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Abstract:  
 
The essay will deal with the audits final product which is the auditor’s 
report. The auditor’s report has been through many changes over the years as 
the audit process and accounting have evolved. The present auditor’s report 
in Sweden is regulated by the RS 709 and the report is heavily standardized. 
The standardization is the subject of many debates where the question is 
whether the present formulation is the best. 
 
The purpose of the essay is to question the formulation on the auditor’s 
report based on opinions of auditors, interested parties and small enterprises. 
The essay investigates if the Swedish formulation on the auditor’s report 
could change by inspiration of other countries formulation or by proposal 
from Swedish auditors, companies and interested parties. The purpose is also 
to examine how a discarded audit obligation would affect the auditor’s 
report. 
 
The empirical investigation is based on interviews with two auditors, two 
small enterprises and two interested parties. The interested parties are 
represented by a bank and a supplier. We conducted interviews with these 
groups where the questions were tailored specifically for each person. The 
essay is accomplished using a qualitative method.  
 
In our research we didn’t find any particular alternative for a change in either 
USA’s or Australia’s formulation of the auditor’s report. This is because 
their formulation of the report is very much the same as the Swedish. The 
difference that we found is that their formulation is even more standardized. 
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Auditors, companies and interested parties opinions about the present 
standardized auditor’s report are diverse. The auditors think that the report is 
good while the companies and interested parties demand a report which is 
more specific to the company and better formulated. 
 
The changes that we’ve found, after having considered every groups 
opinions, is an auditor’s report that is more specific for the company and 
where the auditor uses more additional information to the company and 
interested parties. If the auditing obligation is discarded the present 
formulation, with our propositions for change in consideration, will remain 
for the voluntary audit. If the audit process itself gets simplified the report 
will no longer be named auditor’s report, and will more likely have the shape 
of some kind of certificate. Finally we can establish that the proposed 
changes of the report hopefully will lead to a more readable report for the 
auditors, companies and interested parties so they won’t neglect it anymore. 
The essay is written in Swedish. 
 
Keywords: auditor’s report, small enterprises, improvement, readable, 
discarded audit obligation, USA, Australia.    
 
 
Sammanfattning 
 
Uppsatsen behandlar revisionens slutprodukt vilken är revisionsberättelsen. 
Revisionsberättelsen har genom åren genomgått många förändringar i takt 
med att revisionen och redovisningen utvecklats. Dagens revisionsberättelse 
är reglerad i RS 709 och är kraftigt standardiserad. Denna standardisering är 
föremål för många diskussioner där det ifrågasätts huruvida dagens 
utformning är den bästa. 
  
Syftet med uppsatsen är att ifrågasätta dagens utformning av 
revisionsberättelsen baserat på revisorers, intressenters samt mindre 
aktiebolags åsikter. Uppsatsen behandlar huruvida Sveriges utformning av 
berättelsen kan förändras med bakgrund till andra länders utformning eller 
genom förslag från svenska revisorer, företag och intressenter. Syftet är även 
att undersöka hur en slopad revisionsplikt skulle påverka 
revisionsberättelsen. 
 
Vi genomförde intervjuer med två revisorer, två mindre aktiebolag samt två 
intressenter vilka utgörs av en bank och en leverantör. Intervjuerna bestod av 
djupgående frågor som anpassades efter varje individ. Uppsatsen är alltså 
genomförd enligt en kvalitativ metod. 
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I vår undersökning fann vi inte några direkta förändringsalternativ i USA:s 
eller Australiens utformning av revisionsberättelsen. Detta beror på att deras 
utformningar är mycket lika den svenska. Den skillnad vi noterade är att 
deras revisionsberättelse, om något, är mer standardiserade.  
 
Revisorer, företag samt intressenters uppfattning om dagens standardiserade 
revisionsberättelse skiljer sig åt. Revisorerna tycker den är bra medan företag 
och intressenter efterfrågar en mer företagsspecifik och bättre utformad 
berättelse.  
 
De förändringar som vi ser, efter att vi tagit hänsyn till alla grupper, är en 
revisionsberättelse som är mer företagsspecifik och där revisorn ökar sitt 
användande av tilläggsupplysningar mot företag och intressenter. Vid en 
slopning av revisionsplikten kan dagens utformning av revisionsberättelsen, 
med hänsyn till våra förändringsförslag, kvarstå vid den frivilliga revisionen. 
Om man förenklar revisionen kommer rapporten inte att kunna kallas för en 
revisionsberättelse och snarare ha formen av något slags intyg. Slutligen kan 
vi konstatera att en förändring av revisionsberättelsen förhoppningsvis leder 
till att revisorer, företag och intressenter inte längre förbiser den utan 
uppfattar berättelsen som mer läsvärd. 
 
Nyckelord: revisionsberättelse, mindre aktiebolag, förbättring, läsvänlig, 
slopad revisionsplikt, USA, Australien. 

III 



 

Förord 
 
Vi vill härmed tacka alla hjälpsamma personer som vi har fått intervjua. Alla 
har varit tillmötesgående och kommit med givande synpunkter. 
 
Vi tackar även vår handledare Jürgen Claussen för det alltid lika positiva 
bemötandet trots alla våra kluriga frågor. 
 
Alla våra snälla kamrater förtjänar även ett tack då de hjälpt till med att läsa 
igenom och kommit med åsikter kring vår uppsats.  
 
Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete och en konfliktfri väg 
ända fram till slutet av uppsatsskrivandet. 
 
Borås, 2007-05-16 
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ISA - International Standards on Auditing 
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1. Inledning 
 

 
Detta kapitel ska fungera som en introduktion för läsaren till vårt 
forskningsområde. Det behandlar en bakgrund och diskussion som avser att 
ge förståelse till uppsatsens forskningsfrågor och syfte. Kapitlet avslutas 
genom att illustrera vilken avgränsning som gäller för uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
 
En revisors arbetsuppgift är att granska företags årsredovisningar och 
förvaltningar. Detta arbete utmynnar i en revisionsberättelse, vilken är 
revisorns bidrag till det aktuella företagets årsredovisning. 
Revisionsberättelsen är revisorns sätt att antingen godkänna eller att anmärka 
på årsrapporten, berättelsen kallas då ren eller oren. Enligt Johansson, 
Häckner och Wallarstedt (2005, s. 119) får en oren revisionsberättelse stora 
konsekvenser för företaget då de kan tappa förtroendet från sina intressenter.  
 
Revisionsberättelsens utformning har sin grund i en standardiserad mall som 
regleras i RS (Revisionsstandard) 709. I RS finns mallar för hur revisorn ska 
gå tillväga vid utformningen av revisionsberättelsen, det innefattar riktlinjer 
för både ren och oren berättelse (FAR del 2, 2007, RS 709).  
 
RS är en översättning och anpassning av en internationell standard som heter 
ISA (International Standards on Auditing) (FAR, 2006, s. 25). ISA tillämpas 
i Sverige och många andra länder. Det finns antagligen en något annorlunda 
utformning i andra länder såsom USA eller Australien eftersom deras 
utformning även präglas av dessa länders specifika regelverk. 
 
Revisionsprocessen har genom åren förändrats avsevärt, mest på grund av 
skandaler såsom Kreuger-kraschen och Fermenta-skandalen. Resultatet av 
detta, samt andra faktorer, har medfört att även revisionsberättelsen 
genomgått en del större förändringar (FAR, 2000, s. 112). År 1998 kom den 
senaste stora förändringen då revisionsberättelsens utformning gick från en 
kort text på några rader till en mer utökad berättelse där revisorn fick mer 
ansvar (Törnblom & Hjalmarsson, 1997, s. 22-29).  
 
Utvecklingen på senare tid har även den ämnat lägga mer ansvar på revisorn. 
2006 kom den senaste förändringen som avser en formulering vilken 
förklarar i hur stor utsträckning revisorn ska upptäcka väsentliga fel. Enligt 
FARs Revisionsbok (2000, s. 62) lydde den tidigare formuleringen av 
revisionsberättelsen ”i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen inte 
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innehåller väsentliga fel”. Formuleringen idag lyder ”med hög men inte 
absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter” (FAR del 2, 2007, RS 709 28SE). Den sistnämnda 
innebär att revisorn får ett ökat ansvar gällande sina uttalanden om företagets 
väsentliga fel.  
 
Revisionsberättelsens utformning ser likadan ut för alla aktiebolag, 
skillnaden mellan stora och små bolag är ofta vilka resurser de har att 
utnyttja. De mindre aktiebolagen utgör idag cirka 97 % av alla aktiebolag i 
Sverige (Thorell & Norberg, 2005, s. 4). En revision är en större kostnad, i 
relation till ett företags omsättning, för mindre aktiebolag. Därför är de 
intresserade av att revisionen samt dess resultat, revisionsberättelsen, blir av 
högsta kvalitet. Det utreds nu en förändring av revisionsplikten avseende 
mindre aktiebolag i syfte att förenkla revisionen, detta kan även komma att 
påverka revisionsberättelsen (Skough, 2007, s. 13).  
 
Anledningen till att vi valde revisionsberättelsen som studieobjekt är att vi 
tycker den skapar intresse på många olika sätt. Den är revisorns bidrag till 
årsredovisningen och därigenom det enda beviset på vilken arbetsbörda 
revisorn lagt ned på revisionsobjektet. Revisionsberättelsen är också en 
mötespunkt mellan ett företags intressenter och dess revisorer. Revisorn ska 
genom att vara oberoende förmedla den enda objektiva synen på företaget 
som finns för allmänheten.   
 

1.2 Problemdiskussion  
 
Bakgrundsbeskrivningen förklarar hur vi kommit fram till vårt 
problemområde som vi nu ska tydliggöra i syfte att komma ett steg närmare 
formuleringen av våra forskningsfrågor.  
 
Revisionsberättelsen har förändrats genom åren på flera olika sätt, den har 
blivit mer utförlig och den har fått ett tydligare upplägg med fördefinierade 
delar som regleras i RS 709. De obligatoriska delarna är kraftigt 
standardiserade och lämnar inte mycket, eller något, utrymme för revisorn 
själv att utforma revisionsberättelsen efter egna förslag.  Lars Melin (2007, s. 
50) förklarar i en artikel i Balans att det kan vara så att revisorn har mer att 
berätta, han tycker att det skulle vara intressant att höra den sanna 
revisionsberättelsen.  
 
Berättelsen är ofta den del av årsredovisningen som blir förbisedd av läsaren. 
Det är revisorns enda bidrag till årsredovisningen och därför borde den få 
mer uppmärksamhet. Idag är en revisionsberättelse förmodligen endast 
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intressant för intressenter och företag ur perspektivet om den är ren eller 
oren. Dan Brännström, generalsekreterare i FAR, kritiserar denna typ av 
digitala revisionsberättelse då det inte finns några mellanting (Johansson, 
Häckner & Wallerstedt, 2005, s.178). Man kan fråga sig om den utformning 
som nu råder är den optimala då inget större intresse visas för berättelsen.  
 
Den senaste tiden har en del större redovisningsskandaler blivit upptäckta 
och uppmärksammade runt om i världen. Detta har medfört att 
redovisningen skärpts och blivit mer komplex. Komplexiteten i 
redovisningen har även medfört en ökad arbetsbörda för revisorerna då 
revisionen blivit utökad med mer avancerade kontroller av företagets 
redovisning och förvaltning. Ett resultat av den utökade redovisningen kan 
vara att företag samt intressenter förväntar sig att revisorn ska göra mer än 
vad hans egentliga arbetsuppgifter är. Vår uppfattning är att företag har en 
tendens att förskjuta ansvaret till revisorn, de förväntar sig att när revisionen 
är gjord så är årsredovisningen korrekt. Det är dock inte så utan revisorn har 
sina arbetsuppgifter att genomföra men det är fortfarande styrelsen som har 
ansvaret på att årsredovisningen är korrekt.  
 
Förutom ansvarsförskjutning ökar förväntningsgapet när intressenter tror att 
revisorn gör mer än vad han faktiskt gör. Det är på grund av detta som det är 
viktigt att revisionsberättelsen klart uttrycker vad revisorn gjort. 
Revisionsberättelsen är mötespunkten mellan intressenter och revisorer 
vilken ska ge intressenterna en bild av revisionen. Det är därför väsentligt att 
berättelsen är utformad på ett sätt som skapar intresse och ger utförlig 
information. Dagens revisionsberättelser har en brist eftersom berättelsen, 
enligt Bengt Rydén (före detta börschef), för den stora allmänheten uppfattas 
som tråkig och intetsägande (Holmqvist & Ehlin, 2003, s. 37). 
 
Revisionsberättelsens utformning och standardisering skiljer sig mellan olika 
länder på grund av att de följer olika rekommendationer. Huruvida andra 
länders upplägg på revisionsberättelsen skiljer sig avsevärt, och i så fall är 
bättre än den standard som följs i Sverige och Europa, är en intressant fråga.  
 
Den slopade revisionsplikten för mindre aktiebolag som nu utreds skulle få 
stora konsekvenser för revisionen i Sverige. Revisorerna anser dock att 
företag kommer att fortsätta genomföra någon typ av revision eftersom de 
behöver den typen av kvalitetssäkring till sina intressenter (Precht, 2005, s. 
23). Alternativet är en frivillig revision som ser ut exakt som den gör idag 
eller en förenkling av revisionen. En slopad revisionsplikt skulle i vilket fall 
påverka både revisionen och revisionsberättelsen med dess innehåll (Skough, 
2007, s. 13).  
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1.3 Forskningsfrågor  
 
Efter problemdiskussionen kan vi nu identifiera en huvudfråga som vi brutit 
ner i ett antal delfrågor vilka tillsammans ska utgöra grunden för vår 
forskning.  
 

1.3.1 Huvudfråga 
 

• Är dagens utformning av revisionsberättelsen för mindre aktiebolag 
i Sverige tillfredsställande för revisorer, intressenter samt företag? 

 
För att förstå syftet i vår huvudfråga och dessutom konkretisera den 
ytterligare, har vi valt att dela upp den i tre stycken delfrågor som tydligare 
förklarar vilken riktning vår uppsats kommer att gå mot. 
 

1.3.2 Delfrågor 
 

o Hur uppfattas den standardiserade revisionsberättelsen av 
revisorer, mindre aktiebolag samt intressenter? 

 
o Är det någon skillnad på utformningen av 

revisionsberättelsen mellan Sverige, USA och Australien? 
Om det finns någon skillnad kan man då ifrågasätta Sveriges 
mall med denna? 

 
o Finns det något sätt att förändra/förenkla 

revisionsberättelsen för mindre aktiebolag som kan vara till 
nytta för företag, revisorer samt intressenter? 

 

1.4 Syfte 
 
Syftet med rapporten är att få insikt i revisionsberättelsens utformning och 
betydelse. Vi vill få förståelse för om standardiseringen för mindre 
aktiebolag är bra eller om en friare form skulle föredras av revisorer, företag 
och intressenter i Sverige. Vi gör dessutom en övergripande granskning av 
modellerna i USA och Australien för att se om de kan ge inspiration till en 
alternativ utformning i Sverige. Syftet är även att försöka finna en förändring 
av den befintliga revisionsberättelsen samt undersöka hur en förändring kan 
se ut vid en slopning/förenkling av revisionen för mindre aktiebolag. 
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1.5 Avgränsning 
 
I vår rapport avgränsar vi oss till att undersöka mindre aktiebolag, alltså de 
som inte uppfyller 50:25:50 (50 anställd, 25 mkr balansomslutning, 50 mkr 
nettoomsättning) villkoren. Vi har valt att göra denna avgränsning då mindre 
aktiebolag är den vanligaste typen av företag i Sverige idag. Eftersom 
bolagsformen är vanligast finns det information i stor omfattning och bra 
kontaktmöjligheter inom denna grupp. Mindre aktiebolag står även 
eventuellt inför en förändring av hela revisionsplikten som då också i hög 
grad påverkar revisionsberättelsen, även detta har bidragit till vårt intresse 
för mindre aktiebolag. 
 
I vår avgränsning med andra länder jämför vi Sverige mot USA och 
Australien. Anledningen till att vi valt USA är att vi vill jämföra med ett 
anglosaxiskt land, då Sverige är mer kontinentalt. USA är även en 
normsättare för Europa och resten av världen. I vår undersökning jämför vi 
också med Australien eftersom det är ett engelsktalande land, språket 
underlättar vår informationstolkning. Australien är dessutom intressant då 
landet ligger geografiskt långt bort och deras reglering inte är lika välkänd, 
för oss, som USA:s reglering. 
 
För att förenkla insamlingen av empiriskt material avgränsar vi oss 
geografiskt till Borås-området. Vi ser inte detta som ett problem då Borås 
har en stark företagskultur med många olika bolag att undersöka. I 
intervjuerna avgränsar vi oss till två godkända eller auktoriserade revisorer, 
två mindre aktiebolag och två stora intressenter. De mindre aktiebolagen 
representeras av ägare eller anställda på företaget som har hand om 
ekonomin. Intressenterna kommer att bestå av en bank och en leverantör. 
Banken väljer vi för att de har en viktig funktion då många mindre 
aktiebolag har lån hos någon bank. Vi väljer en leverantör eftersom de, vid 
ett samarbete, är intresserade av att kunden har en bra ekonomisk ställning. 
Anledningen till att vi valt att utesluta övriga intressenter är främst på grund 
av tidsbrist. De intressenter vi valt tycker vi representerar gruppen på ett bra 
sätt. Vi tror att detta empiriska underlag blir lagom stort att analysera och 
samtidigt ger ett trovärdigt resultat. 
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2. Metod 
 

 
Metodkapitlet avser att klargöra vilka metodologiska principer som vi utfört 
vår forskning efter. Det kommer att ge en förklaring på våra val vad gäller 
vetenskapliga förhållningssätt, metoder och forskningsansatser. Vi nämner 
även hur vi genomför datainsamling samt en förklaring till hur 
giltighetsanspråken vägs in i undersökningen. 

