberättelse fördelade per år 

 
Antal anmärkningar 

per år 
2006 2005 2004 2003 

1 anmärkning 
 

- 4 11 14 

2 anmärkningar 
 

1 3 7 3 

3 eller fler anmärkningar 
 

1 8 8 5 

Totalt/år 2 15 26 22 
 
 
Av tabellen kan en trend utläsas att det blivit mindre vanligt att revisorn lämnar endast en 
anmärkning i sin revisionsberättelse och att det blivit vanligare med en kombination av två 
eller flera anmärkningar, vilket förefaller logiskt med tanke på att en anmärkning om 
förbrukat eget kapital som regel medför likviditetsproblem. Detta kan i sin tur påverka 
förmågan att i rätt tid och med rätt belopp inbetala skatter och avgifter. Bristande likviditet 
kan även medföra att betalning av redovisningstjänster eftersätts, vilket som regel får direkt 
inverkan på upprättandet av den löpande bokföringen. Detta resulterar i sin tur normalt i 
anmärkning om avvikelser från god redovisningssed. 
 
Fyrtiosju orena revisionsberättelser har innehållit en anmärkning om förbrukat eget kapital, 
men endast i fyra fall har revisorn gett uttryck för tvivel om bolagets förmåga till fortlevnad. 
Enligt förvaltningsberättelsen i den senast avgivna årsredovisningen för dessa bolag har tre 
bolag angivit att en kontrollbalansräkning upprättats. Sjutton av bolagen har trots påpekande 
från revisorn inte upprättat en kontrollbalansräkning i enlighet med ABL. I samtliga fall har 
revisorn anmärkt om förbrukat eget kapital i kombination med avvikelse från god 
redovisningssed. Skyldigheten att upprätta kontrollbalansräkning infaller när revisorn 
anmärker om att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. 
Enligt resultatredovisningen i tabell 6 torde revisorns påpekande om fortlevnadsproblematik 
komma i ett senare skede. 
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4.3.2 Vilka signaler revisorerna förmedlar 
 
För att ytterligare belysa vad borgenärerna kan tolka och utläsa av revisionsberättelsen har en 
granskning gjorts av 2004 års revisionsberättelser. För de bolag som erhållit tre anmärkningar 
eller fler redovisas revisorernas yttranden nedan. De som fått två eller färre redovisas i bilaga 
fyra. 
 
I det bolag som hade fått flest anmärkningar, fem stycken, yttrade sig revisorn enligt följande:  
 
”På grund av väsentliga brister i bolagets interna kontroll har det varit omöjligt för mig att 
granska att intäktsredovisningen blivit fullständig och riktig. Jag kan därmed inte fastställa 
posterna likvida medel och skuld till aktieägare. Av dessa skäl kan jag inte uttala mig om 
årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och därmed ger en 
rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i 
Sverige. Jag kan inte heller uttala mig om förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. Vid ett flertal tillfällen under räkenskapsåret har avdragen 
skatt, sociala avgifter samt mervärdesskatt ej betalats i rätt tid. Som framgår av 
balansräkningen saknar bolaget täckning för aktiekapitalet, varför verksamheten drivs vidare 
med personligt betalningsansvar. Jag kan varken till- eller avstyrka att bolagsstämman 
fastställer resultaträkningen och balansräkningen, behandlar förlusten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen. På grund av ovanstående kan jag varken tillstyrka eller avstyrka att 
bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktörens ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret."  
 
Bolaget avgav ingen årsredovisning för 2005. 
 
För de fyra bolag som hade fått fyra anmärkningar gjorde revisorerna följande yttranden:  
 
Bolag ett: "Bland skulderna i balansräkningen ingår förskott från kunder på pågående 
arbeten med kronor – 287 059. På grund av osäkerheten beträffande förlustrisk i pågående 
arbeten kan jag inte uttala mig huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och att den därmed ger en rättvisande bild av bolagets resultat och 
ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Under räkenskapsåret har jag påtalat 
brister i den interna kontrollen avseende eftersläpningar i bokföringen. Vid ett flertal 
tillfällen under räkenskapsåret har skatter, sociala avgifter och mervärdesskatt inte betalats i 
rätt tid. Jag kan varken tillstyrka eller avstyrka att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen och disponerar förlusten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen. Som framgår av balansräkningen är bolagets aktiekapital förbrukat. 
Åtgärder enligt ABL 13:2 har inte vidtagits. Bolaget drivs vidare med personligt 
betalningsansvar." 
 
 Bolag två: "Balansposten Andra långfristiga värdepappersinnehav är övervärderad med 
 33 000 kronor. Balansposten Övriga kortfristiga fordringar bedöms vara övervärderad med 
39 735 kronor vilket tillika är ett lån till styrelseledamot för vilket någon dispens enligt ABL 
17:8 inte föreligger. Jag har anmärkt på brister i den interna kontrollen avseende 
avräkningskonton mot ATG, Svenska Spel, Oddset och Bingolotto. Jag bedömer att mer än 
hälften av bolagets aktiekapital är förbrukat och har upplyst styrelsen om sina skyldigheter 
enligt ABL 13:2. På grund av ovannämnda fel anser jag att årsredovisningen ej har 
upprättats i enlighet med ÅRL och ger inte en rättvisande bild av bolagets resultat och 
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ställning i enlighet med god redovisningssed. Jag avstyrker att bolagsstämman fastställer 
resultat- och balansräkningen för bolaget och disponerar vinsten i bolaget enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen. Vid ett flertal tillfällen under räkenskapsåret har avdragen skatt och 
sociala avgifter ej betalats i rätt tid." 
 
Bolag tre: "Bolagets egna kapital är förbrukat varför jag erinrar styrelsen om dess ansvar 
enligt ABL 13:12. Företagets intäkter avser i huvudsak kontantförsäljning. I företaget fanns 
inga system som gjorde det möjligt att kontrollera denna försäljning. Det fanns inte heller 
några andra granskningsåtgärder som jag kunde vidta för att få betryggande säkerhet för att 
kontantförsäljningen var korrekt redovisad. Företagets internkontroll gällande 
kassahanteringen var behäftad med stora brister genom att månadsrapporter som låg som 
underlag till intäktsredovisning var genomgående behäftad med beloppsavvikelser gentemot 
löpande dagskassor. Företaget hade i redovisningen under långa perioder negativa 
kassabehållningar. Företaget uppvisade en för branschen mycket låg bruttovinst. Av dessa 
skäl kan jag inte uttala mig om huruvida årsredovisningen upprättats i enlighet med ÅRL och 
därmed ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god 
redovisningssed i Sverige. Jag kan inte heller uttala mig om förvaltningsberättelsen är 
förenlig med ÅRLs övriga delar. Jag avstyrker att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen och behandlar förlusten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen. Jag avstyrker att bolagsstämman beviljar styrelseledamoten 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret." 
 
Bolag fyra: "Årsredovisningen har upprättats väsentligt senare än tillåtet enligt ABL. I 
bolagets balansräkning finns en kassapost på 183 035 kronor som ej kunnat styrkas, varför 
osäkerhet finns om posten är rätt upptagen. På grund av ovannämnda omständigheter anser 
jag att årsredovisningen inte har upprättats i enlighet med ÅRL och ger därmed inte en 
rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i 
Sverige. Förvaltningsberättelsen, med undantag för förslaget till vinstdisposition som 
avstyrks nedan, är förenlig med ÅRLs övriga delar. Jag avstyrker att bolagsstämman 
fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen. Vid ett flertal uppbördstillfällen under räkenskapsåret har skatter och 
avgifter samt mervärdesskatt ej redovisats eller betalats med rätt belopp." 
 
