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Sammanfattning 

Titel: 
Orena Revisionsberättelser – Hur utvecklas de med tiden? 

Författare: 
Anna Liljegren och Bojana Pavlovic 

Handledare: 
Jurek Millak  

Bakgrund: 

Revisionshistorien har präglats utav många skandaler där företag gått i konkurs, vilket lett till 

förståelsen att det är svårt att kunna förutse konkurser. Efter varje oväntad konkurs har det 

kommenterats om ”vart var revisorn?”. Svaret på detta har varit att lösa det hela med mer revision. 

Varje skandal har fört oss till den revision som råder idag och till en ökad betydelse av revisorns 

roll. Revisorns arbete mynnar ut i en revisionsberättelse, där bland annat företagets finansiella 

ställning och dess framtidsutsikter kan ses. En oren revisionsberättelsen kan delas in i olika grader 

av allvarlighet, vilken allvarlighetsgrad företaget fått är kanske av betydelse om företaget går i 

konkurs eller inte? 

Syfte:  
Uppsatsen huvudsyfte är att granska revisionsberättelser i svenska små- och mikroaktiebolag som 

inlett konkurs. Vidare är syftet att beskriva hur revisionsberättelsernas anmärkningar utvecklas i 

allvarlighetsgrad över en tioårsperiod och se om det är större risk att gå i konkurs ju högre grad av 

allvarlighet företaget fått. 

Teori: 
Den teoretiska delen behandlar bland annat vad revisionens delar består av och tar upp dess lagar 

och rekommendation. Fortsättningsvis avhandlas tidigare forskning och teorier. I kapitlet utformas 

en modell som behandlar revisionsberättelsens olika grader av allvarlighet. 

Metod: 
En kvantitativ forskningsstrategi har använts och tyngdpunkten i studien har legat på insamling av 

revisionsberättelser. Allvarlighetsskalan, som utformats, har använts för att dela in varje 

revisionsberättelse under rätt grad av allvarlighet. En studiegrupp och en kontrollgrupp har 

utformats för att möjliggöra en jämförelse. 

Resultat och slutsats: 
Slutsatsen är således att grad av allvarlighet inte har betydelse om företaget kommer inleda konkurs, 

utan när företaget får en högre grad av allvarlighet. 

Nyckelord: 
Konkurs, revision, ren och oren revisionsberättelse, allvarlighetsskala, anmärkningar.  
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Abstract 

Title: 
Unqualified audit reports – How do they develop over time? 

Authors: 
Anna Liljegren and Bojana Pavlovic 

Supervisors: 

Jurek Millak  

Background: 
The history of revision is known for many scandals since a lot of companies went bankrupt. This 

led to the understanding that it is difficult to predict bankruptcies. After each unexpected 

bankruptcy there has been comments like "where was the auditor”? The answer to that question has 

always been to solve it with more auditing. Every scandal has brought us to the revision that exists 

today and the increased importance of the auditor's role. The auditor's work culminates in an audit 

report, which includes the company's financial condition and where its prospects can be seen. The 

unqualified audit report can be divided into different degrees of severity. Can the severity level of 

the companies audit reports be of importance to predict bankrupt or not? 

Purpose: 
The main purpose of this paper is to review the audit reports in Swedish micro and small companies 

which have initiated bankruptcy. An additional purpose is to describe how the remarks in the 

qualified audit reports develops in severity over a period of ten years and see if it is more likely to 

go bankrupt, the higher the degree of severity of the audit report. 

Theory: 
The theoretical part includes the different parts of revision and its laws and recommendations. It 

also deals with previous research and theories within the area. A model, which deals with the 

degrees of severity of the auditor’s report, is developed in this chapter.  

Methodology: 
A quantitative research approach was used and the emphasis of the study has been on the collection 

of audit reports. The designed severity scale has been used to divide each audit report under the 

proper degree of severity. A study group and a control group were used for comparison. 

Results and conclusion: 
The conclusion is that the degree of severity does not matter if the company will go bankrupt, but it 

matters when the company receives a higher degree of severity. 

Key words: 
Bankruptcy, audit report, qualified audit report, severity scale, qualified opinions/remarks 
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Ordlista 

Allvarlighetsskala 
En skala som behandlar anmärkningar efter allvarlighetsgrad. 