 

2.1 Vetenskapliga förhållningssätt 
 
Positivism och hermeneutik är två olika vetenskapliga förhållningssätt, eller 
skolbildningar. En forskare vet ofta vilket förhållningssätt som råder i den 
vetenskap som han forskar inom men han är sällan medveten om vilka 
alternativa förhållningssätt som existerar och hur man arbetar inom andra 
discipliner (Patel & Davidson, 2003, s.26).  
 

2.1.1 Positivism 
 
Positivismen utvecklades på 1800-talet av sociologen Auguste Comte. Han 
ansåg att det gick att skapa kunskap som var både positiv och utvecklande 
för mänskligheten. Positivismens ursprung kommer från den 
empiriska/naturvetenskapliga traditionen och bygger på att kunskap ska vara 
verklig och logiskt prövbar. Inom positivismen formas hypoteser som sedan 
testas empiriskt för att se om de kan accepteras eller förkastas (Patel & 
Davidson, 2003, s.26-28). Vid en positivistisk undersökning utgår man ifrån 
teorin för att gå mot empirin (Denscombe, 2004, s. 24). Förhållningssättet 
bygger på logik, analys, objektivitet och kopplas ofta samman med en 
kvantitativ metod. Forskaren ska vara objektiv och stå utanför den verklighet 
som studeras (Patel & Davidson, 1994, s.28).  
 

2.1.2 Hermeneutik 
 
Hermeneutiken är positivismens motsats, den bygger på tolkning och 
förståelse. Den syftar till att förstå den mänskliga existensen och med det 
menas att hermeneutiken kan förstås och tolkas genom språket. 
Hermeneutiken tillämpas främst inom kultur-, human- och 
samhällsvetenskapen. Förhållningssättet står för kvalitativa tolknings- och 
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förståelsesystem och forskarrollen är subjektiv och engagerad. Forskaren 
använder hela tiden sin egen förförståelse som ett verktyg i tolkningen. Till 
skillnad från positivismen är man inom hermeneutiken inte intresserad av att 
förklara företeelser, man vill istället förstå dem (Patel & Davidson, 2003, 
s.28-31).  
 

 
Figur 2.1.1 Den hermeneutiska cirkeln, omarbetad från Alvesson & Sköldberg 1994, s. 174 

 
Tolkningsprocessen beskrivs ofta som en hermeneutisk cirkel, för att förstå 
helheten måste forskaren förstå delarna och för att förstå delarna måste han 
förstå helheten. Cirkeln inleds ofta med en vag uppfattning av texten som 
helhet, vidare tolkas de enskilda delarna och då ökar förståelsen för helheten. 
Denna process gör att förståelsen kontinuerligt fördjupas och ny kunskap 
skapas. Risken med tolkningen är att den säger mer om forskarens 
värderingar än om textens, detta kan undvikas genom att låta flera personer 
analysera samma text (Repstad, 1999, s.103-104). En hermeneutisk 
undersökning börjar i empirin för att sedan gå mot teorin (Patel & Davidson 
1994, s. 26). 
 

2.1.3 Vårt förhållningssätt 
 
I fråga om vetenskapligt förhållningssätt är vi hermeneutiker. Denna 
inställning har vi eftersom vi tolkar och drar slutsatser om vårt 
undersökningsobjekt snarare än att endast beskriva fenomenet. Positivism är 
för oss främmande då detta förhållningssätt har sin grund i 
naturvetenskapliga undersökningar och inte i samhällsvetenskapliga. 
Positivismen förespråkar forskning genom logik och analys av främst 
numerisk data, i vår forskning är vi mer intresserade av att förstå 
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verkligheten och är därmed hermeneutiker. Att vi är hermeneutiker uttrycks i 
vår forskning på det sätt att vi hela tiden pendlar mellan detaljerad 
information och övergripande sådan där vi väger in vår förförståelse i syfte 
att skapa ny förståelse. 
 

2.2 Vetenskapliga metoder 
 
Med utgångspunkt från något av dessa två vetenskapliga förhållningssätt kan 
forskningen ytterligare konkretiseras genom att välja vilken typ av metod 
som forskningen ska utföras efter. Det finns två stora metodologiska 
angreppssätt inom samhällsvetenskapen, dessa är kvantitativ samt kvalitativ 
metod. Det som främst skiljer dessa två är hur analys av insamlad 
information går till (Patel & Davidson, 1994, s. 12). Dessa två metoder kan 
användas i kombination med varandra i samma undersökning eftersom det 
övergripande syftet med båda är detsamma, nämligen att ge bättre förståelse. 
En kombination kan i vissa studier ge bättre förståelse än om de används var 
för sig (Holme & Solvang 1997, s. 76).  
 

2.2.1 Kvantitativ metod 
 
Den kvantitativa metoden som följer ett positivistiskt förhållningssätt brukar 
stå för naturvetenskapliga förklaringsmodeller (Patel & Davidson, 1994, s. 
26). Det som urskiljer den kvantitativa metoden är att beskrivning och 
förklaring skapas genom generalisering av ett större urval av 
undersökningsobjekt. Undersökning sker genom insamling av mindre 
omfattande information om många enheter (Holme & Solvang, 1997, s. 78). 
I forskningsresultatet söks generella samband där forskaren eftersträvar att 
dra slutsatser av en population som ska tala för hela mängden. Det innebär 
att ett stickprov tas av den totala populationen (Patel & Davidson, 2003, s. 
110). Denna sorts undersökningar sker ofta genom enkätundersökningar med 
fasta svarsalternativ eller frågeformulär. Observationerna enligt den 
kvantitativa metoden är med andra ord i stor grad strukturerade och 
formaliserade (Holme & Solvang, 1997, s. 78). Resultaten från 
undersökningarna brukar kännetecknas av att de utmynnar i numeriska 
observationer, resultatet är i sådan form att forskaren kan göra statistiska 
uträkningar på det (Backman, 1998, s. 31).   
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2.2.2 Kvalitativ metod 
 
Till skillnad från kvantitativa metoder, som hänförts från positivism, så 
bygger kvalitativa metoder på hermeneutiken (Patel & Davidson, 1994, s. 
26). Den kvalitativa metoden handlar om att söka det unika, precis som 
namnet kvalité avslöjar så är det en viss egenskap eller ett speciellt drag som 
är intressant. För att finna dessa kvalitéer lägger den kvalitativa metoden 
tonvikten på tolkning och förståelse (Repstad, 1999, s. 9).  
 
Enligt metoden ska det finnas ett starkt samband mellan den forskande och 
dennes undersökningsområde. Den som utför forskningen måste komma 
nära inpå i syfte att kunna förstå, tolka och dra slutsatser av det undersökta 
fenomenet. Forskningen genomförs grundligt på ett fåtal objekt till skillnad 
från den kvantitativa metoden där forskning sker mer övergripande på ett 
större antal objekt. Observationer och intervjuer enligt denna metod utförs 
genom djupintervjuer eller intervjumallar utan fasta svarsalternativ. Detta 
ostrukturerade sätt hjälper till att öka förståelsen hos forskaren (Holme & 
Solvang, 1997, s. 78).  
 
Vid bearbetning av kvalitativ information är det ofta textmaterial som ska 
analyseras. I kvantitativ metod är informationen numerisk. All observation 
som sker i form av bland annat intervjuer dokumenteras i en text. Texten 
bearbetas sedan av forskaren. Detta tolkningsarbete är både tidskrävande och 
resurskrävande men förhoppningsvis så bidrar resultatet till att skapa större 
förståelse (Patel & Davidson, 2003, s. 119). 
 

2.2.3 Val av metod 
 
Den vetenskapliga metod vi arbetar utifrån är den kvalitativa metoden. Detta 
var ett givet val då vi är hermeneutiker och tolkar verkligheten för att i 
slutändan få en djupare förståelse. Våra forskningsfrågor är utformade på ett 
sådant sätt att det inte skulle vara möjligt att genomföra en kvantitativ studie. 
Intervjuerna som hjälper till att svara på våra forskarfrågor sker i form av 
diskussioner och inte genom standardiserade frågemallar. Ett mål med 
studien är att få olika synpunkter och åsikter om revisionsberättelsen vilket 
utesluter den generalisering som karaktäriserar den kvantitativa metoden. 
Eftersom vi eftersträvar djupare förståelse och en dialog under intervjuerna 
är den kvalitativa metoden vårt val. 
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2.3 Vetenskapliga forskningsansatser 
 
Teoriproduktionen kan ske genom tre olika arbetssätt; induktion, deduktion 
och abduktion. De två första formerna brukar sällan förekomma i sina 
ytterligheter utan det är vanligast med ett arbetssätt som utgör en blandning 
av induktion och deduktion. Detta kallas för abduktion (Patel & Davidson, 
2003, s. 23).  

2.3.1 Induktion  
 
Det induktiva arbetssättet utgår ifrån empirin och syftet är att skapa ny teori. 
Genom att beskriva praxis, och vad som styr det, fås en bättre bakgrund till 
att ändra praxis (Artsberg, 2005, s. 31-32). Induktion kallas upptäcktens väg 
och det mesta som görs inom samhällsvetenskapen har inslag av detta 
teoretiska angreppssätt (Holme & Solvang, 1997, s. 51).  
 

2.3.2 Deduktion  
 
Vid deduktivt arbetssätt utgår forskaren från befintliga teorier och drar sedan 
slutsatser om enskilda företeelser (Patel & Davidson, 2003, s. 23). Det 
skapas hypoteser utifrån teorin, dessa testas sedan empiriskt för att se om de 
ska accepteras eller förkastas. Inom redovisningen kan forskaren med 
utgångspunkt i ett givet synsätt ta fram konkreta lösningar genom deduktion 
(Artsberg, 2005, s. 31). Deduktion brukar kallas bevisandets väg och den är 
mer formaliserad än induktion (Holme & Solvang, 1997, s. 51). 
 

2.3.3 Abduktion 
 
Abduktion är det tredje arbetssättet och en kombination av induktion och 
deduktion. Denna kombination yttrar sig genom att abduktion är uppbyggd i 
tre steg. I det första steget skapar forskaren ett hypotetiskt mönster utifrån ett 
enskilt fall i syfte att förklara fallet, detta steg är då induktivt. Andra steget 
prövar den lagda hypotesen på nya fall, steget är då deduktivt. Sista steget 
sluter cirkeln genom att forskaren utvecklar och utvidgar den ursprungliga 
hypotesen för att göra den mer generell vilket då är induktivt. Abduktion är 
en friare forskningsansats som inte låser forskaren vilket lätt händer i ren 
induktion eller deduktion (Patel & Davidson, 2003, s. 24). 
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2.3.4 Val av forskningsansats 
 
Vad gäller forskningsansats har vi valt en kombination av deduktion och 
induktion, alltså abduktion. Att använda ren induktion går inte då vi 
använder befintlig teori för att testa den i empirin. Vi kan heller inte använda 
ren deduktion eftersom empirin används för att eventuellt skapa ny teori. 
Abduktionens tre steg passar vårt arbetssätt då vi börjar med teori, för att 
sedan röra oss mot empiri och slutligen återknyta till teori. Vi rör oss i båda 
riktningar för att söka förståelse i vår forskning, därför är arbetsprocessen 
abduktiv.  
 

2.4 Datainsamling 
 
Primärkällor är material som samlats in av forskaren själv, detta kan ske 
genom intervjuer, enkäter eller observationer. Primärkällor innebär 
förstahandsrapportering där forskaren själv söker svar på frågor i stället för 
att bara förlita sig på andrahandskällor. Andrahandskällor, också benämnt 
sekundärkällor, är material som samlats in eller skrivits av någon annan än 
forskaren själv. Detta kan bestå av information ifrån databaser, böcker eller 
artiklar. Vid behandling av sekundärdata är det väsentligt att forskaren har 
en kritisk inställning till informationen då den är mindre trovärdig eller kan 
vara mer subjektiv än primärdata (Andersen, 1998, s. 150-151). 
 
I vår insamling av data använder vi oss av både primära och sekundära 
källor. Primärkällor utgörs till största del av material från intervjuer, som 
genomförs med revisorer, företag samt intressenter. Sekundärkällor som vi 
använder är främst böcker och artiklar inom det aktuella ämnet. Vi försöker 
förhålla oss kritiskt till källorna och enbart använda oss av trovärdig samt 
seriös litteratur.   
 

2.5 Giltighetsanspråk 
 
Hur man ska undersöka att den information som samlats in stämmer kan 
göras på lite olika sätt och med olika kriterier. Ett sätt är att undersöka 
materialets giltighet, detta kallas validitet. Ett annat är att undersöka hur 
pålitligt det är, alltså reliabilitet. Enligt Patel & Davidson (2003, s. 99) har 
dessa två en samhörighet på det viset att man inte kan mäta det ena utan att 
mäta det andra.  
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2.5.1 Validitet 
 
Att granska om validiteten är hög innebär att man kollar om forskaren har 
undersökt det som han avsåg att undersöka (Patel & Davidson, 2003, s. 98). 
Begreppet validitet kan delas upp i två andra begrepp, vilka är relevans och 
giltighet. Relevans mäter hur pass väl resultatet stämmer överens med 
frågeställningen, har resultatet svarat på frågan? Giltighet avser om resultatet 
är sant, det vill säga om teorin stämmer överens med empirin. I verkligheten 
går det aldrig att mäta validiteten på ett tillförlitligt sätt utan den avgörs 
utifrån en subjektiv bedömning genom argumentation (Andersen, 1998, s. 
85). Hur hög validiteten är beror på vilken vetenskaplig metod som används. 
En kvalitativ metod ger högre validitet än en kvantitativ metod då forskarens 
närhet till undersökningsobjekten är större (Holme & Solvang, 1997, s. 94).   
 
I vår forskning försöker vi att hela tiden öka validiteten genom att 
kontinuerligt påminna oss om vårt syfte och våra forskningsfrågor. Detta 
sker både under intervjuer och under skrivandet av teorin i syfte att bibehålla 
fokus på det som är relevant för vår uppsats. Vi utför en kvalitativ studie 
vilket innebär en högre giltighet då vi i våra intervjuer kritiskt kan granska 
svaren och ställa följdfrågor. Även vid teoribearbetning ifrågasätts 
informationens giltighet i syfte att öka validiteten. 
 

2.5.2 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten är en kontroll på att det som vi undersöker blir mätt på ett sätt 
som gör att den slutgiltiga informationen blir tillförlitlig (Patel & Davidson, 
2003, s.98). Reliabiliteten är hög om oberoende undersökningar av samma 
fenomen visar på liknande resultat. Det är viktigt att redan under 
arbetsprocessen främja att reliabiliteten är hög, det leder då till en hög 
reliabilitet i resultatet (Holme & Solvang, 1997, s. 165). Hur hög 
reliabiliteten är kan också undersökas genom att kolla hur mycket 
mätmetoden eller mätinstrumentet kan påverkas av tillfälligheter. Det är 
dessutom avgörande hur säkert och exakt forskaren mäter det som han 
verkligen vill mäta i syfte att undvika att mätningarna är opålitliga 
(Andersen, 1998, s. 85).   
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Vi ökar reliabiliteten genom att göra ett bra urval av intervjupersoner. Det 
gäller att de personer som vi valt anses kunniga och pålitliga inom sitt 
område. För att ytterligare försäkra oss om pålitligheten utför vi intervjuer 
med två olika personer inom varje grupp (företag, revisorer, intressenter). Vi 
får på detta sätt en viss bekräftelse på materialet. Även med de 
sekundärkällor som vi använder oss av ska vi undersöka pålitligheten med 
hjälp av att kritiskt granska källorna. Vi är medvetna om att reliabiliteten 
minskar då vi gör få intervjuer med subjektiva bedömningar men genom 
ovannämnda kriterier försäkrar vi oss ändå om en viss reliabilitet. 
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3. Teoretisk referensram 
 

 
Teorikapitlet ska ge läsaren en förståelse för revisionsberättelsen. Det 
behandlar dess historia, den nutida utformningen samt en förklaring av 
intressenterna till den. För att förstå bakgrunden till revisionsberättelsen 
beskriver vi själva revisionen och revisorns roll. Kapitlet behandlar även 
information om USA:s och Australiens revisionsberättelser och en förklaring 
av den slopning av revisionsplikten som är under diskussion. 

 

3.1 Revisionsberättelsens historia 
 
Redovisning kan dateras långt tillbaka i historien, redan 3500 år före Kristus 
genomfördes en typ av redovisning i Mesopotamien. På den tiden var det en 
väldigt enkel redovisning och det dröjde länge innan det kom en redovisning 
som liknar den moderna vi har idag. Den nutida redovisningen började på 
1500-talet i och med införandet av dubbel bokföring, vilken blev 
dokumenterad och publicerad år 1494. I Sverige har man länge arbetat med 
redovisning men de första lagarna kom först under 1800-talet (Engström, 
1999, s. 26-29).  
 
Ett behov av att granska redovisningen kom redan 2000 år före Kristus i 
Kina där revisorn ansågs vara en hög och oberoende ämbetsman. Behovet av 
revision i Sverige uppmärksammades först under 1700-talet i och med 
handelskompanierna (FAR, 2000, s.109). Denna praxis blev sedan 
nedtecknad och den första lagstiftningen som behandlar revision kom år 
1886. Lagen kom sedan med i 1895 års aktiebolagslag (Moberg, 2003, s. 
30). Detta uttalande kallades i årsredovisningen för en ”revisionsberättelse 
gällande utlåtanden” som skulle presenteras för bolagsstämman. 
Revisionsberättelsen på den tiden var mer privat, den skickades inte till 
någon offentlig myndighet (Danielsson, 1997, s. 21). 
 