Endast ett av dessa bolag avgav en årsredovisning för 2005. 
 
För de bolag som fått tre anmärkningar har revisorerna yttrat sig enligt följande:  
 
Bolag ett: "Årsredovisningen har dock inte upprättats i sådan tid att det varit möjligt att hålla 
ordinarie bolagsstämma inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Enligt 
balansräkningen framgår att aktiekapitalet är förbrukat till mer än hälften varför styrelsen 
skall beakta aktiebolagslagens regler om obestånd. Moms och sociala avgifter har under året 
inte alltid redovisats i tid."  
 
Revisorn har inte använt sig av ett avvikande typsnitt i revisionsberättelsen trots att den 
avviker från standardutformningen. 
 
Bolag två: "Av kundfordringarna är vid revisionstillfället fortfarande 385 089 kronor 
obetalda. På grund av ovan nämnda fel, anser jag att årsredovisningen inte har upprättats i 
enlighet med ÅRL och inte ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet 
med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med ÅRLs övriga 
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delar. Jag avstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, 
behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Vid ett flertal tillfällen under 
räkenskapsåret har avdragen skatt och sociala avgifter ej betalats i rätt tid. Jag erinrar om 
att skyldighet föreligger jämlikt ABL 13 att upprätta kontrollbalansräkning då hela 
aktiekapitalet är förbrukat. Samtidigt vill jag också erinra styrelsen om dess skyldighet att 
noga följa bolagets utveckling." 
 
Bolag tre: "Det har under räkenskapsåret förekommit väsentliga brister i den interna 
kontrollen avseende rutiner för redovisning av kontantförsäljning och brister i rutinerna för 
inventering av varulagret. Årsredovisningen har inte avlämnats inom lagstadgad tid. På 
grund av ovanstående brister kan jag inte uttala mig om huruvida årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med ÅRL och att den därmed ger en rättvisande bild av bolagets resultat 
och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Jag kan inte heller uttala mig om 
huruvida förvaltningsberättelsen är förenlig med ÅRLs övriga delar. Jag kan varken tillstyrka 
eller avstyrka att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen och 
disponerar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Jag tillstyrker att 
bolagsstämman beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Enligt 
balansräkningen understiger bolagets egna kapital hälften av det registrerade aktiekapitalet. 
Styrelsen har ej fullgjort sina förpliktelser enligt ABL 13:2 varför verksamheten drivs vidare 
med personligt betalningsansvar." 
 
Två av dessa bolag avgav en årsredovisning för 2005. 
 
För de bolag som erhöll en till två anmärkningar redovisas anmärkningarna i bilaga fyra. 
 
 
4.3.3 Fortlevnadsöverväganden 
 
För räkenskapsåret som avslutades under 2004 fanns det inte i någon revisionsberättelse några 
yttranden om bolagens fortlevnadsförmåga. För 2005 har tre fall identifierats och revisorernas 
yttranden återges nedan: 
 
Bolag ett: "Som framgår av balansräkningen per 2005-08-31 överstiger den ansamlade 
förlusten bolagets registrerade aktiekapital. Enligt min uppfattning föreligger sedan länge en 
skyldighet för styrelsen att upprätta och låta revisorn granska en kontrollbalansräkning. Så 
har inte skett och styrelsen har inte heller vidtagit några åtgärder med anledning av den 
uppkomna situationen. Denna underlåtenhet föranleder anmärkning. Utan att det påverkar 
vårt uttalande vill vi fästa uppmärksamheten på not 8 i årsredovisningen, som anger att 
företaget redovisar en förlust på 1 036 069 kr för det år som slutade den 30 augusti 2005 och 
att företagets kortfristiga skulder per detta datum överstiger tillgångarna med 1 953 613 kr. 
Dessa förhållanden tyder, tillsammans med de andra omständigheter som nämnts i not 8 på 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som väcker betydande tvivel om företagets förmåga 
att fortsätt sin verksamhet."  
 
Bolag två: "Utan att det påverkar mitt uttalande ovan vill jag fästa uppmärksamhet på 
styrelsens redogörelse om bolagets ansträngda likviditet i förvaltningsberättelsen. Bolaget är 
enligt min bedömning i behov av tillskott av likvida medel för att kunna fortsätta sin 
verksamhet i framtiden. Genom att beskriva pågående affärsförhandlingar och genom att visa 
kalkyler har företaget visat att det är sannolikt att så kommer att ske." 
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Bolag tre: " Utan att det påverkar mina uttalanden vill jag fästa uppmärksamhet på 
förvaltningsberättelsens avsnitt om fortsatt drift som anger att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor som innebär tvivel om bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet." 
 
Samtliga tre bolag försattes i konkurs mindre än sex månader efter att årsredovisningen för 
2005 avgivits. I två fall skedde det på egen ansökan och i det tredje fallet på ansökan från 
Kronofogdemyndigheten. Att revisorn uttryckligen yttrar sig om väsentliga tvivel angående 
bolagets fortsatta drift förefaller ha en direkt effekt på beslut om att inge ansökan om att 
bolaget försätts i konkurs. Att det bara skett i tre fall trots den stora andelen orena RB med 
anmärkning om det egna kapitalet är anmärkningsvärt. För de bolag som haft en anmärkning 
om det egna kapitalet två år eller fler i följd borde revisorn med facit i hand rimligen ha 
upplyst om sina tvivel om bolagets förmåga till fortlevnad. 
 
 
4.3.4 Nyckeltal för bolag med oren revisionsberättelse 
 
I tabellen nedan redovisas nyckeltal för de trettiotvå bolagen som hade en oren revisions-
berättelse. Arton av bolagen hade en negativ soliditet och endast tre av trettiotvå uppvisade en 
soliditet som översteg tumregeln om 35 %. Tjugotre av trettiotvå företag hade en 
kassalikviditet som understeg 100 %. Spridningen var allt ifrån några procent till runt 50 %. 
På motsvarande sätt understeg nyckeltalen för balanslikviditet 100 % för majoriteten av 
bolagen. Även för detta nyckeltal var spridningen stor. 
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Tabell  8 Nyckeltal för bolag med oren revisionsberättelse 

 
Företag Soliditet % Kassalikviditet 

% 
Balanslikviditet  
 % 

1 -359,6 4,8 27 
2 -36,3 78,1 102,9 
3 6,3 2663,9 3128,7 
4 -47,2 21,5 58,7 
5 -285,3 26,2 26,2 
6 -44,5 50,8 50,8 
7 -1667,7 0 2,4 
8 2,5 67,5 304,1 
9 -70,7 63,0 63,0 

10 -191 29,1 39,6 
11 -124,6 21,3 44,6 
12 29,3 109 137 
13 -151,5 39,3 39,3 
14 -115,7 144,4 144,4 
15 -1012,4 4,9 4,9 
16 55,4 224,3 224,3 
17 5,7 8,6 8,6 
18 11,7 206,9 206,9 
19 38,4 123,7 123,7 
20 -23,2 95,5 96,7 
21 11,1 43,9 113,5 
22 17,4 0 0 
23 4,6 48,3 48,3 
24 -279 26,4 26,4 
25 3,4 79,3 90,7 
26 -142,2 6,6 78,5 
27 -65,3 116,1 132,9 
28 3,9 0,9 0,9 
29 -10,4 33,4 49 
30 -9,1 14,7 24 
31 5,1 26,3 144 
32 -21,6 16 91,4 

 
 
Utifrån de gränsvärden som presenterats i metoddelen kan konstateras att nyckeltalen för 
respektive bolag inte ger en entydig bild om bolagets ekonomiska hälsotillstånd.  
 