Anmärkningar 

Benämns i denna uppsats som de anmärkningar revisorn ger i företagets revisionsberättelse. 

Friskaföretag 
Benämns i uppsatsen som de företag som är verksamma och som inte har inlett konkurs. 

Företag 
När ordet företag används i denna uppsats är det endast aktiebolag som det syftas till.  

Inlett konkurs 
När företag har beslutat om att gå i konkurs eller när ett företag tvingas gå i konkurs och konkursen 

är pågående, det vill säga att den ej är avslutad.  

Revision 
En oberoende granskning och kontroll av ett företags redovisning och övriga förvaltning. 

Revisonsberättelse 
Den rapport revisorerna avger gällande sin granskning av företagets räkenskaper och förvaltning. 

Revisionsberättelse med standardutformning 

Utformas enligt Standardutformning RS 709 och där inga anmärkningar förekommer. Anses vara en 

ren revisionsberättelse. 

Revisionsberättelse som avviker från standarutformning 

Innehåller anmärkningar och anses vara en oren revisionsberättelse. 

The Big Four  

De fyra största revisionsbyråerna: PwC, Ernst & Young Deloitte, och KPMG. 
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2.  

1 

1. Inledning 

Detta inledande kapitel ger läsaren en beskrivning av bakgrunden till studien, följt av en 

problemdiskussion. I slutet av kapitlet behandlas studiens syfte och avgränsningar.  

 

1.1 Problembakgrund 
Revisionens historia är en lång historia av skandaler. Det började redan på 1800 talet där en skandal 

var ett faktum då många företag gick i konkurs på grund av avsaknaden av lagreglerad revision och 

för att det var för få revisorer. Nästa stora skandal var i och med Kreugerkraschen på 1930 talet. 

Kreuger hade byggt Sveriges mest framgångsrika företagskoncern någonsin och det hela kollapsade 

i samband med USAs börskrasch. Vidare framåt i historian kommer krascherna mellan 2001-2002, 

som Enron, WorldCom, Tyco, Global Crossing och Adelphia. Efter varje skandal och oväntad 

konkurs har det nästan som en reflexmässig kommentar kommit uttalanden så som ”vart var 

revisorn?”. Svaret på detta har varit att lösa det hela med mer revision. Varje skandal har fört oss till 

den revision som råder idag och till en ökad betydelse av revisorns roll. Det har medfört till att det 

blivit större förväntningar på vad revisorn ska och kan utföra då företagen ser revisionen som en 

sorts försäkran och trygghet.
1
 

 

Clive Lennox, som är en betydande person inom revisionsforskning och som har skrivit över tio 

stycken högkvalitetsartiklar, har i sin artikel The accuracy incremental information concent of audit 

reports in predicting bankruptcy beskrivit revisorns roll. Lennox skrev att det är revisorns ansvar att 

informationen som ges är korrekt samt att revisorn ska varna investerarna om ett företag står inför 

konkurs.
2
 Det är just detta som har uppmärksammats i och med revisionens historia av skandaler. 

Det Lennox även påpekade var att det inte nödvändigtvis behöver innebära att revisorn har 

misslyckats med sitt ansvar, om företaget trots allt går i konkurs, då konkurs kan vara en mycket 

oförutsägbar händelse
3
. 

Det ansvar revisorn bär beskrivs även i ABL på så sätt att revisorn är ansvarig att lämna varningar 

när det finns indikationer om en eventuell risk, exempelvis att företaget kan hamna i konkurs. Ett 

sätt för revisorn att uppmärksamma företaget och investerare, om den eventuella risken, är att 

revisorn för respektive räkenskapsår lämnar en revisionsberättelse.
4
 Revisionsberättelsen är den 

rapport revisorn avger gällande sin granskning av företagets räkenskaper och förvaltning
5
. Revisorn 

uttalar sig bland annat om årsredovisningen ger en rättvisande bild av företaget och om balans- och 

resultaträkningarna bör fastställas av stämman samt om ansvarsfrihet ska beviljas för 

styrelseledamöterna och den verkställande direktören
6
. En revisionsberättelse som utformas i 

enlighet med standardutformningen RS 709 kallas för en ren revisonsberättelse
7
. Det är när revisorn 

skriver en oren revisionsberättelse som det kan ses som en varning. Revisionsberättelsen är oren då 