Den stora nästkommande förändringen av revisionsberättelsen skedde i och 
med 1944 års förändring av aktiebolagslagen. Det var här som själva 
innehållet för första gången reglerades i berättelsen. Förändringen innebar 
bland annat att revisorn skulle göra utlåtanden om vissa detaljfrågor, till 
exempel bekräfta inventeringen i företaget. På denna tid fanns det inget krav 
på att bolagsstämman skulle generera en resultaträkning. I de fall det var 
aktuellt med resultatdisposition eller vinstutdelning skulle en balansräkning 
fastställas (Danielsson, 1997, s. 21).   
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Nästa förändring skedde 31 år senare, närmare bestämt år 1975. Den tidigare 
revisionsberättelsen förändrades eftersom revisorerna inte uppskattade 
standardiseringen eller den höga graden av detaljreglering. Det var 
revisorernas egen organisation, Föreningen Auktoriserade Revisorer, som 
kom med den nya modellen. Denna modell mottogs bättre hos revisorerna 
eftersom den allmänna uppfattningen var att modellen koncentrerade sig mer 
på det som var väsentligt. Även denna modell var detaljerad men revisorerna 
uppfattade att fokus låg på mer relevanta delar än modellen från år 1944 
(Danielsson, 1997, s. 21). 
 
Enligt 1975 års utformning rekommenderades en kort och standardiserad 
revisionsberättelse, förutsatt att den var ren. Berättelsen skulle alltid 
innehålla uttalanden om huruvida årsredovisningen upprättats enligt ABL 
samt fastställande av balans- och resultaträkning. Revisorn skulle även uttala 
sig om förslaget på disposition av företagets vinst samt fastslå ansvarsfrihet 
för VD och styrelse. Vid behov kunde revisorn tillägga ytterligare 
upplysningar som han ansåg att aktieägarna borde ta del av (FAR, 1985, 
Revisionsberättelsen och revisorspåteckning i aktiebolag, ”1. 
Revisionsberättelsens innehåll”). Ett exempel på utformningen från 1985 går 
att finna i bilaga nr 1. 
 
År 1989 kom ett förslag på en ny typ av revisionsberättelse. Denna var 
influerad av USA och Norge och den skulle på ett tydligare sätt illustrera just 
vad revisorn gjorde. Förändringen kom i och med att man började diskutera 
den klyfta som fanns mellan vad företagen uppfattade att revisorn skulle 
göra och vad han faktiskt gjorde. Även begrepp som rättvisande bild 
introducerades i Sverige. Detta förslag diskuterades under många år i 
Sverige innan det slutligen blev ett lagförslag 1997 (Danielsson, 1997, s. 21). 
Det var organisationen FAR som till slut accepterade förslaget efter många 
omarbetningar av det. Denna sista stora förändring ledde fram till en 
revisionsberättelse som i stort sett är identisk med hur den är utformad idag 
(Törnblom & Hjalmarsson, 1997, s. 22-29).  
 

3.2 Revisionsberättelsen idag 
 
Förutom en liten förändring år 2006 vad gäller en omformulering av 
revisorns ansvar har revisionsberättelsens utformning varit densamma från 
1998 tills idag. Se bilaga nr 2 för en revisionsberättelse från 1998 och bilaga 
nr 3 för en revisionsberättelse från 2007. Lägg märke till omformuleringen. 
  
Revisionsberättelsen ska innehålla information om huruvida revisorn anser 
att företaget gjort en korrekt redovisning och om förvaltningen skett på ett 
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tillfredsställande vis. Berättelsen ska även visa om företagets årsredovisning 
är upprättad enligt ÅRL. I revisionsberättelsen tillåter eller avslår revisorn att 
resultaträkning och balansräkning fastställs, att vinsten disponeras enligt det 
förslag som finns i förvaltningsberättelsen och om styrelsen samt VD ska 
tilldelas ansvarsfrihet (FAR, 2006, s. 94). 
 
När revisionsberättelsen är färdigställd av revisorn ska den lämnas till 
bolagets styrelse. Detta ska ske senast tre veckor innan ordinarie 
bolagsstämma. När bolagsstämman godkänt resultat- och balansräkning 
skickas årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelsen till 
Bolagsverket, vilket måste ske inom en månad efter bolagsstämman (FAR, 
2006, s. 94-95).  
 
Regleringen av revisionsberättelsen finns i aktiebolagslagens nionde kapitel, 
där en övergripande reglering sker (FAR del 1, 2006, ABL 9 kap §28-§37). 
Det finns också mer specifika regler i form av rekommendationer som är 
utgivna av FAR och behandlas i RS 709. RS 709 förklarar vilka 
grundläggande delar som måste behandlas i revisionsberättelsen. Berättelsen 
är uppbyggd enligt en standardiserad mall (FAR del 2, 2007, RS 709).  
 
De obligatoriska delarna är:  
 

• ”Rubrik 
• Mottagare 
• Organisationsnummer 
• Inledning 

o Identifiering av den årsredovisning som granskats 
o Klargörande av styrelsen och verkställande direktörens 

ansvar samt revisorns ansvar. 
• Beskrivning av vad revision är 

o Referens till god revisionssed i Sverige 
o Beskrivning av det arbete revisorn utfört 

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

(FAR del 2, 2007, RS 709 5SE) 
 
Innehållet i de olika delarna är även det starkt reglerat. Det finns förslag på 
exakta formuleringar under varje del. Dessa formuleringar används i princip 
alltid av revisorerna (FAR del 2, 2007, RS 709). 
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Enligt RS 709 kan en revisionsberättelse vara antingen utan eller med 
anmärkning, den kallas då ren respektive oren. 

3.2.1 Revisionsberättelse enligt standardutformningen 
 
Den rena revisionsberättelsen ska bekräfta att företaget följer de lagar och 
regler som finns inom området. Utformningen på den rena berättelsen är 
standardiserad på ett sätt som gör det enkelt att se att den är ren. En ren 
revisionsberättelse behöver dock inte vara ett bevis på att företaget sköter sin 
redovisning och förvaltning på ett tillfredställande sätt (FAR, 2006, s. 94-
95). Det är ingen garanti eftersom revisorns ansvar sträcker sig till att ”med 
hög men inte absolut säkerhet försäkra sig om att årsredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter” (FAR del 2, 2007, RS 709, 28SE). Detta 
innebär att det finns en risk att revisorn inte upptäcker fel eller att det ligger 
utanför hans ansvar att rapportera det. En ren berättelse är ett bevis på att det 
inte finns några väsentliga fel i årsredovisningen, men läsaren ska vara 
medveten om att mindre fel kan förekomma (FAR, 2006, s. 94-95). Ett 
exempel på standardutformningen på en ren revisionsberättelse finns i bilaga 
nr 3 - Ren revisionsberättelse från 2007. 
 

3.2.2 Revisionsberättelse som avviker från standardutformningen 
 
I de fall revisorn kommer fram till att årsredovisningen innehåller någon 
avvikelse som är av väsentlig betydelse måste han göra en anmärkning om 
detta i revisionsberättelsen, denna blir då oren.  
 
En oren revisionsberättelse är även resultatet om revisorn upptäcker att VD 
eller styrelsen gjort sig ersättningsskyldiga till bolaget (FAR, 2006, s. 98). 
En oren berättelse har oftast dramatiska följder för ett företag då den säger 
att företaget gjort väsentligt fel på någon punkt (Johansson, Häckner och 
Wallenstedt, 2005, s. 119). En revisor brukar vara försiktig med att skriva en 
oren revisionsberättelse. Han vill i största rimliga mån se till att företagen 
rättar till väsentliga fel istället för att han ska behöva skriva en avvikande 
berättelse. Revisorns ovilja till att skriva en oren berättelse grundar sig dels i 
att han ser det som ett misslyckande då han inte fått företaget till att 
genomföra rekommenderade förändringar. En annan orsak är att om det visar 
sig att revisorn gjort felaktiga bedömningar kan det skada hans 
yrkesutövande och rykte. Med detta som bakgrund får läsaren ytterligare 
förståelse för allvaret med en oren berättelse då de oftast skrivs med en viss 
ovilja (Johansson, Häckner och Wallenstedt, 2005, s. 164).  
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För att tydliggöra en avvikelse i revisionsberättelsen ska den avvikande 
meningen utmärkas på ett typografiskt sätt, den ska till exempel kursiveras 
eller understrykas. Detta medför att en anmärkning i revisionsberättelsen inte 
går att missa av läsaren (FAR, 2006, s. 95). Om revisionsberättelsen är oren 
krävs det dessutom att revisorn ska klargöra detta i en revisorspåteckning. 
Påteckningen innebär att han i slutet av revisionsberättelsen skriver att 
berättelsen avviker från standardutformningen (FAR, 2006, s. 101-102). 
 
En revisionsberättelse som avviker från standardutformningen kan utformas 
på olika sätt beroende på vad för slags anmärkning det gäller. En mild form 
av avvikelse är så kallade ”särskilda upplysningar” som revisorn kan göra till 
tredje man. Denna anmärkning gör revisorn då han vill belysa vissa delar 
som är anmärkningsvärda men som inte har karaktären av väsentliga fel. 
Exempelvis om företaget skrivit i sin förvaltningsberättelse att de tvivlar på 
sin fortsatta drift så skriver revisorn en särskild upplysning om detta för att 
tydliggöra förhållandet. Denna avvikelse ses inte som en oren 
revisionsberättelse utan som en upplysning (FAR, 2006, s. 98-99).  
 
En oren revisionsberättelse kan skapas som följd av tre olika situationer. Den 
första är om revisorn måste uttala sig med reservation, vilket ofta följer när 
revisorn är oense med VD och styrelse. Den andra situationen är när revisorn 
inte kan göra något uttalande då han inte har tillräckligt med revisionsbevis 
för att göra detta. Det kan bero på brister antingen av revisorn själv eller en 
ovilja hos företaget att lämna viss information. Den tredje är om revisorn blir 
tvungen till att uttala en avvikande mening. Detta kan bli följden av fel från 
företagets sida, ofullständiga uppgifter eller bedrägeri (FAR, 2006, s. 98-99).    
 
Exempel på avvikande revisionsberättelse med en särskild upplysning samt 
exempel på oren revisionsberättelse finns i bilaga 4 och 5. 
 

3.3 Revisorns roll 
 
Revisionsberättelsen är produkten som skapats genom en process gjord av en 
opartisk revisor. Revisorn påverkas från många olika håll vilka har olika 
förväntningar på vad han ska göra. Revisorn har således ett stort ansvar 
vilande på sina axlar och han måste hela tiden arbeta mot den bästa 
lösningen. 
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3.3.1 Revisorn och ansvaret 
 
För att få utföra en revision i ett aktiebolag och därmed skriva en 
revisionsberättelse krävs det att revisorn har en viss lagskyddad titel, 
nämligen titeln godkänd eller auktoriserad. En auktorisering kräver längre 
utbildning och praktik än ett godkännande. Titlarna beviljas av 
Revisorsnämnden och måste förnyas var femte år. Dessa titlar har en viss 
tyngd vilket medför en kvalitetsstämpel till revisionsberättelsen. Titlarna 
förklarar också vilken grad av ansvar revisorn tar för sina uttalanden (FAR, 
2006, s. 12-13). Ansvaret revisorn har för att finna fel i företagets 
årsredovisning och förvaltning är dock begränsade. Den formulering som 
finns i RS 709 idag säger att fel kan slinka igenom revisorns granskning men 
dessa fel får inte vara av betydande art. Är felen betydande kan det leda till 
att revisorn blir skadeståndsansvarig då han genom oaktsamhet skadat 
företaget. Revisorn kan också bli skadeståndsansvarig om han uppsåtligen 
skadar företaget vid utförandet av sin revision (FAR del 2, 2007, 
Revisionslag §37).  
 
Vid fel är det ibland oklart vem ansvaret ligger hos. Det blir då ofta revisorn 
som anklagas för felet. Detta kan bero på att revisorn har en 
ansvarsförsäkring som innebär att vid en eventuell stämning finns det 
möjlighet för ekonomisk ersättning (Fält, Strömqvist & Engerstedt, 2005, s. 
14-16). Revisorn har även ett ansvar mot företagen att inte sprida känslig 
information om dem. Detta kallas för tystandsplikt och är avgörande för vad 
revisorn kan säga om företagen i till exempel revisionsberättelsen (FAR del 
2, 2007, Revisionslag §35). 
 

3.3.2 Revisorns oberoende - analysmodellen 
 
För att en revisionsberättelse ska vara pålitlig krävs det att revisorn har en 
oberoende ställning till företaget. Revisionsberättelsen ska fungera som en 
garanti för intressenter att företaget sköter sig. Den ska ge en objektiv syn på 
företagets drift och förvaltning och är för de flesta intressenter den enda 
möjligheten till en opartisk bild av företaget. Intressenter måste därför veta 
att de kan lita på den bekräftelse av redovisningsinformation som finns i 
revisionsberättelsen (FAR, 2006, s. 113). 
 
För att revisionsberättelsen ska ge denna opartiska bild krävs det ett starkt 
oberoende från revisorns sida. Människor, och därmed även revisorer, kan 
aldrig vara helt oberoende. Det gäller för revisorn att i största möjliga mån 
försöka hålla sig oberoende (FAR, 2006, s. 112-113). Det finns lagar som 
reglerar vad som är oberoende, de kallas för jävsregler. Ett exempel på jäv är 
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om revisorn äger aktier i det bolag som han ska revidera (FAR del 1, 2007, 
ABL 9 kap §17). För att revisorn ska undvika jäv kan han granska sitt 
oberoende med hjälp av en så kallad analysmodell. Denna modell innehåller 
fem punkter som revisorn ska ta ställning till för att bedöma sitt oberoende. 
Dessa är: egenintressehot, självgranskningshot, partsställningshot, 
vänskapshot och skrämselhot (FAR del 2, 2007, RN Dokumentationskrav 
vid tillämpning av analysmodellen i samband med fristående rådgivning 
m.m. punkt 2). 
 

3.3.3 Förväntningsgap 
 
Något som följt med under revisionens historia är det så kallade 
förväntningsgapet. Detta innebär att det finns en skillnad i vad intressenter 
till revisionen förväntar sig att revisorn ska leverera och vad han verkligen 
kan och får göra. Detta gap är ett problem som ökar klyftan mellan 
revisionsprofessionen och allmänheten. Det finns främst tre övergripande 
typer av situationer som leder till ett förväntningsgap. Det första är i hur hög 
grad som revisorerna kan bekräfta företagets fortsatta drift under det 
närmaste året. Det andra handlar om i vilken utsträckning revisorerna 
upptäcker fel och brister i redovisningen. Det tredje, och för uppsatsen mest 
intressanta förväntningsgapet, är revisionsberättelsens informationsinnehåll. 
Revisionsberättelsen är det ställe där revisorn möter intressenterna, det vill 
säga stället där förväntningsgapet skulle kunna minskas om 
informationsinnehållet var utförligare. Revisionsberättelsen idag minskar 
inte förväntningsgapet eftersom den inte innehåller utförlig information om 
revisorns uppgifter och iakttagelser (Johansson, Häckner & Wallenstedt, 
2005, s. 64-65).  
 

3.4 Revisionsprocessen 
 
Revisionsberättelsen är slutprodukten av revisorns arbete. För att komma 
fram till denna krävs det att revisorn arbetar efter en modell. Denna modell 
kallas för en revisionsprocess och är uppbyggd i tre övergripande steg. Dessa 
steg är: planering, granskning och rapportering. Det finns även ett fjärde steg 
som sker löpande under hela revisionsprocessen, detta är dokumentation 
(Moberg, 2003, s. 113-114).  
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Figur 3.4.1 Revisionsprocessen, (egen bild). 

 

3.4.1 Planering 
 
Planeringen av revisionen är ett viktigt arbetssteg då det är här revisorn 
bestämmer vad som ska granskas, hur och av vem. När planeringen görs är 
det viktigt att ha utförlig bakgrundsinformation om det företag som ska 
revideras då varje företag är unikt och kräver olika sorters granskning. Två 
viktiga variabler som revisorn tar ställning till i planeringen är att avgöra vad 
som är väsentligt och vilken riskbedömning som gäller för företaget. Under 
planeringen definieras vad som är väsentligt för det specifika företaget 
baserat på dess storlek, omsättning och resultat (FAR, 2006, s. 34-36).  
 
Definitionen för väsentlighet är:  
”Information är väsentlig om ett utelämnande eller en felaktighet kan 
påverka de beslut som användaren fattar på basis av informationen i de 
finansiella rapporterna” (FAR del 2, 2007, RS 320 punkt 3). 
 
Bedömning av risk i företaget är en annan viktig variabel som också avgör 
vad som är intressant att revidera. Det undersöks var de största riskerna för 
fel finns och sedan planerar revisorn hur han ska granska de stora felkällorna 
noggrannare. Detta görs för att bedöma risken i företaget, men även själva 
revisionen är utsatt för ett antal riskkällor. Det samlade namnet för dessa är 
revisionsrisk. Revisionsrisken innebär risken för att revisorn gör ett felaktigt 
uttalande i revisionsberättelsen. Det är viktigt för revisorn att försöka 
begränsa denna risk i största möjliga mån så att tillförlitligheten på 
revisionen ökar (FAR, 2006, s. 37). 
  
Det är alltså viktigt för revisorn att i planeringsfasen skaffa sig kunskap om 
företaget samt den bransch som företaget verkar i. Revisorn måste även 
avgöra väsentlighet och risk för det specifika företaget vilket tillsammans 
ligger till grund för planeringen av revisionen (FAR, 2006, s. 34). 
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3.4.2 Granskning 
 
Vid granskningen utförs själva arbetet av revisorn vilket ska ge honom 
underlag för sina utlåtanden i revisionsberättelsen. Arbetet utförs för att 
revisorn ska skaffa sig revisionsbevis för att kunna bekräfta företagets 
redovisning och förvaltning. Revisionsbevis kan revisorn inhämta genom 
exempelvis observation, beräkning eller analytisk granskning (FAR del 2, 
2007, RS 500 punkt 2, 21, 24 och 25). Det finns två olika metoder som en 
revisor kan använda för att genomföra sin granskning. Dessa två är 
granskning av kontroller och substansgranskning. Det vanligaste är att 
revisorn använder en kombination av dessa eftersom olika områden kräver 
olika typer av granskning inom ett företag (FAR, 2006, s. 61).  
 