Arton bolag hade varulager. Det genomsnittliga varulagret uppgick till 548 000 kronor. För 
sju av arton bolag utgjorde över 50 % av de totala tillgångarna varulager. 
 
För de bolag som hade en negativ soliditet har en sammanställning gjorts över vad revisorn 
anmärkt om i de två senast avgivna revisionsberättelserna, samt i vilka fall kontrollbalans-
räkning upprättats. Resultatet redovisas i tabellen nedan. 
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Tabell  9 Anmärkningar för bolag med oren RB och negativ soliditet 

 
Företag Soliditet 

% 
Anmärkning 
i senaste ÅR 

Anm. föreg.  
års ÅR 

Kontrollbalansräkning 
upprättad 

1 -359,6 3,4,6,7,8 6,7,8 Nej 
2 -36,3 6 6 Nej 
4 -47,2 6 6 Nej 
5 -285,3 6 8 Nej 
7 -1667,7 6,7 6 Ja 
9 -44,5 6,7 4 Ja 

10 -70,7 6 8 Nej 
11 -191 4,6,7,8 4,6,7,8 Nej 
12 -124,6 4,6,7 6,7,8 Nej 
14 -151,5 6,8 4,5,6,7,8 Nej 
15 -115,7 6,7 - Nej 
16 -1012,4 5,6,7,8 2,6,8 Nej 
21 -23,2 6,7 2,6,7 Ja 
25 -279 6,7 6 Ej upprättat trots påpek. 
27 -142,2 4,6,7 4,6,7 Nej 
28 -65,3 6 - Nej 
30 -10,4 4,6,7 1,2,6,7 Nej 
31 -9,1 6 - Nej 
33 -21,6 4,5,6,7 - Nej 

 
 
Av tabellen ovan framgår att tolv bolag hade en anmärkning om förbrukat eget kapital 
(anmärkning 6) två år i rad. Vid den senast avgivna årsredovisningen var det bara i två fall 
som revisorn anmärkte om bolagens fortlevnadsförmåga (anmärkning 5) i kombination med 
en anmärkning om förbrukat eget kapital. Med ledning av att samtliga bolag försatts i konkurs 
förefaller det som att fler bolag borde ha haft en kombination av dessa två anmärkningar i sin 
revisionsberättelse. 
 
En revisionsberättelse innehöll en fortlevnadsvarning i kombination med en anmärkning om 
det egna kapitalet i föregående års revisionsberättelse. Denna anmärkning fanns inte kvar i 
den senast avgivna revisionsberättelsen trots att anmärkningen om förbrukat eget kapital 
kvarlåg, vilket får betraktas som anmärkningsvärt.  
 
Tre fall har identifierats där kontrollbalansräkning upprättats i enlighet med regelverket i 
aktiebolagslagen. Ett bolag har trots påpekande valt att inte upprätta någon kontroll-
balansräkning. Nio bolag har inte upprättat någon kontrollbalansräkning trots att revisorn 
anmärkt om förbrukat eget kapital två år i rad.  
 
Sju av bolagen saknade registrerad revisor vid konkursutbrottet och kan sättas i samband med 
de nio bolag som trots påpekande om skyldigheten att upprätta kontrollbalansräkning valt att 
inte göra det. Bolagen har inte hörsammat vad revisorn anmärkt på och revisorn kan därför ha 
valt att avgå i förtid på egen begäran. Bolagens revisor förefaller dock inte ha utnyttjat sin 
möjlighet att ansöka om att bolaget försätts i konkurs.  
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4.3.5 Borgenärernas agerande vid oren revisionsberättelse 
 
Sökande i konkurs för bolag med oren revisionsberättelse har inhämtats från tingsrätterna i 
Västernorrland och Ångermanland och redovisas i tabell på nästa sida. 
 

Tabell 10 Sökande i konkurs, bolag med oren revisionsberättelse 

 
Sökande i konkurs Antal Andel i % av total 
Borgenär 1 3 % 
Kronofogdemyndigheten 7 21 % 
Egen ansökan 23 70 % 
Annan tingsrätt 2 6 % 
Totalt 33 100 % 
 
 
Som framgår av tabellen ovan försattes bolagen i majoriteten av fallen i konkurs på egen 
ansökan. Endast i ett fall har ansökan skett av en borgenär. Sannolikt förklaras detta av att 
borgenärerna agerar på flera olika signaler och inte enbart de som revisorn förmedlar genom 
revisionsberättelsen. Borgenärerna kan reagera och agera på andra sätt än att begära 
gäldenären i konkurs. Detta kan ske genom minskning/avveckling av engagemanget i den 
aktuella kunden, krav på förskottsbetalning eller ökad säkerhet genom personlig borgen av 
bolagets ägare.  
 
Av de tre bolag som 2005 erhöll ett yttrande från revisorn om bolagets fortlevnadsförmåga 
försattes ett bolag i konkurs på egen ansökan, ett på ansökan från kronofogdemyndigheten. 
Det tredje bolaget försattes i konkurs ett halvår efter att bolaget registrerat ändring av revisor 
och postadress. Detta kan jämföras med de bolag som haft en anmärkning tre år i rad om att 
det egna kapitalet är förbrukat och som ändå undvikit konkurs. 
 
Vid en jämförelse mellan åren 2004 och 2005 för de nio bolag som avgav årsredovisning 
uppvisade fyra bolag en ökning av leverantörsskulderna mellan åren. Ett bolag hade minskat 
sina leverantörsskulder enligt årsredovisningarna. Sex av nio bolag hade minskat sina skulder 
till kreditinstitut. Ett bolag hade inga skulder till kreditinstitut och ett bolag hade ökat sina 
skulder marginellt. 
 
 
4.4 Signaler i de rena revisionsberättelserna 
 
Avsnittet redogör för de rena revisionsberättelserna och avsaknaden av signaler till de 
redovisningsberättigade intressenterna. 
 
 
4.4.1 Vilka signaler revisorerna inte förmedlar 
 
Som framgår av dataformuläret avgav sammanlagt tjugosju företag en ren revisionsberättelse 
vid den senaste årsredovisningen före konkursen. Detta innebär att nästan vart annat bolag 
som försattes i konkurs i den undersökta populationen hade en ren revisionsberättelse. Trots 
detta försattes de i konkurs under den granskade perioden. Några signaler i revisions-
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berättelsen fanns således inte och borgenärerna hade därför ingen anledning att agera på den 
erhållna informationen. 
 