                                                 
1
 Thomas Carrington, Revision, Liber AB, Malmö, 2010, s.159 ff 

2
 Clive Lennox, The accuracy incremental information concent of audit reports in predicting bankruptcy, Journal of      

  business finance & accounting, 1999, s.757-778 
3
 Ibid 

4
 ABL kapitel 9, paragraf 5 

5
 Hans Edenhammar och Per Thorell, Företagens årsredovisning, Iustus Förlag AB, Uppsala, 2013, s.193 

6
 ABL kapitel 9, paragraf 31-32 

7
 Carrington, s.58 ff 
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den är avvikande från FARs formatmall
8
. Med nya regler från ISA är det lättare att upptäcka om 

revisionsberättelsen är avvikande eller ej
9
. 

Den orena revisionsberättelsen kan delas in i en skala på tio olika allvarlighetsgrader och är 

framarbetad av Ulf Gometz på initiativ från FAR. Modellen är enbart schematisk och ingen mall, 

men kan användas för att förstå olika allvarlighetssituationer. Med detta menas att revisorn kan göra 

ett antal anmärkningar i revisionsberättelsen, men dessa anmärkningar är olika i allvarlighet. Det är 

exempelvis inte lika allvarligt att få anmärkning gällande aktiekapitalet som att revisorn inte kan 

tillstyrka resultat- och balansräkning.
10

 

För att återgå till de skandaler som har präglat revisionens utveckling så har det lett till en förståelse 

om att konkurser är svåra att kunna förutse. Dock skulle det vara till stor fördel om det var möjligt 

både för företaget och för dess intressenter. Det kanske är därför det har gjorts otaliga studier i 

ämnet? Listan på tidigare forskning kan nämligen göras mycket lång och det finns en rad olika 

infallsvinklar och möjliga förklaringar till varför företag går i konkurs.  

Först med banbrytande forskning var William H. Beaver och därefter kom Edward Altman
11

. 

Beaver skrev artikeln Financial Ratios As Predictors of Faliure, där han med hjälp av en 

univariatanalys analyserade nyckeltal för att förutspå konkurser. Altman utvecklade en  

Z-scoremodell, som bygger på den modell som Beaver presenterade, men Altman använde sig 

istället av en multivariat analys som innebar att han kunde ha fler nyckeltal inkluderade i samma 

analys.
12

 Altman har efter det publicerat ett antal artiklar där hans teori utvecklats. Allt eftersom har 

det forskats mer inom området. Den tidigare nämnda forskaren Lennox har inte enbart i artikeln The 

Accuracy and Incremental Information Content of Audit Reports in Predicting Bankruptcy skrivit 

om revisorns roll utan även om sambandet mellan hur korrekt och noggrann information revisorn 

lämnar och konkurs.
13

 Lennox har även undersökt andra orsaker till konkurs och har i artikeln 

Identifying failing companies: A reevaluation of the logit, probit and DA approache kommit fram 

till att de underliggande faktorerna, som kan leda till konkurs, är lönsamhet, kassaflöde, företagets 

storlek, industrisektor och om det råder hög- eller lågkonjunktur
14

.  

Den före detta professorn Hubert Ooghe har även han forskat kring de underliggande faktorerna till 

varför företag går i konkurs. Ooghe har tidigare publicerat ett dussintal artiklar
15

 och i artikeln 

Failure Precocess and causes of company bankruptcy: A typology arbetade han tillsammans med 

                                                 
8
 International Standard on Auditing 700, Forming an opinion and reporting on financial statements, 2009,   

   paragraf 46-47 
9
  Vägledning för nya revisionsberättelser, Far Info nr12, 2010, s.234 

10
 Inge Wennberg, Så allvarliga är olika situationer, Balans nr 3, 1991  

11
 Lennox, Identifying failing companies: A reevaluation of the logit, probit and DA approaches,  Journal of Economics  

   & Business, 1999, s. 347 
12

 Edward Altman, Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankrupts, The Journal of   

    Finance, 1968, s.589-609 
13

 Lennox, The Accuracy and Incremental Information Content of Audit Reports in Predicting Bankruptcy, Journal of 

    Business Finance & Accounting, 1999, s.757-778 
14

 Lennox, Identifying failing companies: A reevaluation of the logit, probit and DA approaches,  Journal of Economics  

   & Business, 1999, s.347 
15

Hubert Ooghe CV,  http://investing.businessweek.com/research/stocks/ private/person.asp?personId=8793245   

   &privcapId= 138486&previousCapId=30301241&previousTitle=ACCENTIS, hämtad 2013-06-26 kl. 11.00 
 

http://investing.businessweek.com/research/stocks/
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Sofie De Prijcker fram en modell, för att öka försteåelsen kring varför företag går i konkurs. 