Granskning av kontroller (också benämnt internkontrollgranskning) innebär 
att revisorn granskar företagets system för intern kontroll. Hur omfattande 
granskningen är beror mycket på hur väl företagets system fungerar. Ett 
välfungerande system som fångar upp mycket av företagets risker behöver 
inte granskas på lika grundlig nivå som ett system vars kontroll inte är lika 
effektiv (FAR, 2006, s. 62). 
 
Vid substansgranskning undersöker revisorn enskilda balans- eller 
resultatposter och de transaktioner som ligger till grund för posterna. 
Granskningen genomförs genom analys och jämförelse av till exempel 
nyckeltal där revisorn uppmärksammar avvikelser. Revisorn kan antingen 
strategiskt välja vilka poster han ska substansgranska eller så görs ett 
slumpmässigt urval (FAR, 2006, s. 63-34).  
 

3.4.3 Rapportering 
 
I slutet av revisionsprocessen ska revisorn lämna ifrån sig ett antal rapporter. 
Den viktigaste av dessa är revisionsberättelsen. Andra rapporter handlar om 
påpekanden eller kritik till företagsledningen som sedan ska åtgärdas innan 
revisionsberättelsen skrivs. Förutom de skriftliga rapporterna sker också ett 
antal muntliga rapporter som förs fram på till exempel styrelsemöten. Det 
som ses som slutprodukten i revisionsprocessen är emellertid 
revisionsberättelsen (FAR, 2006, s. 93,103). 
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3.4.4 Dokumentation 
 
Under hela revisionsprocessen måste revisorn dokumentera vad han gör. Det 
sägs att det som inte har dokumenterats har inte blivit gjort. Materialet 
fungerar som ett revisionsbevis för att revisorn har genomfört sin 
granskning. Information om ett företag som lagras i mer än ett år kallas för 
grundakt medan information som gäller det specifika året kallas för årsakt. 
Dokumentationen ska innefatta information om väsentlighet- och 
riskbedömningar, planering och utfall för hur revisionen utfördes. Revisorn 
ska även skriva ner vilka iakttagelser och bedömningar som gjorts samt 
slutsatser och åtgärder (FAR, 2006, s. 75-77). Enligt revisorslagen (FAR del 
2, 2007, Revisorslag §24) ska dokumentationen utgöras av tillräcklig 
information för att i efterhand kunna avgöra revisorns opartiskhet och 
självständighet. Lagen säger också att dokumentationen ska vara klar senast 
när revisionsberättelsen är färdigställd. 
 

3.5 Förändring av revisionsplikten 
 
Det har i många år pågått en diskussion gällande revisionsplikten i mindre 
aktiebolag. Diskussionen har behandlat om revision behövs i mindre 
aktiebolag, alltså om nyttan överstiger kostnaden. Företagen, som 
förändringen gäller, är relativt sett små vilket gör att kostnaden för 
revisionen är stor i relation till deras omsättning (Thorell & Norberg, 2005, 
s. 4-7).  
 
Definitionen på ett mindre aktiebolag är ett företag som uppfyller max ett av 
följande villkor:  

• ”Medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två 
senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 stycken, 

• Bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två 
senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor, 

• Bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två 
senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor” 

(FAR del 1, 2007, Aktiebolagslagen 9:13). 
 
En kommitté tillsatt av regeringen har fått i uppgift att utreda ett lagförslag 
som innebär att revisionsplikten slopas för små företag. Utredningen går ut 
på att undersöka hur man skulle kunna genomföra förändringen av 
revisionsplikten och vilka företag som ska omfattas. Kommittén ska även 
överväga om det behövs nya åtgärder för att förhindra överträdelser av 
skatte- och redovisningsregler. Utredningen ska vara klar senast den 1 
september år 2008 (Noteringar Balans, 2007, s. 7). 
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Möjliga konsekvenser av att slopa revisionsplikten är att företagen själva kan 
välja om de vill genomföra revision. Den allmänna uppfattningen är att 
företag kommer att fortsätta anlita en revisor även efter slopningen (Precht, 
2005, s. 23). Det kommer krävas att vissa företag ändå ska genomföra 
revision och det blir aktuellt om företaget har intressenter, såsom banker, 
som kräver det. Konsekvenser för företagen blir ändå en minskad kostnad 
för revision. Avskaffandet av revisionsplikten missgynnar främst samhället 
då de förlorar den kvalitetssäkring som nu är obligatorisk. Endast de stora 
intressenterna kommer att kunna kräva att företagen genomför en revision 
som försäkring. De mindre intressenterna, som inte har så stort inflytande på 
företagen, förlorar den garanti som revisionen och revisionsberättelsen idag 
ger (Thorell & Norberg, 2005, s. 6).  
 
En slopad revisionsplikt för mindre aktiebolag, leder då till en frivillig 
granskning, revisionen och revisionsberättelsen kommer i och med detta att 
förändras.  
 

3.6 Intressenter till revisionsberättelsen 
 
Intressentmodellen är en bild av de olika aktörer som har en koppling till ett 
företag. Modellen kan även användas på revisionen och revisionsberättelsen 
eftersom samma aktörer har lika stort intresse av att se granskningen av 
företaget. Intressenterna har skilda slag av intresse för revisionen då deras 
fokus ligger på olika delar av företaget (FAR, 2006, s. 20). Nedan nämns ett 
urval av intressenter som är relevanta för uppsatsen. 
 

 
Figur 3.6.1 Intressentmodellen, omarbetad från FAR (2006, s. 27). 
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3.6.1 Kreditgivare 
 
Denna intressentgrupp består främst av banker samt andra kreditinstitut. 
Deras intresse i revisionen och revisionsberättelsen ligger i huruvida kunden 
har täckning för sina lån och amorteringar. De är mest intresserade av 
företagets likviditet och fortlevnad, därför uppskattar de den objektiva bild 
som revisionen och revisionsberättelsen ger (FAR, 2006, s. 20).  

3.6.2 Leverantörer 
 
Leverantörerna har ett intresse i revisionen då de vill utläsa om kunden har 
betalningssvårigheter, alltså om det är lämpligt att leverera varor till kunden. 
Leverantörer måste också ta ställning till om de ska lämna kredit till kunden. 
(FAR, 2006, s. 20). 
 

3.7 Branschorganisationer  
 
Det finns ett antal olika branschorganisationer runt om i världen som 
behandlar frågor gällande redovisning och revision. I Sverige grundades år 
1899 den första organisationen för revisorer. Denna kallades för SRS 
(Svenska Revisorssamfundet) och skapades efter ett behov hos revisorerna 
att organisera sig. 1923 grundades en ny organisation i Sverige som kom att 
få mycket inflytande. FAR (Förening Auktoriserade Revisorer) kallades den 
och skapades av 15 före detta medlemmar i SRS. I FAR var kravet för 
medlemskap auktorisation (Artsberg, 2005, s. 106-107). Dessa två stora 
organisationer arbetade i många år jämte varandra men år 2006 beslutade de 
att samarbeta och bildade då en ny organisation som heter FAR SRS. 
Anledningen till sammanslagningen var att få en starkare organisation som 
skulle bli mer slagkraftig i redovisnings- och revisionsfrågor (FAR SRS, 
www.farsrs.se).      
 
FAR SRS är idag Sveriges största branschorganisationen med cirka 4000 
medlemmar bestående av kvalificerade revisorer samt andra 
specialistgrupper. FAR SRS ger ut de svenska revisionsstandarderna RS och 
har därmed ett stort inflytande i frågor gällande dessa (FAR SRS, 
www.farsrs.se). RS är en svensk översättning och anpassning av de 
internationella standarderna ISA (International Standards on Auditing). ISA 
ges ut av IFAC (International Federation of Accountants), vilken är en 
internationell organisation för revisorer (FAR, 2006, s. 25). FAR SRS har ett 
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samarbete med IFAC vilket gör att FAR SRS även har visst inflytande 
internationellt (FAR SRS, www.farsrs.se). 
 
Den amerikanska motsvarigheten till FAR SRS är AICPA (American 
Institute of Certified Public Accountants). AICPA kan dateras ända tillbaka 
till 1887, då organisationen först bildades. Under åren som gått har 
organisationen bytt namn ett antal gånger vilket idag resulterat i AICPA 
(AICPA, www.aicpa.org). AICPA ger ut de amerikanska 
revisionsstandarderna SAS (Statement on Auditing Standards) (AICPA, 
http://gaqc.aicpa.org). 
 
Australiens branschorganisation för revisorer heter AUASB (Auditing and 
Assurance Standards Board). Denna organisation ger ut Australiens 
revisionsstandarder, vilka kallas ASA (Auditing Standards) (AUASB, 2007, 
ASA 700, Reasons for Issuing Auditing Standard ASA 700 “The Auditor's 
Report on a General Purpose Financial Report”).  
 

3.8 Andra länders revisionsberättelse  

3.8.1 USA 
 
Den standard i USA som reglerar revisionsberättelsen är SAS 58 vilken 
behandlar utformning samt innehåll i berättelsen. Den amerikanska modellen 
är standardiserad med vissa fasta punkter (AICPA, 1988, SAS 58 punkt 8).  
 
 
Dessa obligatoriska punkter är: 
 

• Titel som innehåller ordet oberoende. 
• Ett uttalande som säger att rapportens finansiella information har 

blivit reviderad. 
• Ett uttalande om att årsredovisningen är företagsledningens ansvar 

och att revisorns ansvar är att uttala sig om årsredovisningen baserat 
på sin revision. 

• Ett uttalande om att revisionen är utförd enligt allmänt accepterade 
redovisningsprinciper. 

• Ett uttalande om att de allmänt accepterade redovisningsprinciperna 
kräver att revisorn planerar och genomför revisionen för att anskaffa 
sig tillräckligt med information för att kunna uttala sig om att 
årsredovisningen är fri från felaktig information. 

• Ett uttalande om att revisionen inkluderar: 
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o Undersökning, på testbasis, av bevis som stödjer 
uträkningarna och sluträkningarna i årsredovisning. 

o Bedömning av de redovisningsprinciper som används och 
bedömning av betydelsefulla värderingar gjorda av 
ledningen. 

o Utvärdering av årsredovisningen i helhet. 
• Ett uttalande om att revisorn tror att hans revision har gett honom 

tillräcklig information för hans uttalande. 
• Ett uttalande om huruvida årsredovisningen presenterar företagets 

finansiella position på balansdagen och resultaten från dess drift och 
kassaflöde på ett rättvisande sätt (alla aspekter invägda). Detta ska 
gälla för perioden som slutade i enlighet med vad de allmänt 
accepterade redovisningsprinciper avser.  

• Revisionsbyråns underskrift, manuell eller datorskriven. 
• Datum för revisionsberättelsen. 

Översättning från SAS 58 punkt 8 (AICPA, 1988) 
 
Ett exempel på en ren revisionsberättelse från USA finns i bilaga nr 6. 

 

3.8.2 Australien 
Australiens standard som reglerar revisionsberättelsen är ASA 700. Även 
den australiska revisionsberättelsen är hårt reglerad enligt ett antal punkter.  
 
Dessa punkter är: 
 

• Titel där det framgår att revisorn är oberoende. 
• Revisionsberättelsen ska vara adresserad efter avtal. 
• Introduktionsparagraf som tar upp vilket företag rapporten behandlar 

och att årsredovisningen har blivit reviderad. Introduktionen ska 
också innehålla: 

o En identifiering av titlarna på de finansiella uttalandena som 
årsrapporten omfattar. 

o En referens till sammanfattningen av redovisningsprinciper, 
noter och om nödvändigt även ledningens uttalanden. 

o En specifikation på vilket datum och period som 
årsredovisningen omfattar. 

• Skyldigheter hos dem som är ansvariga för årsredovisningen. Det 
ska framgå att de är ansvariga för att säkerställa att årsredovisningen 
är rättvisande, vilket innefattar att: 

o Designa, implementera och upprätthålla interna kontroller 
som är relevanta för rapportens rättvisande bild. Dessa ska 
vara fria från fel, både omedvetna fel och bedrägerier.  
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o Välja och tillämpa passande redovisningsprinciper. 
o Göra redovisningsvärderingar vilka är rimliga för de 

speciella omständigheterna. 
• Revisorns skyligheter 

o Revisorns ansvar är att göra ett uttalande om 
årsredovisningen baserat på revisionen. 

o Revisionen utförts enligt australiska revisionsstandarder. 
o Revisionsstandarderna kräver att revisorn följer de relevanta 

etiska kraven som relaterar till revisionen. 
o Revisorn planerar och utför revisionen för att kunna göra 

uttalanden, med rimlig säkerhet, att årsredovisningen är fri 
från felaktiga uttalanden. 

• Revisionsprocessen ska beskrivas genom att uttrycka att: 
o En revision involverar procedurer för att anskaffa 

revisionsbevis gällande värdering och uttalanden i 
årsredovisningen. 

o Vilka procedurer som väljs i revisionen beror på revisorns 
värdering inklusive en bedömning av risker för felaktiga 
uttalanden i årsredovisningen.  

o En revision innehåller även en utvärdering av relevansen 
hos de tillämpade redovisningsprinciperna, hur rimlig 
värderingen som de ansvariga har gjort är samt en värdering 
av presentationen gällande den finansiella rapporten. 

• Ett uttalande om att revisorn anser att han kan göra ett korrekt 
uttalande baserat på den anskaffade informationen.  

• Revisorn ska uttrycka en ren berättelse när han anser att 
årsredovisningen ger en rättvisande bild i enlighet med de finansiella 
rapporteringarnas standarder. 

• Om revisorn vill uttrycka övriga upplysningar gör han det i ett eget 
stycke i revisionsberättelsen. 

• Berättelsen undertecknas med revisionsbyråns namn och eventuellt 
även revisorns underskrift. 

• Datum för revisionsberättelsen. 
• Var någonstans i landet revisionsbyrån verkar. 

Översättning från ASA 700 punkt 22-58 (AUASB, 2006). 
 
Ett exempel på en ren revisionsberättelse från Australien finns i bilaga nr 7. 
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4. Resultat av empirisk undersökning 
 

 
Empirin består av en sammanställning av de intervjuer vi har genomfört 
under uppsatsprocessen. Kapitlet är indelat efter de tre grupperna: 
revisorer, företag och intressenter. 

 
 
Vi har genomfört intervjuer med sex olika personer inom tre grupper: 
revisorer, mindre aktiebolag och intressenter. Intervjuerna genomfördes 
muntligt genom personliga möten och vi utgick ifrån den frågemall som 
finns i bilaga nr 8. Under intervjuerna formades frågorna efter varje person 
men grundmallen på frågorna var densamma.   

4.1 Revisorer 
 
För att få en professionell åsikt om revisionsberättelsen har vi valt att 
intervjua två revisorer. Vi valde två revisorer från två av de största byråerna i 
Borås. Vi tycker att det var ett säkert val eftersom de har mycket resurser 
vilket ökar chanserna för att få en intervju. De två byråer som vi kontaktat är 
Öhrlings PWC och Ernst & Young. 
 

4.1.1 Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB 
 
Vi intervjuade Mattias Karlsson1 som är godkänd revisor anställd på 
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB. Han har arbetat där sedan 2001 och 
har hand om 30 - 40 egna klienter. 
 
Karlsson tycker att dagens revisionsberättelse är bra och all information som 
står i den är relevant. Han ser revisionsberättelsen som en stämpel på att 
revisionen är gjord och tror inte att hans kunder har något direkt intresse av 
att läsa den. Han tror att företagen är mer intresserade av hur det går för dem 
än hur det blir granskat. Karlsson tycker att utformningen idag är tillräcklig 
och tror att en längre och mer utförlig berättelse skulle få mindre läsare då 
den skulle bli för lång. Det finns dokument för att göra den mer utförlig, 
anser respondenten, då revisorerna dokumenterar mycket under processen. 
Han tycker dock att om revisorn ska skriva med en annan slags formulering 
måste han ta hänsyn till tystnadsplikten mot företagen.  
 

                                                      
1 Mattias Karlsson godkänd revisor Öhrlings PWC, intervju den 26 april 2007 
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Standardisering tycker Karlsson är bra och att den underlättar hans 
yrkesutövande mycket. Ingen revisor skulle våga skriva en helt fri 
revisionsberättelse eftersom de har ansvar för allt de skriver. Karlsson tycker 
att man kan utveckla den befintliga standarden på något sätt men det som 
tillkommer måste omslutas av en standard. Standarden är ett måste då det 
förväntas att revisorerna skriver liknande, speciellt inom samma byrå. Något 
man kan utveckla är mer företagsspecifik information, exempelvis mer riktat 
på hur granskningen gått till. Mer specifik information i form av 
beloppsgränser i samband med väsentlighet och risk är också uppgifter som 
kan läggas till. Även denna slags information tror Karlsson skulle omfattas 
av någon slags branschstandard. Han tror inte att en mer omfattande 
utformning skulle ta längre tid att skriva så det skulle inte leda till en 
merkostnad. Den skulle inte heller bli mer svårbedömd anser han. 
 
Karlsson tycker att dagens uppdelning på ren och oren revisionsberättelse är 
bra och det syns tydligt om företaget gjort något grovt fel eller inte. Han 
anser att det inte är intressant att skriva med kommentarer till företagen på 
mindre misstag. Positiva kommentarer tror han inte heller är lämpliga att ha 
med eftersom det blir svårt att bedöma vad som är bra i ett företag men inte i 
ett annat. Han tycker att det finns ett mellanting mellan ren och oren i 
revisionsstandarden med särskilda upplysningar, men de är inte riktade till 
företaget utan mot utomstående intressenter. Karlsson anser att denna typ av 
extraupplysningar räcker ifall det är något som är oklart i årsredovisningen. 
Han säger att särskilda upplysningar börjat användas mer idag och tycker att 
detta mellanting räcker. 
 
I frågan om ansvar tycker Karlsson att revisionsberättelsen förklarar 
ansvarsgränserna på ett bra sätt. Han tycker i allmänhet att revisorn tar för 
mycket ansvar då det är mycket regler för revisorn att följa. Karlsson tror 
inte att hans kunder har koll på var ansvarsgränserna går och han tror inte att 
de bryr sig. Kunderna ber ofta Karlsson att göra saker som inte är inom hans 
ansvarsområde. Han anser ändå inte att förväntningsgapet är något större 
problem och tycker inte att det är nödvändigt att utveckla 
revisionsberättelsen på något vis för att minska detta.   
 