En av dessa årsredovisningar avgavs för räkenskapsåret som avslutades 2006, sexton avsåg 
2005 och tio avsåg 2004. De bolag som visade en ren revisionsberättelse 2005 och som 
redovisas i tabell 6 visade en ren revisionsberättelse även för 2004. På samma sätt visade de 
bolag med en ren revisionsberättelse 2004 en ren revisionsberättelse även för 2003. Totalt rör 
det sig om sjutton bolag som avgivit en ren RB två år eller mer i följd före konkursutbrottet. 
Revisionsberättelsen har inte innehållit några signaler till borgenärerna som indikerat på några 
förestående svårigheter för bolaget och dess möjligheter till fortlevnad. 
 
Det bolag som erhöll en ren revisionsberättelse 2006 försattes i konkurs 2007 efter ett 
yttrande från europeiska unionens generaladvokater angående tolkningen av reglerna för 
införsel av alkohol till Sverige från annat EU-land. För 2005 hade bolaget erhållit en 
anmärkning om avvikelse från god redovisningssed. Detta bolag är det enda kända fallet i 
undersökningen där externa händelser väsentligen påverkat bolagets fortlevnadsförmåga och 
som resulterat i att bolaget försatts i konkurs. 
 
Fem bolag med ren revisionsberättelse har i sin förvaltningsberättelse upplyst om att 
kontrollbalansräkning upprättats. Revisionsberättelsen har inte innehållit några signaler eller 
någon upplysning till borgenärerna trots att dessa bolag haft en negativ soliditet. Inte i något 
fall har en reviderad kontrollbalansräkning företetts.  
 
Två fall har identifierats där bolaget erhöll en ren revisionsberättelse året efter att de erhöll en 
oren revisionsberättelse. I ett fall erhöll bolaget en oren revisionsberättelse med anmärkning 
om det egna kapitalet 2003 och en ren revisionsberättelse 2004. För räkenskapsåret som 
avslutades 2005 avgavs ingen årsredovisning och 2006 försattes bolaget i konkurs. I det andra 
fallet erhöll bolaget en oren revisionsberättelse 2005 med anmärkning om brister enligt god 
redovisningssed. Brister som inte kvarstod nästpåföljande år.  
 
 
4.4.2 Nyckeltal för bolag med ren revisionsberättelse 
 
I tabellen nedan redovisas nyckeltalen för de tjugosju bolag som hade en ren revisions-
berättelse vid den senast avgivna årsredovisningen.  
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Tabell 11 Nyckeltal för bolag med ren revisionsberättelse 

 
Företag Soliditet 

% 
Kassalikviditet 
% 

Balanslikviditet 
% 

1 4,5 13,3 125,7 
2 40,1 14,4 208,9 
3 -50 62,9 62,9 
4 4,2 63,4 181,4 
5 -95,4 -14,8 66,7 
6 -15,8 2,1 25,7 
7 22,1 29,8 92,9 
8 13,7 27,5 128,1 
9 3,4 28,3 28,3 

10 68,9 231,0 254,7 
11 59,6 9,4 481,1 
12 51,2 183,6 183,6 
13 21,3 120,7 239,9 
14 84,8 620,9 620,9 
15 0,4 100,3 100,4 
16 9,9 52,6 85,5 
17 4,8 27,4 41,1 
18 -265,9 66,7 66,7 
19 5,7 66,7 66,7 
20 4,2 46 90,7 
21 7,7 18 98,3 
22 93,1 1100 1100 
23 10,2 46 119,4 
24 16,9 71,3 211 
25 36,7 105,4 127,7 
26 -8,8 37,6 37,6 
27 30,4 15,6 156,3 

 
 
Totalt sju företag hade en soliditet som översteg tumregeln om 35 %. Fem av företagen hade 
en negativ soliditet. Andelen företag med en kassalikviditet på 100 % eller mer uppgick till 
fem. Balanslikviditet på 100 % eller mer hade tretton av de tjugosju undersökta företagen.  
 
Nitton av bolagen redovisade varulager. I genomsnitt uppgick varulagret till 607 000 kronor. 
Åtta av bolagen hade ett varulager som utgjorde 50 % eller mer av den totala tillgångsmassan. 
 
För de fem bolag som erhöll en ren revisionsberättelse och samtidigt uppvisade negativ 
soliditet har en analys gjorts av orsaken. Resultaten presenteras i tabellen nedan.  
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Tabell 12 Bolag med ren revisionsberättelse och negativ soliditet 

 
Företag Soliditet 

% 
Orsak Kontrollbalansräkning 

upprättad 
3 -50 Årets resultat Ja 
5 -95,4 Föregående 

års resultat 
Ja 

6 -15,8 Ack. resultat Ja 
18 -265,9 Årets resultat Ja 
26 -8,8 Årets resultat Ja 

 
 
Av tabellen framgår att orsaken till den negativa soliditeten berott på att bolagens verksamhet 
visat underskott, antingen det senaste året eller ackumulerat över en två- eller treårsperiod. I 
samtliga fall har bolagen i sin förvaltningsberättelse angivit att bolagets egna kapital är 
förbrukat och att styrelsen upprättat en kontrollbalansräkning som lagts fram för 
bolagsstämman. Revisorn har därför inte behövt anmärka därom i revisionsberättelsen och 
därmed har den inte innehållit några signaler om fortlevnadsproblem eller negativt eget 
kapital till bolagets borgenärer. 
 
Fyra av bolagen saknade registrerad revisor vid konkursutbrottet. Möjligen kan dessa höra 
ihop med de fem bolag som erhöll en ren revisionsberättelse trots den negativa soliditeten. 
Revisorn kan ha valt att avge en ren revisionsberättelse och därefter lämnat sitt uppdrag som 
revisor i bolaget i förtid. 
 
 
4.4.3 Borgenärernas agerande vid ren revisionsberättelse 
 
Även för de bolag med ren revisionsberättelse har information hämtats in över vilka som varit 
sökande i konkursen. Resultatet redovisas i tabell nedan: 
 

Tabell 13 Sökande i konkurs, bolag med ren revisionsberättelse 

 
Sökande i konkurs Antal Andel i % av total 
Borgenär 2 7 % 
Kronofogdemyndigheten 4 15 % 
Egen ansökan 19 71 % 
Annan tingsrätt 2 7 % 
Totalt 27 100 % 
 
 
Något överraskande är det två borgenärer bland de med ren revisionsberättelse som varit 
sökande i konkursen, vilket stärker uppfattningen om att det inte enbart är de signaler som 
revisorn förmedlar i revisionsberättelsen som ligger till grund för de beslut som borgenärerna 
fattar.  
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Konkurserna har sannolikt föranletts av ekonomiska svårigheter som av någon anledning inte 
uppmärksammats av revisorn alternativt att revisorn av något skäl valt att inte signalera om 
detta i revisionsberättelsen. Detta styrks av de redovisade nyckeltalen.  
 
Någon entydig bild av bolagens ekonomiska hälsotillstånd går inte att utläsa, då nyckeltalen 
spretar i olika riktningar. Bristen på eget kapital och varulagret förefaller emellertid ha utgjort 
kritiska faktorer. Bolagens betalningsoförmåga kan delvis förklaras av att de haft varulager 
som varit svåra att realisera på marknaden, alternativt att en stor del av kapitaltillgången varit 
bunden i varulagret. Bolagen kan även ha varit förlustbringande under flera år vilket kan ha 
dolts i för högt värderade varulager. 
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5 Analys  

Kapitlet analyserar och kommenterar resultaten från den empiriska undersökningen 
relaterat till vad som beskrivits i den teoretiska referensramen och de föreställningar som 
avslutningsvis formulerades i den teoretiska referensramen.  
 