Revisionsplikten för mindre aktiebolag tycker Karlsson är onödig och han 
vill slopa denna. Han tror att företagen fortfarande kommer efterfråga 
revision i stor utsträckning och då är det dessutom något som de själva väljer 
att betala för. Karlsson tror att revisionen kommer förändras på ett sätt som 
passar kunden. Varje kund kommer vilja ha en slags revision där kunden 
själv bestämmer vad som ska granskas. Revisionsberättelsen blir utbytt mot 
något slags intyg på att en granskning har blivit gjord. Detta intyg blir 
mycket företagsspecifikt då revisorn måste förklara exakt vad han granskat 
på det specifika företaget.  
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4.1.2 Ernst & Young 
 
Revisorn från Ernst & Young2 som vi valde att intervjua önskar vara 
anonym. Han har varit i branschen i över 10 år och är auktoriserad revisor.  
 
Revisorn tycker att dagens revisionsberättelse är lång om man jämför med 
den tidigare utformningen från 1997. Men han anser samtidigt att all 
information i dagens utformning är relevant, den ger en bra förståelse för vad 
revisorn gjort och var ansvarsgränserna går. Då revisorn inte tror att så 
många läser revisionsberättelsen tycker han främst att man ska se på den 
som en stämpel på att allt är okej i företaget. Att företaget och intressenterna 
inte läser berättelsen ser revisorn inte som något problem, den uppfyller sitt 
syfte ändå eftersom den blir läst om den är oren.  
 
När vi frågar vad han anser om att revisionsberättelsen är så standardiserad 
kommer svaret direkt, han tycker det är bra för annars skulle den bli 
svårtolkad. En friare form som riktar sig mot det specifika företaget tycker 
revisorn heller inte vore bra. Den skulle bli för otydlig och lång vilket 
innebär att ännu färre skulle engagera sig i den. Den företagsspecifika 
informationen får företaget privat från revisorn och han anser att 
intressenterna inte har någon nytta av den.  
 
Dagens uppdelning med ren och oren tycker revisorn är bra eftersom en oren 
kan se ut på så många olika sätt. Detta gör att uppdelningen ändå inte blir så 
begränsad och olika utformningar finns att tillämpa. Skulle revisorerna 
uttrycka mindre fel och synpunkter i revisionsberättelsen skulle det förvirra 
läsarna, endast väsentliga fel ska nämnas. Dessutom förs dessa synpunkter 
fram till företaget internt, de behövs inte i berättelsen anser revisorn.  
 
Revisorn tycker att ansvarsfördelningen är tydligt förklarad. Det är upp till 
läsaren att vara insatt i ämnet och själv kunna förstå fördelningen. För att 
minska förväntningsgapet är det upp till revisorerna att informera kunderna, 
men samtidigt anser han att kunderna egentligen inte vill veta vad det är 
revisorn i själva verket gör.  
 
En slopad revisionsplikt för mindre aktiebolag är något positivt tycker 
revisorn. Det skulle öka konkurrenskraften för de svenska bolagen då nästan 
alla andra länder i Europa redan slopat sin revisionsplikt för mindre 
aktiebolag. Men om revisionsplikten slopas blir det viktigare att klargöra vad 
en revision innebär då revisorn hoppas att många fortsätter genomföra en 
revision. Detta för att erhålla en egen bekräftelse på korrektheten och ett 
kvalitetskvitto utåt mot allmänheten. En förändring av hur revisionen 
                                                      
2 Anonym auktoriserad revisor Ernst & Young, intervju den 2 maj 2007 
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genomförs tror han inte på, det skulle i så fall krävas en särskild ”god 
revisionssed” för mindre aktiebolag. En förenklad revision skulle bara leda 
till att tilliten minskas, då är det bättre med en annan slags kontroll som inte 
kallas revision.  
  

4.2 Företag 
 
Vi har valt att genomföra intervjuer med två lokala mindre aktiebolag i 
Borås. För våra intervjuer valde vi två samarbetsvilliga centrala affärer som 
verkar inom olika branscher. På båda företagen intervjuade vi personen som 
har ansvaret för bokföringen och har ett intresse för ekonomi. 
 

4.2.1 Kurragömma AB 
 
Vi har intervjuat Pelle Dahl3 som sköter bokföringen i leksaksbutiken 
Kurragömma. Dahl tycker att revisionsberättelsen var intressant att läsa 
första gången, men när han upptäckte att alla såg likadana ut tappade han 
delvis intresset för berättelsen. Efter att ha läst berättelsen första året han fick 
den så kändes det inte längre relevant att läsa den nästa år. Han anser också 
att texten är lite väl byråkratisk och att revisionsberättelsen vore mer 
intressant om den var skriven med ”vanliga” formuleringar. 
 
På tal om ansvarsfördelning förstår Dahl skillnaden mellan vilket ansvar 
revisorn respektive företaget tar. Samtidigt tror han att revisorn ska hitta alla 
fel. Det visade sig att han aldrig diskuterat med revisorn vad denne verkligen 
gör. Ett sätt att minska dessa missförstånd kan vara att revisorn mer utförligt 
skriver i revisionsberättelsen vad han gör, anser Dahl. Han efterfrågar även 
en förklaring av reglerna som efterföljs, exempelvis en kort förklaring till 
begreppet ”god redovisningssed”. En förklaring till vissa begrepp skulle göra 
att företagen får en större förståelse för revisorns arbete. 
 
Standardiseringen tycker Dahl är lite tråkig och han skulle gärna se en mer 
utvecklad revisionsberättelse som riktar sig mer mot det specifika företaget. 
Det kan vara intressant att veta vad revisorn granskat just i det företaget. 
Men samtidigt är han oroad för vad en förändring skulle kosta då det skulle 
innebära mer arbete för revisorn. Då Dahl anser att han har bra kontakt med 
sin revisor skulle inte denna extrakostnad vara värd det, men för allmänheten 
skulle det nog vara intressant med en mer riktad revisionsberättelse tror han.  
 

                                                      
3 Pelle Dahl ekonomiansvarig Kurragömma AB, intervju den 25 april 2007 
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Uppdelningen mellan ren och oren berättelse tycker Dahl är bra men han 
anser även att en blandning kunde vara bra, särskilt om revisorn kunde 
framföra det som är positivt på företaget. Respondenten var lite mer skeptisk 
till att ta med negativa saker men kunde se fördelen med att få kommentarer 
som ett mål att arbeta emot.  
 
Diskussionerna kring att slopa revisionsplikten tycker Dahl låter positivt, 
främst att det skulle leda till minskade kostnader. Han skulle inte vilja göra 
någon revision i fortsättningen då han anser sig få all relevant information 
från årsredovisningen. Företagets leverantörer kollar inte deras 
årsredovisning och därmed skulle de inte behöva den kontroll revisionen ger. 
En slopad revisionsplikt skulle därför innebära en ekonomisk förbättring för 
Kurragömma anser Dahl. En förändrad revisionsberättelse vid slopningen ser 
han som mindre standardiserad. 
 

4.2.2 Handa - Sykedjan i Borås AB 
 
Sykedjan i Borås AB som för dess kunder kallas Handa, passade våra krav 
genom att de var ett mindre aktiebolag i Borås. Vi genomförde en intervju 
med Anette Andersson4 som är ägare och sköter bokföringen på företaget.  
 
A. Andersson har läst revisionsberättelsen för Sykedjan i Borås men har bara 
gjort det för ett år eftersom hon köpte företaget för två år sedan. Hon tycker 
att berättelsen är ganska jobbig att läsa då den är skriven på komplicerad 
svenska. Respondenten tycker att det står relevant och bra information om de 
olika delarna i revisionsberättelsen. Det stycket som hon har lite klagomål på 
är där revisorn förklarar vilka regler som följs. Hon tycker att man kan 
förklara det bättre. De utan ekonomisk bakgrund förstår det nog inte. Hon 
tror dessutom att de skulle ha svårt att hitta lagarna om de ville kolla upp 
något. 
 
Standardiseringen har A. Andersson inte funderat på förrän ett exempel visas 
för henne som illustrerar i hur stor utsträckning alla är likadana. Hon tycker 
att det vore trevligare om revisorn lägger mer tid på revisionsberättelsen för 
hennes företag. Respondenten tycker att de kan skriva lite mer information 
som gäller hennes företag genom att revisorn skriver med lite egna tankar 
och förslag till företaget. A. Andersson känner dock att hon har ganska bra 
kontakt med sin revisor så det är inget absolut krav, men det vore bra att ha 
med. 
 

                                                      
4 Anette Andersson ägare Sykedjan i Borås AB, intervju den 2 maj 2007 
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I frågan om ren och oren tycker A. Andersson att det är bra att det syns 
tydligt om revisionsberättelsen är ren eller oren. Hon anser att ett mellanting 
mellan ren och oren vore positivt att ha. I A. Anderssons lilla företag är hon 
mån om att göra en god redovisning och sköta förvaltningen. Respondenten 
känner sig därför positivt inställd till om revisorn skriver med lite punkter 
som hon kan bättra sig på. Det är inte många som ber att få se företagets 
årsredovisning så hon känner att det inte skulle påverka företaget negativt. 
Revisorn får skriva med lite kommentarer till förbättring. Hon anser också 
att om revisorn skriver med bra saker om företaget så vore det en bra 
uppmuntran.  
 
Ansvarsfrågan är klar för A. Andersson då hon tycker att det står tydligt i 
revisionsberättelsen och hon förstår att revisorn inte kan finna alla fel. Hon 
tycker däremot att revisionsberättelsen kan förklara lite tydligare vad 
revisorn gjort på det specifika företaget, exempelvis vilken granskning han 
genomfört. 
 
En slopning av revisionsplikten är något som A. Andersson ser som positivt. 
Hon har uppfattningen att inte många intressenter läser deras årsredovisning 
och därför skulle hon inte välja revision om det blev frivilligt. Det skulle ses 
som en bra kostnadsreduktion eftersom revisionen är en väsentlig kostnad 
för det lilla företaget. En förenklad revisionsberättelse tycker hon ska se ut 
som att revisorn bara skriver vad han har granskat på det specifika företaget 
och sedan skriver under. Hon anser att titeln på revisorn, antingen godkänd 
eller auktoriserad, säger tillräckligt mycket så övriga förklaringar behövs 
inte.  
 

4.3 Intressenter 
 
Då det finns många olika intressentgrupper valde vi att genomföra intervjuer 
med de som vi anser har ett stort intresse i årsredovisningen och 
revisionsberättelsen. Vi valde att intervjua en person som arbetar på en större 
bank i området och en större leverantör.  
 

4.3.1 Swedbank Sjuhärad AB 
 
Vi har valt att genomföra en intervju med en större intressent i form av en 
bank. Banken är en intressent då de har kunder vars finansiella information 
är av största intresse för dem. Vi intervjuade Lotta Andersson5 på 

                                                      
5 Lotta Andersson företagsrådgivare Swedbank Sjuhärad, intervju den 24 april 2007 
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Swedbank. Hon arbetar som företagsrådgivare och har varit i branschen 
sedan 1988. 
 
L. Andersson förklarar att revisionsberättelsen är intressant och bra första 
gången man läser den men sedan blir den tråkig. Vid förvärv av nya kunder 
undersöker banken närmare deras årsredovisning och det som banken främst 
undersöker gällande revisionsberättelsen är huruvida den är ren eller oren. 
De befintliga kunderna gör banken inte så djupa kontroller på, men de 
undersöker om deras revisionsberättelse är ren eller oren. 
 
Respondenten tycker att all information som finns i revisionsberättelsen är 
viktig och relevant ur en läsarsynpunkt. Hon anser att det framgår tydligt 
vilket ansvar som revisorn och bolaget har. Ett förslag, som hon anser skulle 
göra revisionsberättelsen mer intressant, är att det vore bra med mer 
information riktad mot företaget. Revisorn skulle till exempel kunna 
beskriva var ansvarsgränsen för revisionen går just i detta fall. Hon tror att 
företag skulle uppskatta en mer företagsspecifik formulering då de blir mer 
”synliga” på det sättet. Samma synpunkt kom L. Andersson med angående 
uttalande om ansvarsfrihet där hon anser att revisorn kan skriva det mer mot 
det specifika företaget. Förklara i berättelsen hur företaget planerat att 
disponera sin vinst på ett utförligare sätt, alltså skriva ut om företaget ska 
dela ut vinsten eller investera den. Detta skulle stå istället för den vaga 
formuleringen som finns i dagens revisionsberättelse. Revisionsprocessen 
tycker hon är beskriven på ett bra sätt, hon trycker på att det står att revisorn 
faktiskt gör ett urval. Det framgår på så vis tydligt att han inte granskar allt. 
 
Angående standardiseringen av revisionsberättelsen tycker L. Andersson att 
den är bra för att kunna göra en snabb bedömning om berättelse är ren eller 
oren. Hon kommer också med synpunkten att standardiseringen gör 
revisionsberättelsen mycket tråkig då alla ser likadana ut. L. Andersson 
tycker att en friare berättelse i form av att de är mer skräddarsydda till 
företagen nog vore intressant för företagen och det skulle inte störa banken i 
deras bedömningar. 
 
Upplägget med ren och oren tycker L. Andersson är bra eftersom det syns 
tydligt om revisionsberättelsen är ren eller oren. Hon anser även att ett 
mellanting vore bra, det kunde hjälpa banken om revisorn kom med 
kommentarer som förklarar vissa förhållanden. Exempelvis om ett företag 
har betalningsanmärkningar så kan det finnas en liten kommentar kring det i 
revisionsberättelsen. Hon har inte hört talas om ”särskilda upplysningar” och 
kan inte påminna sig om att hon någon gång stött på en sådan 
revisionsberättelse. Efter en förklaring tycker hon att det verkar vara ett bra 
mellanting som hon tycker borde användas mer. L. Andersson är positiv till 
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ett mellanting mellan ren och oren revisionsberättelse, med förutsättning att 
det syns tydligt om den är oren. 
 
En slopad revisionsplikt är något som L. Andersson är lite kluven inför. En 
slopning skulle enligt henne leda till att fler valde att bilda aktiebolag 
eftersom det inte blir någon extrakostnad med revisionen. Detta är positivt 
då den bolagsformen är utsatt för fler kontroller än andra bolagsformer. L. 
Andersson tycker också att det är viktigt med revision och enligt henne vore 
det mer intressant med en förenkling av revisionen. En förenklad 
revisionsberättelse skulle enligt henne se ut ungefär som den gör idag, vilket 
innebär att alla delar är relevanta. Skillnaden som hon ser det ligger i att den 
skulle vara mer företagsspecifik. 
  

4.3.2 DTS Solutions AB 
 
DTS Solutions AB är ett IT-företag som grundades 1997. De levererar 
skräddarsydda affärssystem till sina kunder och vi valde DTS utifrån deras 
roll som leverantörer. Produkterna är en stor kostnad för kunderna därför är 
det viktigt för DTS att kontrollera kundens betalningsmöjligheter innan de 
genomför en affär.  Vi intervjuade Björn-Ola Kronander6 som är VD på 
företaget och även var med och grundade det.  
 
Kronander tittar oftast inte på revisionsberättelsen, han tycker det är svårt att 
se vad man kan utläsa i den och ser berättelsen mer som en bekräftelse på att 
allt är okej. När DTS skaffar nya kunder granskar de bara 
revisionsberättelsen om den är oren, annars är den inte intressant. En oren 
revisionsberättelse innebär oftast att de inte accepterar kunden. 
 
Innehållet i revisionsberättelsen tycker Kronander är relevant och all 
information är viktig för sammanhanget. Han anser dock att det kunde vara 
intressant med en större detaljrikedom, alltså mer företagsinriktad 
information med synpunkter på vad som är positivt med det företaget som 
revisionsberättelsen gäller. För att dessa synpunkter ska bli rättvisande, och 
inte påverkas av revisorns åsikter, föreslår Kronander att man tar fram dem 
genom vissa relationstal. Det får skapas vissa standarder som förklarar vad 
som är positivt så revisorn kan få fram det men fortfarande göra en objektiv 
bedömning.  
 
Kronander tycker det är viktigt med en tydlig uppdelning mellan ren och 
oren revisionsberättelse. Dagens rena berättelse är bra som den är men 
Kronander tycker det kunde vara intressant med mer positiva inslag i den, 
                                                      
6 Björn-Ola Kronander VD DTS Solutions AB, intervju den 27 april 2007 
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han är däremot mer reserverad till att utöka berättelsen med negativa åsikter. 
Han anser att det negativa ska skötas internt mellan företaget och revisorn. 
Externa parter ska inte få ta del av fel som inte anses väsentliga. Han anser 
även att det inte är relevant att i revisionsberättelsen läsa om småfel som 
deras kunder gjort.  
 
Ansvarsfördelningen mellan revisorn och företaget anser Kronander att han 
har förståelse för. Detta beror mycket på att han har god relation till sin 
revisor. Förväntningsgapet tror Kronander inte kan minskas genom 
revisionsberättelsen, det får göras på andra sätt. 
 
Att slopa revisionsplikten för mindre aktiebolag tycker Kronander inte är 
någon bra idé, han anser att det finns andra bolagsformer för dem som inte 
vill betala för en revision. Kronander tycker att revisionen visar hur 
företagen sköter sig och detta är viktigt att veta som leverantör till ett 
företag. Att läsa en ren revisionsberättelse innebär en trygghet för DTS, de 
vet att kunderna har kontrollerats och inte är oseriösa.  
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5. Analys  
 

 
Vår teori och empiri ligger som grund för analyskapitlet. Det som 
analyseras är vilka skillnader och likheter som framkommit vid jämförelse 
av andra länders utformning på berättelsen samt en analys av åsikter som 
kommit fram vid intervjuer. Analysen leder fram till olika förbättringsförslag 
på den befintliga revisionsberättelsen.  

 

5.1 Skillnader mellan Sveriges, USA:s och Australiens 
revisionsberättelse 
 
Vid en jämförelse mellan Sveriges mall för revisionsberättelsen och den 
amerikanska mallen märker vi att på ett övergripande plan ser den 
amerikanska modellen mer detaljerad ut. Detta beror på att USA:s standard 
reglerar den exakta formuleringen på revisionsberättelsen. De enskilda 
punkterna är starkt reglerade och ger inte revisorn något utrymme för egna 
formuleringar. I Sverige är punkterna inte lika detaljerade, men vid 
granskning av de exempel på revisionsberättelser som finns i RS 709 syns 
ändå den exakta formuleringen tydligt. När man undersöker den svenska 
mallen närmare så visar det sig att även den är hårt reglerad ända ner på 
formuleringsnivå. Skillnaden som finns är att den amerikanska trycker mer 
på revisorns oberoende, till och med titeln ska innehålla ordet ”oberoende”. I 
Sverige har vi förvaltningsrevision, vilket inte existerar i USA. Detta innebär 
att den amerikanska berättelsen inte behandlar information om förvaltning, 
vilket den svenska gör. Denna skillnad gör också att den svenska 
revisionsberättelsen är lite längre. Förutom dessa små skillnader så är 
innehållet och upplägget detsamma för Sveriges och USA:s 
revisionsberättelse.  
 
Den australiska modellen på revisionsberättelsen är även den uppbyggd 
utifrån ett antal fasta punkter. Australiens modell är den mest omfattande i 
relation till Sveriges och USA:s. Den australiska modellen innehåller samma 
delar som den svenska men skillnaden ligger i att den djupare förklarar vissa 
av dem. En av de punkter som förklaras mer utförligt är vilket ansvar 
företagsledningen har. Det förklaras i detalj vilka delar de har ansvar för. 
Revisionsprocessen är också ett avsnitt vars innehåll är tydligare beskrivet i 
den australiska modellen. Både den svenska och australiska modellen ger 
utrymme till revisorn att skriva särskilda upplysningar. I Australiens modell 
ingår särskilda upplysningar som en punkt i den generella strukturen vilket 
ger intryck av att den nästan ses som en obligatorisk del. I Sverige ses 
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särskilda upplysningar snarare som ett undantag. Något annat som skiljer 
dem åt är att Australien, likt USA, inte har någon förvaltningsrevision. Den 
australiska modellen har i stort samma grundläggande punkter och innehåll 
som den svenska modellen med skillnaden att Australiens modell går 
djupare in på revisorns ansvar och revisionsprocessen. Detta medför att 
Australiens revisionsberättelse är mer omfattande än den svenska. 
 
Resultatet från jämförelsen är att det inte utformningsmässigt är några större 
skillnader mellan den svenska, amerikanska och australiska mallen för 
revisionsberättelsen. Berättelserna innehåller samma information med ett 
liknande upplägg, skillnaden ligger i hur djupt vissa avsnitt beskrivs. 
Internationaliseringen har alltså kommit långt när det gäller 
revisionsberättelsen. Detta kan bero på att den internationella standarden 
ISA påverkar alla de standarder som vi undersökt, alltså RS, SAS och ASA. 
För att utveckla den svenska modellen, med inspiration från Australien, 
måste den göras mer omfattande än vad den är idag. De områden som skulle 
kunna utvecklas är informationen om revisionsprocessen och 
ansvarsfördelningen. Lärdomen av jämförelsen är att ett alternativ till en 
förenklad revisionsberättelse inte går att finna i de andra länderna då deras 
berättelse snarare är mer komplexa och omfattande. Den svenska modellen 
går då att göra mer omfattande men inte att förenkla sett till andra länder. 
 

5.2 Sammanfattande åsikter  
 
För att tydliggöra de olika gruppernas åsikter följer här en sammanfattning 
med de likheter och relevanta skillnader som respondenterna i varje grupp 
haft. 

5.2.1 Revisorer 
 
De två revisorer som vi intervjuade har på många punkter liknande åsikter. 
De båda har uppfattningen att inte många av deras kunder läser 
revisionsberättelsen utan ser det bara som en bekräftelse på utfört arbete. 
Kunderna är förmodligen endast intresserade om de får en oren 
revisionsberättelse tror revisorerna.  
 
Den utformning och omfattning på revisionsberättelsen som finns i dagens 
standarder är enligt revisorerna tillräcklig. Revisorerna anser att dagens 
modell har ett bra informationsinnehåll där allt som står är relevant. De anser 
även att det räcker med den information som står idag och det finns inget 
större behov hos revisorerna av att utveckla någon del av informationen.  
 

39 



 

Standardutformningen på revisionsberättelsen som regleras i RS 709 är 
något som revisorerna tycker är bra och som underlättar deras 
yrkesutövande. Standardiseringen medför att författandet av 
revisionsberättelsen blir en smidig och snabb process eftersom allt nästan 
redan är skrivet. Samtidigt anser en av revisorerna att det finns underlag för 
en mer utförlig revisionsberättelse eftersom de kontinuerligt dokumenterar 
vad de gör i sin granskning. Han tror dock att detta kan användas för att 
utöka den standard som finns, det leder inte till en friare utformning. En 
form av friare formulering vore att revisionsberättelsen blev mer 
företagsspecifik. Detta skulle då innebära att man frångick standarden 
genom att till exempel redogöra för vilka beloppsgränser som används vid 
väsentlighetsbedömning. En av revisorerna tycker att detta vore acceptabelt 
och skulle medföra en mer läsvärd berättelse. Han anser även att det inte 
skulle bli svårare att bedöma eller ta så mycket längre tid att skriva en sådan 
berättelse. Den andra revisorn såg inte riktigt någon mening med en 
företagsspecifik revisionsberättelse eftersom företaget får information av 
revisorn på andra sätt och den typen av information skulle inte vara relevant 
för intressenterna. 
  
Den standardiserade mallen tillämpas när revisorn inte funnit något i sin 
granskning som medfört en avvikande mening. Om det finns en avvikande 
mening leder detta oftast till en oren revisionsberättelse. Revisorernas åsikt 
om denna uppdelning på ren och oren berättelse är att indelningen är bra 
såvida den är tydligt gjord. Enligt RS 709 ska det synas väl att det är en 
avvikande revisionsberättelse. Mellantinget mellan ren och oren, särskilda 
upplysningar, använder revisorerna sällan sig av men användningen ökar. 
Ökningen beror på en mer omfattande förvaltningsberättelse vilken 
revisorerna måste uttala sig om. Särskilda upplysningar är ett bra sätt för 
revisorn att synliggöra vissa förhållanden som han avser att rikta 
uppmärksamhet på. De anser att särskilda upplysningar är det enda lämpliga 
mellantinget mellan ren och oren revisionsberättelse. Särskilda upplysningar 
är avsedda för företagets intressenter vilka är viktiga att kunna ge 
kommentarer till i revisionsberättelsen då intressenterna inte har någon 
direkt insyn i företaget. Kommentarer som riktar sig mot det reviderade 
företaget anser revisorerna inte höra hemma i revisionsberättelsen eftersom 
denna information kan förmedlas internt mellan revisorn och kunden. Det är 
inte intressant för kunden, enligt revisorerna, att ha ett ytterligare mellanting 
mellan ren och oren revisionsberättelse där positiva och negativa åsikter 
förmedlas i syfte att upplysa företaget om förbättringsområden samt 
områden som är extra bra.   
 
Revisorerna anser att ansvarsfördelningen uttrycks tydligt i 
revisionsberättelsen. De tycker dock att kunderna ofta ber dem om hjälp med 
saker som inte är deras uppgifter. Förväntningsgapet existerar, enligt 
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revisorerna, då det är oklart för kunderna vilken roll som revisorerna har. 
Revisorerna ser ändå inte förväntningsgapet som något större problem och 
de tycker att det är upp till kunden att ta reda på vilka uppgifter revisorn har 
gentemot företaget. En utveckling av revisionsberättelsen i syfte att klargöra 
för företagen vilket ansvar revisorn har anses onödigt. 
 
Att slopa revisionsplikten mottas positivt hos revisorerna och de ser inga 
nackdelar med slopningen. En frivillig revision, som följden blir, skulle 
förändra företagens inställning till revision och de skulle inte betala för en 
revision utan att sätta sig in i vad den innebär. Revisorerna tror att det skulle 
bli viktigt för dem att tydligare klargöra för företag nyttan med revision och 
marknadsföra revisionen på ett bättre sätt. Revisorerna är oense om vilken 
typ av kontroll som blir aktuell efter en slopning. Den ena anser att den nya 
revisionen blir en förenklad revision där företagen kan välja vilken typ av 
revision de vill ha. De kan välja vilka delar som för dem är viktiga att 
revidera och revisionsprocessen anpassas efter varje företag. Den typ av 
rapportering som blir till följd av en förenklad granskning blir mer som ett 
intyg anser den ena revisorn. Denna form av revisionsberättelse skulle bli 
mer företagsspecifik och tydligare förklara vad som granskats på det 
specifika företaget. Den andra revisorn tror inte på en förenkling av 
revisionen även om den blir frivillig eftersom det skulle minska förtroendet 
för revisionen. Han tror istället på att det kan bli någon annan typ av 
granskning och det blir fel att kalla det revision. Han anser att rapporteringen 
på denna granskning blir någon form av intyg som inte kan kallas för 
revisionsberättelse. 
  

5.2.2 Företag  
 
De personer på företagen som vi intervjuat har många åsikter om 
revisionsberättelsen. En del åsikter är olika men merparten är ändå ganska 
lika inom denna grupp. Båda företagen som vi intervjuat har läst 
revisionsberättelsen men efter att de läst den en gång var det inte lika 
intressant att läsa den igen. Båda anser att revisionsberättelsen är skriven på 
en för byråkratisk svenska för en oinsatt person.  
 
Vid närmare inspektion av berättelsen tycker både A. Andersson (Sykedjan i 
Borås AB) och Dahl (Kurragömma AB) att all information som står i 
revisionsberättelsen är relevant och det är inget som direkt kan tas bort. 
Företagen har lite åsikter om de olika delarna i revisionsberättelsen. De anser 
att det framgår vilket ansvar revisorn har och vilket ansvar som ligger på 
företaget. När de läser revisionsberättelsen tycker de att de förstår, på ett 
övergripande plan, hur revisionen har blivit genomförd. Revisionsprocessen 
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är alltså beskriven på ett godtagbart sätt enligt företagen. De tycker båda att 
det vore roligare att läsa om det stod mer specifikt vad revisorn gjort på 
deras företag. Revisorn kunde skriva ut vad för slags granskning som 
genomförts. Den del i revisionsberättelsen som förklarar vilka regler som 
revisionen följer är svårt skrivet tycker företagen. Dahl, som har lite mindre 
ekonomisk bakgrund än A. Andersson, har svårt att förstå vad texten innebär 
och vill gärna få vissa begrepp bättre förklarade. A. Andersson håller med 
om att det är skrivet lite väl byråkratiskt och även hon skulle uppskatta om 
det stod tydligare. Företagen är ense om att det är en viktig del i 
revisionsberättelsen, så att ta bort det är inte aktuellt. En utveckling vore att 
föredra. 
 
Angående standardiseringen var ingen av företagen medvetna om i hur stor 
grad revisionsberättelsen verkligen var standardiserad. A. Andersson tycker 
det är skrämmande när vi visar ett exempel som nästan ser ut exakt som 
hennes egen revisionsberättelse. Både A. Andersson och Dahl anser att 
standardiseringen gör att berättelsen blir väldigt tråkig. Företagsspecifik 
information, som då skulle frångå standarden, tycker båda skulle göra 
berättelsen mer intressant. Men de känner inte att det är något krav eftersom 
båda tycker att de har en bra kontakt med sina revisorer. En 
revisionsberättelse som är mer riktad mot dem anser de vore roligt och skulle 
öka deras intresse för berättelsen. Det som avgör är dock om en mer 
företagsspecifik revisionsberättelse skulle göra att revisionen blev en större 
kostnad. Båda företagen anser att revisionen kostar tillräckligt mycket idag 
och sätter nyttan med en förändring mot kostnaden för den. 
 
Företagen tycker det syns tydligt om en revisionsberättelse är ren eller oren 
vilket är viktigt anser de. De är även positiva till ett mellanting mellan ren 
och oren. Inget av företagen känner att leverantörer eller andra intressenter i 
någon större utsträckning undersöker deras årsredovisningar. De har därför 
en mer privat syn på berättelsen. De båda gillar tanken att revisorn tar med 
positiv och negativ information om företaget. De hade inte hört talas om 
särskilda upplysningar men är positivt inställda till något slags mellanting.  
 
Båda företagen anser sig ha bra koll på vilket ansvar som revisorn tar. De 
förstår förväntningsgapet och anser att om revisionsberättelsen förklarar lite 
bättre vad revisorn gjort kan det hjälpa till att minska detta. Både 
revisionsprocessen och revisorns ansvar bör förklaras i syfte att minska 
gapet. Båda känner att de har god kontakt med sina revisorer så det är inget 
måste med en utveckling av revisionsberättelsen på detta viset. Samtidigt 
existerar ett förväntningsgap så även om de har god kontakt med sin revisor 
kunde ytterligare information behövas. 
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En slopning av revisionsplikten skulle tas emot positivt av båda företagen. 
Båda anser att inte många av deras intressenter kräver att de genomför en 
revision så de skulle inte välja att granska företaget. Detta ses som positivt 
för båda företagen eftersom de är små aktiebolag där en revision är en 
väsentlig kostnad. A. Andersson anser att allt som står i dagens berättelse 
inte längre skulle vara aktuellt vid en slopning utan en mycket förenklad 
berättelse vore att föredra. Dahl ser en förenklad revisionsberättelse som en 
text vilken är mindre standardiserad och som riktar sig mer mot företagen.  
 

5.2.3 Intressenter 
 
Intressenterna är en grupp vars åsikter skiljer sig åt inom många områden. 
De är överens om att revisionsberättelsen kan förändras på ett antal olika 
sätt. De båda uppfattar revisionsberättelsen som tråkig att läsa, men 
samtidigt anser de att den är relevant och att utformningen, som den är 
beskriven i RS 709, är bra. Detta kan bero på att de bara kollar huruvida 
berättelsen är ren eller oren. Både banken och leverantören ser 
huvudsakligen revisionsberättelsen som en bekräftelse på att revisorn gjort 
sitt jobb och att det inte förekommer några kritiska förhållanden.  
 
Båda intressenterna tycker att en utvecklad revisionsberättelse med mer 
företagsspecifik information kunde vara positivt. L. Andersson på banken 
tycker att det vore intressant att veta vad det är revisorn granskat och hur han 
genomfört sina kontroller på det specifika företaget. Revisorn skulle kunna 
vinkla ansvarsdelen och informationen om granskningsprocessen mot 
företaget. Leverantören vill ha mer företagsspecifik information i form av 
positiva åsikter om företaget i revisionsberättelsen, det vill säga 
kommentarer om hur företaget sköter sig. Leverantören anser att dagens 
revisionsberättelse är tillräcklig, han efterfrågar inte en utvecklad 
beskrivning av granskningen. Intressenterna anser att reglerna är bra 
beskrivna och att mer utförlig information inte behövs om dem.  
 
Standardiseringen uppfattas som positivt av intressenterna, den underlättar 
för dem eftersom de enbart vill se huruvida revisionsberättelsen är ren eller 
oren. Men samtidigt tycker L. Andersson att en friare form vore intressant 
och att det i så fall ändå inte skulle försvåra bankens beslutsfattande. Det 
viktiga är att det tydligt framgår när berättelsen är oren. Hon tycker också 
det är bra med ett mellanting där revisorn kan förklara vissa väsentliga 
omständigheter, exempelvis att företaget har betalningsanmärkningar. Detta 
skulle underlätta för banken då de skulle få mer tyngd i sina uttalanden. 
Detta visar att revisorn har uppmärksammat samma saker som banken. 
Leverantören är däremot inte angelägen om att ha ett mellanting mellan ren 
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och oren, bara om det tar upp positiva saker. Han anser att de som 
leverantörer inte är intresserade av att läsa om kundernas småfel, men att 
visa utåt att företaget sköter sig bättre än vad som krävs kunde vara av 
intresse att läsa.  
 
Att slopa revisionsplikten för mindre aktiebolag tycker båda intressenterna 
vore en nackdel för dem. Banken anser att om man ska förändra 
revisionsplikten så är en förenkling bättre, då skulle de fortfarande få någon 
form av kontroll av sina kunder. En förändrad revisionsberättelse skulle då 
kunna vara mindre standardiserad och mer fokuserad på det enskilda 
företaget. Leverantören tycker det är så pass viktigt med kontroll att han inte 
vill se någon förändring alls. Han anser att det är bra att företagen har krav 
på sig och som leverantör skulle de annars kräva att kunderna genomförde 
en revision ändå. Revisionen ger intressenterna en säkerhet som de inte kan 
få på något annat sätt.     
 

5.3 Sammanställning för de tre grupperna 
 
De tre grupper som vi gjort en undersökning på har olika syn på revisionen 
och revisionsberättelsen. Detta medför att deras åsikter skiljer sig. 
Revisorerna ser revisionsberättelsen som en stämpel på att de gjort sitt jobb. 
De lägger inte någon större vikt vid att göra den intressant. 
Standardutformningen är mycket välkommen hos revisorerna då det gör att 
revisionsberättelsen går fort att skriva. Att revisorerna inte lägger någon tid 
på en mer läsvärd revisionsberättelse beror i stort på att deras uppfattning är 
att varken företag eller intressenter läser berättelsen. Företagen i sin tur läser 
inte revisionsberättelsen eftersom de anser att standardiseringen och det 
byråkratiska språket gör den tråkig att läsa. Även intressenterna anser att 
berättelsen är tråkig att läsa. I dagsläget fokuserar de bara på om den är ren 
eller oren. Detta blir en ond cirkel eftersom revisorerna inte är villiga att 
lägga ner något större arbete på att skapa en revisionsberättelse som ingen 
läser. Problemet är att ingen läser den på grund av att den utformning som 
revisorerna använder är för opersonlig mot företaget.  
 