I den teoretiska referensramen formulerades ett antal föreställningar med utgångspunkt från 
problemformuleringen och syftet. Föreställningarna presenteras nedan och kommenteras 
utifrån de resultat som den empiriska studien resulterat i. 
 
 
5.1 Revisionsberättelsens utformning 
 
Föreställning 1: Genom revisionsberättelsen förmedlar revisorn signaler till de 
redovisningsberättigade borgenärerna. 
 
Revisionsberättelsen är det sätt som revisorn kan kommunicera med företagets borgenärer. 
Revisionsberättelsen är standardiserad till sin utformning för att underlätta för läsaren att 
förstå den. En oren revisionsberättelse avviker från standardutformningen och kan innehålla 
upplysningar, erinringar, anmärkningar och andra signaler som revisorn vill förmedla till 
bolagets intressenter. 
 
Av resultaten från den empiriska undersökningen kan konstateras att de kategorier av 
anmärkningar som anses mest allvarliga (kategori ett till tre) används i ringa omfattning av 
revisorerna, vilket överensstämmer med tidigare genomförda studier bl.a. Hasselberg & 
Kehrer (1995). Det är sällan som revisorerna sänder dessa signaler. Skälet till detta kan vara 
flera. En förklaring skulle kunna vara att sådana överträdelser som medför att revisorn inte 
kan bevilja styrelsen ansvarfrihet sällan förekommer. En annan tänkbar förklaring kan enligt 
Arnold et.al. (2001) vara att revisorn avstår från att göra sådana anmärkningar av rädsla för att 
få dåligt rykte eller i värsta fall bli stämd och behöva utge skadestånd. En tredje tänkbar 
förklaring är den som Hasselberg & Kehrer (1995) presenterar, nämligen att denna typ av 
anmärkningar rör det juridiska området. Ett område som revisorer normalt inte behärskar till 
fullo och därför avstår från att göra denna typ av anmärkningar.  
 
Att revisorn skickar flera signaler genom att anmärka på flera saker i revisionsberättelsen har 
blivit vanligare över åren. Om detta beror på att revisorns anmärkningsbenägenhet ökat eller 
om företag med revisionsanmärkning ofta har flera brister i sin redovisning är oklart. 
Sannolikt är det så att anmärkningar i kategorierna sex till åtta ofta korresponderar med 
varandra. Ett negativt eget kapital innebär att rörelsen är eller har varit förlustbringande. 
Något som har direkt inverkan på likviditeten och förmågan att betala bolagets borgenärer i 
tid. 
 
När det gäller anmärkning om för sent inbetalade skatter och avgifter har revisorn en 
skyldighet att sända en kopia av revisionsberättelsen till Skatteverket som därigenom får en 
tydlig signal om att det finns brister i företaget och att risknivån ökat. Någon motsvarande 
skyldighet till bolagets borgenärer och då främst dess kreditgivare finns i dagsläget inte. 
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Föreställningen överensstämmer inte helt med resultaten från den genomförda 
undersökningen. Att så många som vart annat bolag erhöll en ren revisionsberättelse före 
konkursutbrottet är en indikator på att revisionsberättelsen inte alltid innehåller den 
information och de signaler som de redovisningsberättigade borgenärerna kan förvänta sig. En 
annan problematisk indikator är att fem företag erhöll en ren revisionsberättelse utan någon 
upplysning till borgenärerna om att företaget det senaste året gjort stora förluster som 
påverkat företagets egna kapital. Samtliga dessa företag hade en negativ soliditet. Bolagen 
hade i förvaltningsberättelsen omnämnt problemet och angivit att kontrollbalansräkning 
upprättats. Revisorn borde rimligen ha lämnat någon upplysning om detta även i 
revisionsberättelsen, eftersom en ren revisionsberättelse inte signalerar att bolaget kan ha 
problem med sin fortlevnad.  
 
 
Föreställning 2: I den rena revisionsberättelsen är signalvärdet till borgenärerna litet och i 
den orena är signalerna svåra att uppfatta. 
 
Kritiker, bl.a. Öhman (2005; 2007), menar att revisionsberättelsen är allt för standardiserad 
till sin utformning och att en fylligare revisionsberättelse skulle vara till större nytta. Catasús 
& Gröjer (2005) menar att det finns både för- och nackdelar med ökad transparens. Den 
uppkommer inte av sig själv och medför därför en ökad informationskostnad. Informationen 
måste dessutom värderas av mottagaren. Författarna menar att vi redan i dag är nära gränsen 
för vår mottagningskapacitet i informationssamhället. Om redovisningsinformationen och 
revisionsberättelsen skall kunna ligga till grund för beslut som olika intressenter, bl.a. 
borgenärerna, fattar behöver informationen utökas och signalerna från revisorerna bli 
tydligare. Det missnöje som framförts mot den magra rapporteringen kan inte av revisorerna 
avfärdas som enbart ett pedagogiskt problem. 
 
Vad revisionsberättelsen sänder för signaler till borgenärerna varierar från fall till fall. Almer 
& Brody (2002) pekar på flera olika förklaringar till detta. En förklaring är språkbruket. 
Revisorn kan misslyckas med att förmedla tillräcklig information, mottagaren av information 
saknar tillräcklig kunskap för att kunna tolka och förstå revisorns signaler eller mottagaren vet 
inte hur han skall agera på den erhållna informationen. Författarna menar att det rör sig om ett 
kommunikationsproblem som i mycket förklaras av det dunkla språkbruket i revisions-
berättelsen.  
 
Hasselberg & Kehrer (1995) pekar på svårigheterna att skilja på upplysning, erinran och 
anmärkning. Tolkningssvårigheterna kan förklaras av de ord och termer som normalt används 
och där avsaknaden av en gemensam allvarlighetsskala samt förklaring av vad begreppen står 
för komplicerar det ytterligare. 
 
Föreställningen stämmer i stort sett överens med resultatet från undersökningen som visar att 
den rena revisionsberättelsen har inget eller litet informationsvärde då den inte innehåller 
några specifika signaler till bolagets borgenärer. I vissa fall är den rena revisionsberättelsen 
vilseledande för bolagets borgenärer, se tabell 11. Den orena revisionsberättelsen är snårig att 
förstå när flera anmärkningar staplas på varandra och språket som används är dunkelt och 
svårtydbart. Vad anmärkningarna egentligen betyder och står för förklaras inte närmare. Den 
tydligaste signalen i revisionsberättelsen är den om bolagets förmåga till fortlevnad, vilken 
revisorerna enligt undersökningen använder i ringa omfattning. Detta trots att flera av bolagen 
i den undersökta populationen uppvisade ett förbrukat eget kapital flera år i rad. 
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5.2 Vad revisorerna inte signalerar i revisionsberättelsen 
 
Föreställning 3: I en ren revisionsberättelse signalerar revisorn inte nödvändigtvis till 
borgenärerna att företaget är en fortlevande enhet 
 
Revisorn har en skyldighet att i revisionsberättelsen lämna upplysningar om huruvida 
antagandet om fortsatt drift är korrekt, om verksamheten uppvisar ogynnsamma nyckeltal, 
lider av kapitalbrist eller någon annan situation där lagstadgade krav inte uppfyllts. Revisorn 
har ett ansvar att i revisionsberättelsen upplysa om det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer 
rörande bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet. Borgenärerna är i ett kunskaps-
underläge på grund av att de inte har samma information som revisorn och företagsledningen 
och söker garantier för att deras fordringar är säkra bland annat utifrån de signaler de kan 
fånga i revisionsberättelsen. Den rena revisionsberättelsen kan tolkas som en garanti att 
företaget är en fortlevande enhet av de borgenärer som använder sig av den i besluts-
situationer.  
 
Med ledning av att hälften av revisionsberättelserna var rena och därmed saknade några 
anmärkningar året innan de försattes i konkurs finns det indikationer på att revisorer utifrån 
sin relation till klienten ser olika på sin roll, vad revisionsberättelsen skall syfta till och vilket 
ansvar de har gentemot företagets borgenärer. Arnold et.al. (2001) menar att olika rättsfall 
gjort det svårt att bestämma vem som har rätt att förvänta sig fördelar av revisionen och att det 
finns tvetydigheter i revisorns uppdrag beroende av vilket perspektiv man väljer. Revisorn har 
dels ett ansvar gentemot klienten och dels ett ansvar gentemot samhället, däribland 
borgenärerna, vars intressen revisionen syftar till att skydda enligt antagandet om revisorns 
sociala kontrakt. Huruvida dessa är förenliga skiljer sig sannolikt från fall till fall och är helt 
avhängigt den enskilde revisorns syn och val av perspektiv.  
 
Enligt Almer & Brody (2002) finns det risker som gör att informationen till intressenterna inte 
når fram. En risk kan vara att revisorn på grund av sin relation till klienten väljer att avstå från 
att avge en anmärkning i revisionsberättelsen. Det skulle kunna vara en möjlig förklaring till 
att så många som varannan revisionsberättelse i den genomförda undersökningen var ren före 
konkursen.  
 
Enligt Arnold et.al. (2001) har det de senaste femton åren förts en intensiv diskussion och 
kritik har framförts mot revisorerna över deras oförmåga att uttala sig i fortlevnadsfrågor med 
avseende på de klienter som kort efter att årsredovisningen avgivits försatts i konkurs. 
Författarna menar att revisorerna inte besitter den kompetens som krävs och att de inte lyckas 
upprätthålla sitt oberoende på grund av socialt och politiskt tryck. Dessa faktorer kan resultera 
i att de väljer att avge en ren revisionsberättelse då den borde ha varit oren.  
 
Även Ruiz-Barbadillo et.al. (2004) pekar på att revisorernas oberoende och kompetens är ett 
problem när de ställs inför att lämna ett utlåtande om företagets förmåga till fortlevnad. Ett 
felaktigt, mindre väl underbyggt sådant uttalande kan få stora konsekvenser för den enskilde 
revisorn och kan leda till skadeståndsskyldighet. Författarna menar att revisorn väljer att inte 
yttra sig i fortlevnadsfrågor och att det är den främsta förklaringen till att så många företag 
med ren revisionsberättelse går i konkurs. De menar att det är sannolikt att revisorn är 
medveten om problemen i företagen, men saknar ekonomiskt incitament för att upplysa om 
det i revisionsberättelsen. Ett livskraftigt bolag erhåller normalt inte ett påpekande från 
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revisorn om att det finns anledning att ifrågasätta antagandet om fortsatt drift. Revisorn har 
enligt författarna ett begränsat intresse i att lämna ett sådant yttrande.  
 
Föreställningen om att revisorn i den rena revisionsberättelsen inte nödvändigtvis signalerar 
till borgenärerna att företaget är en fortlevande enhet stämmer med resultaten från den 
genomförda undersökningen. I flera fall var revisionsberättelsen ren innan konkursutbrottet 
trots att nyckeltalen vittnar om att den inte borde vara det. En ren revisionsberättelse kan inte 
ses som en garanti för att företaget är en fortlevande enhet. Signalerna som en ren 
revisionsberättelse förmedlar till borgenärerna är snarare att söka kompletterande information 
i årsredovisningen eller från andra tillförlitliga källor innan beslut fattas på grundval av den 
erhållna informationen i revisionsberättelsen. 
 
 
5.3 Vad revisorerna signalerar i revisionsberättelsen 
 
Föreställning 4: I en oren revisionsberättelse med anmärkning om det egna kapitalet 
signalerar revisorn till borgenärerna att kreditrisken i företaget är betydande.  
 
Gemensamt för företagets borgenärer är att de har eller överväger att ingå avtal med företaget. 
Informationen i årsredovisningen och revisionsberättelsen har till uppgift att fylla funktionen 
att förse dem med relevant information så att de kan bedöma förutsättningarna för sitt 
engagemang i företaget och med vilken grad av säkerhet som företaget kommer att kunna 
uppfylla sin del i avtalet. Genom att anmärka om det egna kapitalet signalerar revisorn att 
kreditrisken i företaget är betydande. 
 
Almer & Brody (2002) pekar på att mottagarna av informationen, utifrån hur de förstår och 
tolkar signalen, kommer att tillmäta den mer eller mindre betydelse. Signalerna som revisorn 
sänder är inte nödvändigtvis de signaler som mottagaren uppfattar. Författarna menar 
dessutom att mottagaren av signalerna kan över- respektive undertolka innebörden i signalen. 
 
Föreställningen stämmer i huvudsak överens med resultaten från undersökningen även om 
undantag finns, se tabell 12. Revisorerna signalerar om att det egna kapitalet är förbrukat i 
merparten av fallen. Vilka signaler som borgenärerna uppfattar förefaller däremot inte vara 
desamma som avses i den bokstavliga lydelsen i föreställningen. En anmärkning om förbrukat 
eget kapital verkar tolkas som mindre allvarlig än den i realiteten är. Signalerna verkar inte gå 
fram och de förefaller inte att tolkas som att kapitalbristen kan innebära en betydande 
kreditrisk för borgenärerna. Om revisorn tillsammans med en anmärkning om det egna 
kapitalet även uttryckt farhågor om bolagets framtida förmåga till fortlevnad hade 
signalvärdet högst sannolikt ökat. 
 
 
5.4 Vilka signaler borgenärerna reagerar och agerar på 
 
Föreställning 5: Borgenärerna reagerar och agerar utifrån sina tolkningar av revisorns 
signaler i revisionsberättelsen genom att minska sitt engagemang eller begära bolaget i 
konkurs. 
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En anmärkning om förbrukat eget kapital är ganska vanligt förekommande i den undersökta 
populationen. I den genomförda undersökningen var det nitton bolag som hade en anmärkning 
om förbrukat eget kapital. Flera företag hade samma anmärkning två år i rad utan att upprätta 
någon kontrollbalansräkning i enlighet med gällande lagstiftning, se tabell 9. Endast i ett fall 
var det en borgenär som var sökande i konkursen. Trots att revisorns signal förefaller vara 
tydlig reagerar och agerar inte borgenärerna i någon nämnvärd utsträckning.  
 