De tre grupperna har liknande åsikter om en del områden gällande 
revisionsberättelsen. En sådan samlad åsikt är att alla anser att informationen 
i revisionsberättelsen är relevant och alla obligatoriska punkter, enligt RS 
709, tillför ett värde till berättelsen. Revisorerna är nöjda med informationen 
som den står idag men det finns en efterfrågan hos företagen och 
intressenterna om en mer utförlig förklaring på vissa delar. Den mest 
väsentliga förändringen som företag och intressenter vill se är en 
revisionsberättelse som är mer skräddarsydd mot det specifika företaget. 
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Revisorerna är kluvna inför detta förslag eftersom de i så fall måste ta 
hänsyn till vilken information de kan lämna på grund av tystnadsplikten mot 
företagen. En företagsspecifik revisionsberättelse, som då blir mindre 
standardiserad, skulle leda till ett ökat ansvar hos revisorerna och det är 
revisorerna reserverade inför. Ska revisorerna även väga in subjektiv 
information kan det bli svårare att upprätthålla ett oberoende vilket är viktigt 
för att bevara tilliten till revisionen. Revisorerna förstår alltså nyttan för 
företagen med en företagsspecifik formulering men de anser ändå inte att 
förändringen är nödvändig. 
 
En utveckling av revisionsberättelsen som företag och intressenter 
efterfrågar skulle leda till att de får ett ökat intresse för att läsa berättelsen. 
Det som kan utvecklas enligt de två grupperna är informationen om vilken 
granskning som skett i företaget, det vill säga mer utförlig information om 
revisionsprocessen. Det kan exempelvis stå hur revisorn använt sig av 
substansgranskning och granskning av kontroller. En ytterligare del som kan 
utvecklas är informationen om revisorns ansvar för hans uttalanden om 
frånvaron av väsentliga fel. Det kan förklaras vilka belopp som används för 
att avgöra vad som är väsentliga fel på det specifika företaget. Dessa tillägg 
skulle hjälpa företag och intressenter att bättre förstå vad en revisor gör, det 
skulle på så sätt hjälpa till att minska förväntningsgapet. Att minska detta 
gap är inget som revisorerna arbetar aktivt för att göra. De anser att det är 
upp till företagen och intressenterna att själva förstå vad revisorn gör. Det är 
alltså upp till företagen och intressenterna att minska förväntningsgapet.  
 
Revisorernas åsikter är att företagen bara är intresserade av huruvida 
revisionsberättelsen är ren eller oren. Detta stämde inte när vi pratade med 
företagen. De har ett djupare intresse men detta främjas inte i dagens 
standardiserade berättelse. Däremot stämmer revisorernas antagande på 
intressenternas uppfattning eftersom de huvudsakligen fokuserar på huruvida 
årsredovisningen blivit godkänd eller inte. Även om intressenterna har denna 
huvudsakliga fokusering så har de förslag på övrig information som kan 
hjälpa dem i deras beslutsfattande. Det förbättringsförslag som företagen och 
intressenterna framförde var att de skulle uppskatta en blandning mellan en 
ren och en oren revisionsberättelse. Det finns ett önskemål om att revisorn 
skriver med både positiva och negativa kommentarer om företagets 
årsredovisning och förvaltning i revisionsberättelsen. Revisorerna är inte 
intresserade av att skriva med mer information än vad som krävs i dagens 
utformning av revisionsberättelse. Denna information skulle dessutom lätt 
kunna bli subjektiv och svårbedömd vilket skulle riskera revisorns 
oberoende. Revisorerna anser att det mellanting som går att finna i särskilda 
upplysningar räcker gott och väl.  
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Företagen och intressenterna vill även se en förändring av förklaringen på 
lagtexten. Revisorerna tycker att beskrivningen är tillräckligt utförlig och att 
den som vill kan hitta mer information med revisionsberättelsen som 
vägledning. Företagen håller inte med och skulle både vilja ha en förklaring 
av vissa termer samt instruktioner till var lagtexten kan finnas. Att 
revisorerna inte ser detta behov beror antagligen på att de är insatta i 
lagtexten och inte tror att det borde vara något problem för de utan 
ekonomisk utbildning att själva skapa sig förståelse.  
 
Den slopning av revisionsplikten som nu utreds på regeringsnivå bemöts 
positivt av revisorerna och företagen. Revisorerna är positiva eftersom de 
tycker att plikten är överflödig. Företagen har en positiv inställning för att de 
skulle minska sina kostnader vilket är en prioriterad fråga för de mindre 
aktiebolagen. De minskade kostnaderna beror på att de inte skulle välja att 
revidera sitt företag. Den grupp som inte uppskattar en slopning är 
intressenterna. De vill ha den typen av kontroll som revisionen ger och 
skulle kräva att företagen ändå genomförde någon slags oberoende kontroll. 
Vid en oförändrad revision blir rapporteringen i form av en 
revisionsberättelse lik dagens. Rapportering vid en förenkling av revisionen 
kommer att ske i form av ett slags intyg med mer fokus på vad som 
granskats på det specifika företaget. Detta tror både revisorerna, företagen 
och intressenterna. 
 
Vi presenterar nedan en figur som syftar till att skapa överblickbarhet och 
ytterligare klargöra den skillnad som framkommit i våra diskussioner med 
representanter för de olika grupperna.  
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  Revisorer Företag Intressenter 

Allmän åsikt om 
dagens berättelse 

Ser den som en 
stämpel på 

genomförd revision 

Byråkratisk och 
svårläst 

Endast relevant 
om den är ren 

eller oren 
Standardiserad mall 
 

Bra Tråkig Tråkig men det 
är okej 

Kommentarer från 
revisorer i ren 
berättelse 

Inte bra, särskilda 
upplysningar räcker 

som kommentar 

Vill ha 
negativa/positiva 

kommentarer 

Kunde vara bra 
men behövs ej 

Förväntningsgap 
 

Det finns men upp till 
företag att förminska 

det 

Minska genom 
mer utförlig 
information i 
berättelsen 

Minska genom 
mer utförlig 
information i 
berättelsen 

Slopad revisionsplikt 
 

Bra Bra då de 
minskar 

kostnaderna 

Dåligt då de 
kräver en 
kontroll 

Revisionsberättelse 
vid slopning 

Berättelse som ser ut 
som dagens 

Företagsspecifik 
berättelse 

Företagsspecifik 
berättelse 

Revisionsberättelse 
vid förenkling 
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Figur 5.3.1 Sammanställning av gruppernas åsikter (egen figur). 
 
Det finns bevisligen många olika åsikter kring revisionsberättelsen. När vi 
ber de tre grupperna att granska den djupare kommer mer kritiska åsikter 
fram samt förbättringsförslag. Dessa förbättringsförslag varierar mellan de 
olika grupperna men det går sannolikt att finna en gyllene medelväg. 
  

5.4 Utveckling av revisionsberättelsen 
 
Vid en första anblick uppfattas dagens revisionsberättelse som acceptabel för 
många av de personer vi pratat med. Uppfattningen är att den är 
standardiserad och därför finns det inget skäl att ifrågasätta. Vid 
uppmaningen att ändå kritiskt granska den kom en del intressanta åsikter 
fram vilka kan användas för att skapa en mer läsvärd berättelse. Förutom en 
förändring av den befintliga revisionsberättelsen kom det även fram idéer till 
hur berättelsen kan se ut om en slopning av revisionsplikten blir verklig. 
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5.4.1 Utveckling av befintlig revisionsberättelse 
 
Att utveckla dagens revisionsberättelse kan genomföras eftersom det finns 
ett visst missnöje med den standardiserade utformningen. Jämfört med de 
tidigare utformningarna som existerat så uppfattas dagens som okej. Innan 
var berättelsen alldeles för kort och intetsägande. Utvecklingen har kommit 
en bit på vägen med dagens berättelse. Det finns dock fortfarande avsnitt 
som kan förändras eftersom dagens utformning inte är den ultimata. 
  
I vår undersökning har vi granskat USA:s och Australiens utformning av 
revisionsberättelsen i syfte att finna ett alternativ till den svenska mallen. Det 
vi fann var ingen förenkling eller mindre standardiserad mall utan snarare 
mer reglerade och omfattande modeller. De delar som skiljer sig och som 
skulle kunna ligga till grund för en förändring i Sverige är delarna som 
behandlar revisorns ansvar och revisionsprocessen. Dessa delar är mer 
omfattande i den australiska modellen och ger en klarare bild av revisorns 
arbete. Vi kan inte finna några förbättringsmöjligheter i den amerikanska 
modellen då den är väldigt lik den svenska. 
 
Dessa förändringsförslag mottas med varierande entusiasm hos de tre 
grupperna som vi intervjuat. Ingen av grupperna har något behov av en mer 
utvecklad information, som är standardiserad och teoretisk, om revisorns 
ansvar eller revisionsprocessen. De anser att den informationen som finns 
idag är tillräcklig för att skapa förståelse. Det finns alltså inget 
förändringsbehov i Sverige mot den exakta skillnaden som finns i den 
australiska utformningen på revisionsberättelsen. Med den som bakgrund 
kom det däremot fram ett annat förslag på utveckling gällande ansvaret och 
processen. Förslaget innebär att dessa delar utvecklas med mer 
företagsspecifik information. Denna utveckling skulle möta ett behov hos 
företag och intressenter vilket skulle bidra till att minska förväntningsgapet. 
Ytterligare förslag som framkom för att göra revisionsberättelsen mer 
läsvärd är att göra språket mer begripligt och på en mer lättläst svenska. 
Detta är en viktig åtgärd eftersom många har problem med att förstå 
berättelsen vilket i sin tur leder till en ovilja att läsa den. En faktor som 
bidrar till oförståelse är avsnittet som behandlar vilka lagar som följs. Denna 
del är komplicerad att förstå för mindre aktiebolag vilka ofta inte har någon 
större ekonomisk bakgrund. 
 
Företag och intressenter tror att revisionsberättelsen skulle bli mer intressant 
om revisorn kom med positiva och negativa kommentarer kring företagens 
redovisning och förvaltning. Företagen gillar det eftersom de får något att 
arbeta mot och även intressenterna anser att det skulle vara givande med den 
extra upplysningen. Ett förbättringsförslag är att Sverige använder någon typ 
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av tilläggsuppgifter från revisorn. Särskilda upplysningar möter bara till en 
viss grad detta behov då det inte används i så stor utsträckning. Här kan vi 
inspireras av Australien eftersom de uppmärksammar denna upplysning mer 
i sin standard, ASA 700. 
 
Detta visar att en förändring av utformningen på revisionsberättelsen kan ske 
på ett antal olika sätt. Med andra länder som förebild kan man komma fram 
till att en mer omfattande berättelse kanske är att föredra. En förenkling är 
därför inget alternativ till den svenska modellen, detta beror också på att de 
personer som vi pratat med tycker att all information som finns i berättelsen 
är relevant. Vi kan sammanfatta att det finns behov och förslag hos företag 
och intressenter men det möts ofta av en ovilja hos revisorerna. Även 
revisorerna inser att det finns möjligheter för att utveckla berättelsen men 
problemet ligger i vilken typ av utveckling som är acceptabel för dem. 
Revisorerna har även underlaget för en mer utvecklad berättelse då de 
dokumenterat mycket i revisionsprocessen. Något som är viktigt vid en 
förändring är att rätt saker blir utvecklade vilket måste sättas i relation till att 
berättelsen inte får bli för lång. En för omfattande berättelse skulle motverka 
läsviljan hos dess intressenter. 
 

5.4.2 Revisionsberättelsen vid slopad revisionsplikt 
 
Vad som händer om revisionsplikten slopas för mindre aktiebolag är oklart. 
De flesta teorier tyder på att företag kommer att fortsätta genomföra revision 
även när den är frivillig. De företag som vi pratade med stämmer inte in på 
denna teori då de skulle avstå från revision. De skulle avstå eftersom 
företagen inte har något krav på sig från intressenterna att revideras. Denna 
situation kan bli annorlunda om revisionsplikten försvinner för då blir 
intressenterna mer måna om att företagen uppmärksammar deras krav på att 
de ska genomföra någon typ av kontroll. I dagsläget behöver intressenterna 
inte visa intresse för revisionen eftersom den ändå genomförs. De 
intressenter vi intervjuade känner en trygghet i dagens obligatoriska revision 
men om den slopades skulle de ställa mer aktiva krav på företagen att de ska 
revideras. Även om plikten slopas kommer inte alla företag ha dessa krav 
från sina intressenter vilket gör att revisorerna måste marknadsföra 
revisionen bättre. De måste förklara nyttan med revisionen tydligare för 
företag i syfte att företagen fortfarande ska vilja ha en revision. Detta skulle 
göra att företagen förstår revisionen bättre och på så sätt skulle en slopad 
revisionsplikt leda till att minska förväntningsgapet. 
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En slopad revisionsplikt leder antagligen till en frivillig revision eller en 
förenklad kontroll med en förändrad revisionsberättelse. Ett alternativ är att 
den frivilliga revisionen ser ut som revisionen gör idag. Revisionsberättelsen 
skulle då inte förändras på något större sätt. Att revisionen inte skulle 
förändras är viktigt för de aktiebolag som inte klassificeras som mindre 
aktiebolag. Det skulle annars bli svårt att hålla isär en riktig revision med 
den förenklade varianten. Hur alternativet med en förenklad kontroll 
kommer att se ut är oklart. Även den förenklade kontrollen måste leda till 
någon form av bekräftelse från revisorn på att granskningen är genomförd. 
Denna rapportering kommer inte att kallas revisionsberättelse eller ha 
formen av en sådan utan snarare utgöras av något slags intyg. Utformningen 
på detta intyg behöver enligt de vi talat med inte vara i den omfattningen 
som dagens revisionsberättelse är. Det skulle troligtvis räcka med en kort 
beskrivning av vad som granskats på det specifika företaget och en 
underskrift av revisorn.  
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6. Slutsatser 
 

 
I slutsatserna besvarar vi våra forskningsfrågor. Vi upprepar frågorna och 
besvarar dem separat för ökad tydlighet. Svaret på huvudfrågan utgörs 
huvudsakligen av svaren på delfrågorna. Sist i kapitlet ger vi förslag för 
fortsatt forskning inom ämnet. Detta kapitel svarar alltså på våra 
forskningsfrågor och sluter därmed cirkeln. 

 
 

6.1 Svar på forskningsfrågor 
 
Hur uppfattas den standardiserade revisionsberättelsen av revisorer, 
mindre aktiebolag samt intressenter? 
 
Revisorernas syn på revisionsberättelsen är att den fyller sitt syfte som en 
stämpel på deras genomförda granskning. De ser därför ingen mening med 
att ifrågasätta den standardiserade mallen som finns. Revisorerna uppfattar 
berättelsen som tillfredställande. Företagen uppfattar den standardisering 
som omsluter berättelsen idag som tråkig. En följd av standardiseringen är 
att företagen har samma uppfattning som revisorerna. Även de ser 
berättelsen som en stämpel fast de egentligen vill få ut mer av den. 
Intressenterna håller med företagen på det viset att de tycker att 
revisionsberättelsen är tråkig. De uppfattar ändå att den uppfyller deras syfte 
vilket är att få en objektiv bekräftelse på företagets korrekthet. Med 
bakgrund till dessa åsikter kan vi dra slutsatsen att revisionsberättelsen idag 
har en dålig standardisering vilket gör att ingen läser den. Vi förstår 
meningen med dagens standardisering men den är idag inte formulerad på ett 
sätt som gör revisionsberättelsen läsvärd. Sammanfattningsvis har vi 
uppmärksammat att berättelsen uppfattas som godkänd av revisorer, företag 
och intressenter men det finns en del förbättringsförslag. 
 
Finns det någon skillnad på utformningen av revisionsberättelsen mellan 
Sverige, USA och Australien? Om det finns någon skillnad kan man då 
ifrågasätta Sveriges mall med denna? 
 
Revisionsberättelsens utformning skiljer sig i liten grad mellan Sverige, 
USA och Australien. USA:s utformning är näst intill identisk med den 
svenska modellen. Detta innebär att Sverige inte kan finna någon alternativ 
utformning i den amerikanska standarden. Vid en undersökning av den 
australiska mallen går det att finna en viss skillnad som skulle kunna 
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användas för att utveckla den svenska. En utveckling kan då gälla områdena 
som behandlar revisorns ansvar och revisionsprocessen. Den australiska 
modellen beskriver dessa mer utförligt än den svenska. Revisorer, företag 
och intressenter i Sverige ställde sig kritiska till denna förändring eftersom 
de ansåg att ansvaret och processen redan var tillräckligt beskriven idag. 
Med inspiration från den australiska modellen kunde grupperna däremot 
komma med andra förslag på hur man kan utöka informationen om de 
specifika områdena.  
 
Finns det något sätt att förändra/förenkla revisionsberättelsen för mindre 
aktiebolag som kan vara till nytta för företag, revisorer samt intressenter? 
 
För att besvara denna fråga har vi valt att dela upp den i två delar. Det ena 
svaret behandlar en förändring av den befintliga revisionsberättelsen och den 
andra behandlar en förändring av revisionsberättelsen i det fall att 
revisionsplikten slopas. 
 
Vad gäller en utveckling av den befintliga revisionsberättelsen har de olika 
grupperna som vi intervjuat haft skilda meningar. Vi har vägt de olika 
åsikterna mot varandra för att finna ett utvecklingsförslag som passar alla 
parter. Det vi anser kan göras är att revisorn skriver en mer företagsspecifik 
revisionsberättelse. Förändringen skulle innebära att information om 
granskningen utvecklas till att omfatta hur kontrollen genomförts på det 
specifika företaget. Det skulle även ytterligare klargöras vilket ansvar 
revisorn har på företaget, exempelvis förklara vilka beloppsgränser som 
används i förhållande till väsentliga fel.  
 