Enligt Hendriksen & van Breda (1992) skall informationen i årsredovisningen vara förståelig 
för gruppen kunniga läsare. Definitionen på kunnig läsare är oklar och öppnar för att det 
skulle kunna röra sig om ett pedagogiskt problem. Borgenärerna kanske inte förstår 
innebörden i revisorns signal och vad en anmärkning om förbrukat kapital flera år i följd 
betyder för företagets förmåga till fortlevnad. 
 
Enligt Almer & Brody (2002) är signalvärdet beroende av hur mottagaren tolkar de signaler 
som revisorn förmedlar i revisionsberättelsen. Borgenärerna kan enligt författarna över- 
respektive undertolka signalerna och därmed tillmäta dem mer eller mindre betydelse i 
förhållande till vad revisorn avsett. 
 
Av de bolag som hade jämförelsesiffror på leverantörsskulder och krediter i kreditinstitut kan 
en trend utläsas. Leverantörsskulderna steg mellan 2004 och 2005 samtidigt som skulderna till 
kreditinstituten minskade. Detta indikerar på att banker och kreditinstitut i större utsträckning 
än leverantörer agerar på den erhållna informationen i revisionsberättelsen och att de är 
känsligare för signalerna som en oren revisionsberättelse förmedlar. Andelen bolag med 
jämförelsesiffror i förhållande till den totala populationen är dock för liten för att dra några 
slutsatser. Huruvida borgenärerna krävt bättre säkerhet alternativt kontant eller 
förskottsbetalning på grund av signalerna i revisionsberättelsen går inte heller att uttala sig om 
utifrån den genomförda undersökningen.  
 
Föreställningen stämmer inte även om det finns några fall där borgenärer varit sökande. 
Signalerna i revisionsberättelsen verkar inte gå fram eftersom de inte agerar i större 
utsträckning. I de fall som revisionsberättelsen varit ren kan borgenärerna ha övertolkat den 
som en garanti för att företaget är en fortlevande enhet och att risken är låg. I de fall 
revisionsberättelsen innehållit signaler kan borgenärerna ha undertolkat allvaret i dessa genom 
att inte agera på signalerna. Endast i två fall har det kunnat påvisas att borgenärerna agerat 
och begärt företaget i konkurs. Det har inte kunnat påvisas om borgenärer agerat på signalerna 
de fångat i revisionsberättelsen eller om det är andra signaler som fått dem att agera. En 
anmärkning i revisionsberättelsen om att det egna kapitalet till mer än hälften är förbrukat 
borde rimligen leda till en djupare analys från borgenärernas sida. Likaså en upplysning om 
att det finns skäl att ifrågasätta företagets förmåga till fortlevnad.  
 
Skälet till att borgenärerna inte reagerar och agerar kan ha flera möjliga förklaringar. Det kan 
bero på borgenärernas förmåga eller oförmåga att tolka signalerna i revisionsberättelsen. Det 
kan också bero på hur tydliga revisorerna är i sina formuleringar. Vidare finns det en 
möjlighet i att borgenärerna över huvud taget inte tar del av den information och de signaler 
som finns i revisionsberättelsen. 
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6 Slutsatser 

Kapitlet besvarar den problemformulering som legat till grund för undersökningen. Grunden 
för de slutsatser som dras är undersökningens syfte. 
 
 
Syftet har varit att beskriva och analysera revisionsberättelsens funktion som signalbärare till 
borgenärerna sett ur tre perspektiv: vad revisorerna anmärker på respektive inte anmärker på, 
vilka signaler revisionsberättelsen förmedlar respektive inte förmedlar till borgenärerna, samt 
i vilken mån borgenärerna reagerar och agerar på signalerna. Utifrån vad som presenterats i 
empirin och analysdelen redovisas följande slutsatser. 
 
 
6.1 Revisionsberättelsen tillkortakommanden 
 
Revisionsberättelsen är standardiserad till sin utformning och enligt många kritiker alltför 
summarisk. En utförligare revisionsberättelse har således efterfrågats. Huruvida en fylligare 
revisionsberättelse bättre skulle tillmötesgå borgenärernas behov är oklart. Med utgångspunkt 
ifrån dagens standardiserade revisionsberättelse är avsaknaden av en enhetlig och tydlig 
standard över vad anmärkningarna står för och hur de skall tolkas ur ett allvarlighets-
perspektiv en klar brist. Den allvarlighetsskala som Hasselberg & Kehrer (1995) presenterade 
lämnar utrymme för tolkning om att den tillskapats ur ett revisorsperspektiv d.v.s. ett felaktigt 
uttalande kan beroende av allvarlighetsgrad enligt skalan leda till att ett högre skadestånd 
utdöms mot revisorn.  
 
Den orena revisionsberättelsen är svårgenomtränglig då den ofta innehåller en massa ord, 
snåriga formuleringar och ett språk som normalt inte används. Som exempel på detta hänvisas 
till de yttranden som avgivits för de som i den senaste revisionsberättelsen erhöll tre 
anmärkningar. Beträffande distinktionen mellan uttalande, erinran och anmärkning som 
revisorn kan lämna vore det önskvärt med en definition på dessa begrepp och vad som skiljer 
dem åt med avseende på graden av allvar samt skillnaderna i användandet av dessa begrepp. 
Vidare skulle en förklaring till de olika kategorierna av anmärkningarna med avseende på när 
de används, hur de används och vad de egentligen betyder kunna höja revisionsberättelsens 
status och förenkla för mottagaren av informationen att tolka dess innehåll. 
 
Revisionsberättelsen i sin nuvarande standardiserade form är inte anpassad till borgenärernas 
behov. Som exempel kan nämnas upplysningen om företagets egna kapital. För de tolv bolag 
där revisionsberättelsen innehållit en anmärkning om det egna kapitalet två år i följd har 
endast ett fall identifierats där revisionsberättelsen även innehållit ett påpekande om att 
väsentliga tvivel föreligger angående företagets fortlevnadsförmåga.  
 
Resultaten från studien visar att en ren revisionsberättelse inte utgör någon garanti för att 
företaget är en fortlevande enhet. Vartannat bolag, tjugosju stycken, som försattes i konkurs 
hade i sin senast avgivna årsredovisning en ren revisionsberättelse. I dessa fall innehöll 
revisionsberättelsen således inga signaler till bolagets borgenärer.  
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6.2 Revisorns tillkortakommanden 
 
Revisorn kan avstå från att signalera till borgenärerna under förevändning att inte tillräckliga 
revisionsbevis finns till styrkande för uttalande, erinran eller anmärkning. Att avvakta till 
nästa års revision kan medföra betydande skada för borgenärerna som allt för sent nås av 
revisorns signaler.  
 
Revisorernas arbetsmetodik med avseende på väsentlighet och risk kontra vad borgenärerna 
förväntar sig medför att förväntningsgapet förmodligen aldrig kommer att kunna slutas. 
 
Kritiker menar att revisionen inte utförs på ett neutralt sätt då såväl revisorns egenintressen 
som klientens intressen sätts före de övriga intressenterna. Skälen till detta kan vara flera och 
olika forskare har valt att belysa och analysera det ur olika perspektiv. Arnold et.al. (2001) 
pekar på ett antal faktorer som påverkar revisorns oberoende och som har sin grund i att 
revisionsverksamheten är konkurrensutsatt. Faktorer som påverkar är tids- och arvodespress 
och enligt författarna har dessa en direkt inverkan på revisorernas oberoende. Ett annat 
perspektiv rör revisorernas rädsla för att ådra sig ett dåligt rykte på marknaden. Även risken 
för att bli stämd på grund av ett felaktigt yttrande påverkar högst sannolikt revisorn i 
beslutsprocessen i vilken han har att ta ställning till huruvida en ren eller en oren 
revisionsberättelse skall avges. Även Ruiz-Barbadillo et.al. (2004) pekar på att revisorernas 
tillkortakommanden rör deras oberoende gentemot klienten. Revisorernas oberoende ställs 
ofta mot risken att förlora kunden, att bli stämd eller få dåligt rykte och att revisorerna med 
utgångspunkt från dessa risker ibland väljer att avstå från att uttala sig i fortlevnadsfrågor. Att 
så många företag har en ren revisionsberättelse i anslutning till konkursen menar de beror på 
revisorns oförmåga att identifiera fortlevnadsproblematik i företaget och deras ovilja att 
uttrycka detta i en revisionsberättelse. 
 
Resultaten från undersökningen visar att det inte är alltid som revisorn signalerar i 
revisionsberättelsen. Det förefaller som att revisorerna inte primärt värnar om borgenärerna 
och revisionen utgör därför inte det skydd som den förväntas göra för bolagets borgenärer. I 
de fall som revisorerna signalerar till borgenärerna är signalerna otydliga. Ett enklare och 
tydligare språkbruk skulle vara att föredra. I de fall som identifierats i den empiriska studien 
där revisorn uttryckligen uttryckt farhågor avseende bolagens fortlevnadsförmåga försattes 
samtliga i konkurs inom sex månader från årsstämman.  
 
 
6.3 Borgenärernas tillkortakommanden 
 
I den aktuella undersökningen har det inte gått att se att borgenärerna i någon större 
utsträckning agerat på den erhållna informationen och de signaler som revisorn förmedlat i 
revisionsberättelsen. De signaler som har haft primärt fokus i undersökningen är de som rör 
företagets egna kapital och dess förmåga till fortlevnad. Av resultatet från Tingsrätterna 
framgår att endast tre borgenärer registrerats som sökande i konkurs. Något överraskande var 
det två borgenärer som agerade bland de med ren revisionsberättelse och bara en borgenär 
bland de med oren revisionsberättelse. Borgenärerna förefaller inte att reagera och agera på 
signalerna i de fall som revisionsberättelsen förmedlar några, vilket kan ha flera tänkbara 
förklaringar. En tänkbar förklaring kan vara att de på grund av sin relation till kunden väljer 
att inte agera. Andra tänkbara förklaringar är enligt Almer & Brody (2002) att de inte förstår 
signalerna eller tolkar signalerna som mindre allvarliga än vad de i verkligheten är. 
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Ytterligare en tänkbar förklaring är att de inte vet hur de skall agera, som t.ex. att ansöka om 
att bolaget försätts i konkurs.  
 
Granskningen av hur leverantörsskulder samt skulder till kreditinstitut utvecklades sig mellan 
2004 och 2005 indikerar på att banker och kreditinstitut i högre utsträckning än leverantörer 
reagerar på en oren revisionsberättelse och de signaler den förmedlar om att risknivån i 
företaget ökat. Denna iakttagelse stämmer väl överens med tidigare undersökningar bl.a. 
Almer & Brody (2002) som menar att skälet till detta är att kreditgivarna övertolkar 
signalerna som revisorn förmedlar om huruvida företaget är en fortlevande enhet. Med 
ledning av att endast två borgenärer i den genomförda undersökningen varit sökande i 
konkursen kan borgenärernas tillkortakommanden sammanfattas i att de haft för stor tilltro till 
avsaknaden av signaler i de rena revisionsberättelserna och att de undertolkat de signaler som 
funnits i de orena revisionsberättelserna.  
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7 Förslag till fortsatt forskning 

Kapitlet ger några olika förslag till fortsatt forskning. 
 
 
 
Ett första förslag till fortsatt forskning är att utgå ifrån den använda modellen i denna 
undersökning och genomföra en likadan studie i ett annat län i Sverige i syfte att se om 
resultaten blir desamma. 
 
Trots all forskning på området och den kritik som riktats mot den standardiserade 
revisionsberättelsen så har inga större genomgripande förändringar i dess utformning och 
informationsinnehåll skett. Om revisorerna har ett ansvar för att förmedla information till 
intressenterna, och då primärt borgenärerna, genom revisionsberättelsen kan ett annat förslag 
på fortsatt forskning vara att genom en surveyundersökning via djupintervjuer med 
borgenärerna undersöka hur de vill att revisionsberättelsen skall vara utformad och vad den 
skall innehålla för att den skall möta deras behov av information samt vara användarvänlig till 
sin utformning. Tidigare forskning, bl.a. Mellemvik et.al. (1988), har visat att redovisnings-
information inte har samma funktion för alla individer och att redovisningsinformation inte 
kan isoleras från de sociala processer som pågår i och utanför organisationerna. 
 
Ett tredje förslag på fortsatt forskning är att utgå ifrån konkursbouppteckningen för bolag med 
oren revisionsberättelse med anmärkning om det egna kapitalet och analysera hur skulder till 
leverantörer och kreditinstitut utvecklats från den senast avgivna årsredovisningen och fram 
till konkursutbrottet. Inom ramen för denna undersökning kan en kartläggning göras av i 
vilken mån en oren revisionsberättelse leder till att borgenärerna agerar genom att göra 
förändringar i avtalsvillkoren med gäldenären alternativt begära kontant betalning eller 
förskottsbetalning. Möjligen skulle en sådan undersökning kunna generera förslag på hur 
borgenärerna bättre skall kunna skyddas i framtiden genom en utökad revisionsberättelse och 
tydligare signaler från revisorn till borgenärerna. Vidare kan revisorns straffrättsliga ansvar 
belysas i de fall en anmärkning om det egna kapitalet gjorts flera år i rad och inga åtgärder 
vidtagits i enlighet med regelverket i aktiebolagslagen. 
 
Ett fjärde förslag är att på bred front försöka kartlägga hur revisorerna egentligen ser på sitt 
ansvar gentemot borgenärerna kontra sina uppdragsgivare. Sannolikt finns det olika skolor 
inom revisorskåren där det skiljer sig åt i synen på vilka som är deras uppdragsgivare. En 
möjlig utgångspunkt skulle kunna vara att studera vad som händer på det straffrättsliga 
området när det gäller utdömda skadestånd för revisorer och vilka konsekvenser dessa straff 
får när det gäller förtroendet för revisorerna. 
 
Ett femte förslag på fortsatt forskning är att undersöka i vilken mån en för sent upprättad och 
avgiven årsredovisning som kan vara den tydligaste signalen på att bolaget är i kris, leder till 
att bolagen försätts i konkurs. Studien skulle kunna fokusera på avsaknaden/bristen på intern 
kontroll i de aktuella bolagen i kombination med att revisorerna inte alltid aktivt verkar för att 
få årsredovisningen för revision i så god tid som möjligt. Undersökningen kan även kartlägga 
i hur många fall årsredovisningen inkommer för sent eller inte alls genom att revisorn på 
grund av bristande betalning försatt klienten i revisorsnöd.  
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