Det finns förslag på en förenkling av det byråkratiska språk som används i 
berättelsen. Vi anser att en förändring av språket kan vara svår att genomföra 
då vad som är svårläst är en mycket subjektiv bedömning. Det går aldrig att 
finna en formulering som passar alla individer. Även att utveckla 
revisionsberättelsen genom en bättre förklaring av vilka lagar som följs är 
möjlig men även förståelsen av denna är en subjektiv bedömning. På grund 
av detta anser vi att en förändring av vare sig språket eller regeltexten är 
några primära områden för en förändrad revisionsberättelse. 
 
Företag och intressenter efterfrågar en utveckling som innebär att revisorn 
lägger till information om företagets redovisning och förvaltning. 
Revisorerna anser att detta behov möts av tilläggsuppgiften särskilda 
upplysningar. Vi ser en utveckling genom en ökad användning av särskilda 
upplysningar som då skulle möta intressenternas krav. Företagen, som hade 
ett önskemål om mer riktad information mot dem, får sitt behov till viss del 
tillfredställt med en ökad användning av särskilda upplysningar. 
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Vi ser alltså att en förändring av dagens utformning, i form av en mer 
företagsspecifik revisionsberättelse samt en ökad användning av särskilda 
upplysningar ger mest nytta för företag, revisorer och intressenter utan att 
medföra en för omfattande berättelse. 
 
Om revisionsplikten slopas anser vi att en ny revisionsberättelse kan 
utmynna i två huvudsakliga riktningar. Den ena är att revisionen ser ut exakt 
som den gör idag, men den är frivillig. Revisionsberättelsen skulle 
fortfarande vara kvar och se ut som dagens standard. Denna skulle med 
fördel påverkas av de förbättringsförslag som vi kommit med tidigare. Det är 
viktigt att revisionen inte förändras om den fortfarande ska få kallas revision 
och det är endast vid revision som rapporten får kallas revisionsberättelse. 
Det andra alternativet är att revisionen förenklas för mindre aktiebolag. En 
förenkling skulle då inte kallas för revision utan det skulle vara någon annan 
typ av kontroll. Enligt de personer vi intervjuat kommer rapporteringen på 
den kontrollen bli i någon form av ett intyg. Detta tror vi stämmer och 
innehållet på rapporten blir antagligen mer företagsspecifikt då det måste 
klargöras vilken slags granskning som genomförts på det specifika företaget. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att en slopning av revisionsplikten kan 
leda till en liknande revisionsberättelse eller ett förenklat intyg. I vilket fall 
måste en regelstyrd revision vara kvar för företag som vill ha en omfattande 
granskning. Rapporteringen till denna kommer vara en revisionsberättelse 
som är mer företagsspecifik och innehåller mer kommentarer till företagen i 
form av särskilda upplysningar.  
 
Är dagens utformning av revisionsberättelsen för mindre aktiebolag i 
Sverige tillfredsställande för revisorer, intressenter samt företag? 
 
Huvudfrågan är till största del besvarad med hjälp av delfrågorna men 
sammanfattningsvis kan vi säga att svaret på huvudfrågan beror på vem 
frågan är ställd till. De tre olika grupperna har inte samma syn på 
revisionsberättelsen och hur den används. Revisorerna är nöjda med 
berättelsen som den är men de mindre aktiebolagen och intressenterna ser 
vissa brister som kan förbättras. Vi kan konstatera att revisionsberättelsen till 
viss del blir förbisedd av företag och intressenter.  
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6.2 Förslag på fortsatt forskning 
 
Utifrån vår undersökning har vi funnit några områden där det kan 
genomföras fortsatt forskning. Ett förslag är att undersöka vad som faktiskt 
händer med revisionen och revisionsberättelsen vid en slopning av 
revisionsplikten. Hur förändrades regleringen av revisionsberättelsen och 
vad tycker revisorer, företag och intressenter om den nya utformningen. 
 
Ett annat förslag handlar om förväntningsgapet mellan revisorer och företag. 
Vi har märkt att revisorer inte vill förklara för företagen hur revisionen går 
till och främst skillnaden mellan bokföring och själva revisionen. När vi talat 
med företagen om en slopad revisionsplikt uppfattar vi ett missförstånd från 
företagen då de tror att även årsredovisningen blir frivillig. Fortsatt forskning 
kan alltså ske genom att ifrågasätta om revisorerna skulle klargöra mer för 
kunden vad deras arbete verkligen går ut på. 
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Bilaga nr 1 - Ren revisionsberättelse från 1985 
 
REVISIONSBERÄTTELSE för … aktiebolag. 
Jag (Vi) har granskat årsredovisningen, räkenskaperna sam styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för år … (räkenskapsåret ….). Granskningen 
har utförts enligt god revisionssed. 
 
Årsredovisningen har upprättats enligt aktiebolagslagen. (I denna lag föreskriven 
särskild förteckning över lån, ställda panter och ansvarsförbindelser har upprättats.) 
 
Jag (Vi) tillstyrker 
att resultaträkningen och balansräkningen fastställs,  
att vinsten disponeras (förlusten behandlas) enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
samt 
att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 
 
Datum 
 
……………………….. 
Namnförtydligande 
Auktoriserad(e) revisor(er) 
Hämtad ifrån FARs samlingsvolym 1985, Revisionsberättelsen och 
revisorspåteckning i aktiebolag, ”2. Revisionsberättelsens utformning”. 

 



 

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

 



 

Bilaga nr 3 - Ren revisionsberättelse från 2007 
 
REVISIONSBERÄTTELSE 
 
Till årsstämman i ...........Organisationsnummer 556000-0000 
 
Jag (Vi) har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning i ...... för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret ......). 
[Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 
x-y.] Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas 
vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt (Vårt) ansvar är att uttala mig (oss) om 
årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min (vår) revision. 
 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag 
(vi) planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet 
försäkra mig (oss) om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan 
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva 
redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av 
dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och 
verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera 
den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt (vårt) 
uttalande om ansvarsfrihet har jag (vi) granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag (Vi) har även 
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 
Jag (Vi) anser att min (vår) revision ger mig (oss) rimlig grund för mina (våra) 
uttalanden nedan. 
 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed 
i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
 
(Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som 
föreskrivs i aktiebolagslagen.) 
 
Jag (Vi) tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, 
disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 
 
Ort den DD månad ÅÅÅÅ 
 A.A. 
      Auktoriserad/Godkänd revisor 
Hämtad från FARs samlingsvolym del 2, RS 709, 28SE. 

 



 

Bilaga nr 4 - Avvikande revisionsberättelse - 
särskild upplysning  
 
REVISIONSBERÄTTELSE 
 
Till årsstämman i AB A...Organisationsnummer xxxxxx-xxxx 
 
Jag (Vi) har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning i AB A för år ÅÅÅÅ. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och 
förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av 
årsredovisningen. Mitt (Vårt) ansvar är att uttala mig (oss) om årsredovisningen och 
förvaltningen på grundval av min (vår) revision. 
 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag 
(vi) planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet 
försäkra mig (oss) om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan 
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva 
redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av 
dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och 
verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera 
den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt (vårt) 
uttalande om ansvarsfrihet har jag (vi) granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag (Vi) har även 
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 
Jag (Vi) anser att min (vår) revision ger mig (oss) rimlig grund för mina (våra) 
uttalanden nedan. 
 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed 
i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
 
Jag (Vi) tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, 
disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
 
Det följande är en särskild upplysning som inte har påverkat vårt uttalande ovan. 
Som framgår av not X är företaget svarande i en tvist som rör patentintrång med 
åtföljande krav på royalty och skadestånd. Företaget har stämt sin motpart och 
förberedande domstolsförhandlingar har inletts. Det slutliga utfallet av denna tvist 
kan inte bedömas nu, och det finns ingen reservering i de finansiella rapporterna för 
den eventuella förpliktelse som domstolsutslaget kan resultera i. 
 
 



 

Ort den DD månad ÅÅÅÅ 
      A.A. 
      Auktoriserad/Godkänd revisor 
 
REVISORSPÅTECKNING 
 
Min (Vår) revisionsberättelse avviker från standardutformningen och har lämnats  
den DD månad ÅÅÅÅ. 
Hämtad från FARs samlingsvolym del 2, RS 709, Bilaga 1 punkt 2.1.1. 
 
 

 



 

Bilaga nr 5 - Oren revisionsberättelse - 
inventering  
 
REVISIONSBERÄTTELSE 
 
Till årsstämman i AB A...Organisationsnummer xxxxxx-xxxx 
 
Jag (Vi) har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning i AB A för år ÅÅÅÅ. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och 
förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av 
årsredovisningen. Mitt (Vårt) ansvar är att uttala mig (oss) om årsredovisningen och 
förvaltningen på grundval av min (vår) revision. 
 
Med undantag för vad som sägs nedan har revisionen utförts i enlighet med god 
revisionssed i Sverige. God revisionssed innebär att jag (vi) planerat och genomfört 
revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig (oss) om att 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att 
granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i 
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna 
och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de 
betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när 
de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i 
årsredovisningen. Som underlag för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet har jag 
(vi) granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Jag (Vi) har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag (Vi) anser att min 
(vår) revision ger mig (oss) rimlig grund för mina (våra) uttalanden nedan. 
 
Det har inte varit möjligt för mig (oss) att observera den fysiska inventeringen av 
varulagret beroende på att jag (vi) fått uppdraget efter räkenskapsårets utgång. 
Varulagret utgör en väsentlig post i årsredovisningen. 
 
Av dessa skäl kan jag (vi) inte uttala mig (oss) om huruvida årsredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av 
bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Jag 
(Vi) kan heller inte uttala mig (oss) om huruvida förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar. 
 
Jag (Vi) kan varken tillstyrka eller avstyrka att årsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen samt disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen. 
 
Jag (Vi) tillstyrker att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 



 

 
Ort den DD månad ÅÅÅÅ 
      A.A. 
      Auktoriserad/Godkänd revisor 
 
REVISORSPÅTECKNING 
 
Min (Vår) revisionsberättelse avviker från standardutformningen och har lämnats 
den DD månad ÅÅÅÅ. Jag (Vi) har varken tillstyrkt eller avstyrkt att 
resultaträkningen och balansräkningen fastställs. 
Hämtad från FARs samlingsvolym del 2, RS 709, Bilaga 1 punkt 2.2.1.1 
exempel a. 

 



 

Bilaga nr 6 - Ren revisionsberättelse från USA 
 
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 
 
We have audited the accompanying balance sheet of X Company as of December 
31, 19XX, and the related statements of income, retained earnings, and cash flows 
for the year then ended. These financial statements are the responsibility of the 
Company’s management. Our responsibility is to express an opinion on these 
financial statements based on our audit. 
 
We conducted our audit in accordance with generally accepted auditing standards. 
Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable 
assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. 
An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and 
disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the 
accounting principles used and significant estimates made by management, as well 
as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit 
provides a reasonable basis for our opinion. 
 
In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all 
material respects, the financial position of X Company as of December 31, 19XX, 
and the result of its operations and its cash flows for the year then ended in 
conformity with generally accepted accounting principles. 
 
[Signature] 
 
[Date] 
Hämtad från AICPA, SAS 58, punkt 8. 

 



 

 
Bilaga nr 7 - Ren revisionsberättelse från 
Australien 
 
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT  

To the members of [name of entity]  

Report on the Financial Report 

We have audited the accompanying financial report of [name of entity], which 
comprises the balance sheet as at 30 June 20XX, and the income statement, 
statement of changes in equity and cash flow statement for the year ended on that 
date, a summary of significant accounting policies, other explanatory notes and the 
directors’ declaration. 

Directors’ Responsibility for the Financial Report  

The directors of the [company/registered scheme/disclosing entity] are responsible 
for the preparation and fair presentation of the financial report in accordance with 
Australian Accounting Standards (including the Australian Accounting 
Interpretations) and the Corporations Act 2001. This responsibility includes 
designing, implementing and maintaining internal control relevant to the preparation 
and fair presentation of the financial report that is free from material misstatement, 
whether due to fraud or error; selecting and applying appropriate accounting 
policies; and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances.  

Auditor’s Responsibility  

Our responsibility is to express an opinion on the financial report based on our audit. 
We conducted our audit in accordance with Australian Auditing Standards. These 
Auditing Standards require that we comply with relevant ethical requirements 
relating to audit engagements and plan and perform the audit to obtain reasonable 
assurance whether the financial report is free from material misstatement.  

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts 
and disclosures in the financial report. The procedures selected depend on the 
auditor’s judgement, including the assessment of the risks of material misstatement 
of the financial report, whether due to fraud or error. In making those risk 
assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s 
preparation and fair presentation of the financial report in order to design audit 
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of 
expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit 
also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the 
reasonableness of accounting estimates made by the directors, as well as evaluating 
the overall presentation of the financial report.  
 

 



 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to 
provide a basis for our audit opinion.  

Independence 

In conducting our audit, we have complied with the independence requirements of 
the Corporations Act 2001. We confirm that the independence declaration required 
by the Corporations Act 2001, provided to the directors of [name of entity] on 
[date], would be in the same terms if provided to the directors as at the date of this 
auditor’s report. 

Auditor’s Opinion  

In our opinion the financial report of [name of entity] is in accordance with the 
Corporations Act 2001, including:  

 (a) giving a true and fair view of the [company/registered 
scheme/disclosing entity]’s financial position as at 30 June 20XX and of its 
performance for the year ended on that date; and  

 (b) complying with Australian Accounting Standards (including the 
Australian Accounting Interpretations) and the Corporations Regulations 
2001.  

 
Report on Other Legal and Regulatory Requirements  

[Form and content of this section of the auditor’s report will vary depending on the 
nature of the auditor’s other reporting responsibilities.]  

[Auditor’s signature] 

[Date of the auditor’s report]  

[Auditor’s address]  

Hämtad från AUASB, ASA 700, example 1. 

 



 

Bilaga nr 8 - Intervjufrågor 
- Namn, titel, år i branschen? 
Utformning 
- Vad tycker du om dagens revisionsberättelse? 
- Är informationen som står i den relevant? 
- Finns det information som du anser vara relevant som inte står med i 

revisionsberättelsen? 
- Förklarar den befintliga informationen revisionen och hur den 

genomförts på ett bra sätt? 
- Anser du att revisionsberättelsen tillför något värde till 

årsredovisningen? 
- Tycker du att revisionsberättelsen speglar företaget som reviderats? 
 
Ansvar och revisorns arbete (Dessa områden kan utvecklas med inspiration 
från Australien) 
- Tycker du att revisorn tar tillräckligt med ansvar idag? 
- Framgår det tydligt i revisionsberättelsen vad för ansvar revisorn tar 

tycker du? 
- Tror du att allmänheten får en bättre bild och att man kan minska 

förväntningsgapet om revisorerna skriver mer utförligt i 
revisionsberättelsen? Om de skriver mer om processen och tydligare om 
vilket ansvar de har?  

 
Standardisering  
- Är det bra med standardisering av revisionsberättelsen? 
- Vore berättelsen mer intressant om ett friare sätt skulle användas och är 

detta lämpligt över huvud taget? 
- Kan det vara negativt med en friare form då det kan bli svårare att finna 

den information som är relevant för just dig? 
- Skulle det bli svårare att bedöma en friare revisionsberättelse? 

 
Ren och oren revisionsberättelse 
- Är det bra att revisionsberättelsen endast kan vara ren eller oren? 
- Skulle det kunna vara bra med ett mellanting där revisorn kan göra 

anmärkningar eller komma med förslag? 
- Det finns en punkt i RS som heter ”särskilda upplysningar, RS 709 

punkt 29-35”, det är ett mellanting mellan ren och oren. En ren med 
tilläggsuppgifter, är det en bra kombination? 
 

Slopad revisionsplikt 
- Vad har du för tankar kring diskussionen om slopad revisionsplikt? 
- Hur tror du att man kan förenkla revisionsberättelsen för mindre 

aktiebolag?

 



 

 
Högskolan i Borås 
 
 
 
Högskolan i Borås bildades i samband 
med högskolereformen 1977. 
Högskolans textila utbildningar har dock 
sitt ursprung redan i den Tekniska 
Väfskolan från 1866. 
 
Idag är Högskolan i Borås en nationell 
högskola med studenter från hela landet. 
Högskolan i Borås ger utbildningar inom 
följande ämnesområden; biblioteks- och 
informationsvetenskap, textil, teknik, 
barn- och ungdomspedagogik samt 
data/informatik och ekonomi.  
 
Forskning och utvecklingsarbete är en 
expanderande del av högskolans 
verksamhet. En viktig del i detta arbete 
är en nära samverkan med företag, 
statliga myndigheter och kommuner 
både i Sverige och utomlands. 
 

Institutionen för data- och  
affärsvetenskap 
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger utbildningar inom 
följande två områden: ekonomi och 
informatik. Samverkan mellan 
institutionens ämnen har lett till unika 
utbildningsprogram, i första hand 
magisterutbildningar som bygger på 
ämneskombinationen informatik och 
företagsekonomi.  
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger följande 
utbildningar: Civilekonomutbildning 
120/160 poäng, Dataekonomutbildning 
120/160 poäng, Systemarkitektur-
utbildning 120/160 poäng, 
Systemvetarutbildning 120/160 poäng. 
Fastighetsmäklarutbildning 80 poäng, 
Event Management 80 poäng, 
Magisterutbildning i entreprenörsskap 
och affärsdesign, Magisterutbildning i 
direktmarknadsföring 121-160 poäng 
Kandidat-/magister-utbildning i 
företagsekonomi 81-120/160 poäng samt 
Kandidat-/magister-utbildning i 
informatik 81-120/160 poäng 
 
Därutöver erbjuder institutionen 
fristående kurser ekonomi, juridik och 
informatik.  

 
 

För mer information: 
Högskolan i Borås 

501 90 Borås 
Tel 033-435 40 00 
Fax 033-435 40 03 
E-post: Info@hb.se 

Internet: http://www.hb.se 
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