Modellen är den första som tar hänsyn till en rad olika synvinklar.  

Precis som Lennox kommer Ooghe och De Prijcker fram till att företagets storlek, industrisektor, 

låg- eller högkonjunktur och företagets mognad kan vara orsaker till konkurs. Opghe och De 

Prijckers modell tar dock upp fler faktorer som bland annat är ledningens motivation och 

kompetens, företagets strategi och investeringar, kunder, konkurrenter, investerare, leverantörer, 

ekonomi, teknologi och politik. Dessa tillsammans eller enskilt kan på ett eller annat sätt leda till 

konkurs.
16

  

1.2 Problemdiskussion 
Så det är många faktorer som kan bidra till att företag går i konkurs och som tidigare nämnt är det 

av intresse för både företaget och intressenterna att kunna förutspå en konkurs. Revisionsberättelsen 

kanske kan vara ett verktyg för att kunna förutsäga en konkurs, då den ger information om ett 

företags finansiella ställning
17

. Frågan blir då, hur användbar är informationen i 

revisionsberättelsen? Vad för värde har informationen i revisionsberättelsen för intressenterna? Hur 

ställer sig de till informationen, när revisionsberättelsen är oren? Tar de till sig informationen och 

agerar därefter?  

 

Lennox artikel, The Accuracy and Incremental Information Content of Audit Reports in Predicting 

Bankruptcy, visar att revisionsberättelsen inte ger användbar eller noggrann information om när 

företaget kommer att inleda konkurs. Lennox skriver att revisionsberättelsen inte reflekterar allmän 

tillgänglig information om finansiell oro och därmed bidrar inte revisionsberättelsen till att 

identifiera företag som är på väg att inleda konkurs.
18

 I en studie gjord av Kim Ittonen kommer han, 

tillskillnad emot Lennox, fram till att informationen i revisionsberättelsen är av stor betydelse. 

Anledningen till detta beskriver han är att en oren revisionsberättelse innehåller information som 

kan påverka framtida kassaflöden vilket i sin tur påverkar investerarna. Vidare förklarar Ittonen att 

revisionsberättelsen är av vikt då anmärkningen fortsatt drift kan förekomma. Just denna 

anmärkning är av stor relevans för investeraren då den ges när det finns tvivel om företagets 

fortlevnad.
19

 

 

Att oren revisionsberättelse och konkurs är självuppfyllande förklarar Stefan Sundgren i sin 

forskningsartikel Perceived Audit Quality, Modified Audit Opinions and the Likelihood of 

Liquidating Bankruptcy among Financially Weak Firms. Artikeln undersöker sambanden mellan 

revisionsberättelser med anmärkningar och konkurs. Sundgren skriver att trovärdigheten för de 

företag som har fått en anmärkning minskar och detta leder i sin tur till att borgenärerna ser konkurs 

som en bättre lösning, istället för att ha osäkra fordringar. En oren revisionsberättelsen avslöjar ny 

information och denna nya information är den drivande faktorn till att en konkurs blir en 

                                                 
16

 Hubert Ooghe & Sofie De Prijcker Failure process and causes of company bankruptcy: A typology,   

    Managemen decision, 2008 
17

 Edenhammar och Thorell, Företagens årsredovisning, Iustus Förlag AB, Uppsala, 2013, s.193 
18

 Lennox, The Accuracy and Incremental Information Content of Audit Reports in Predicting Bankruptcy, Journal of  

    Business Finance & Accounting, 1999, s.757-778 
19

 Kim Ittonen, Market reactions to qualified audit reports: research approaches, Accounting Research Journal, 2012 

    s.8-24 
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attraktivare lösning. Detta är förklaringen till att sambandet mellan oren revisionsberättelse och 

konkurs blir självuppfylld.
20

  

 

Vad är det som stämmer, har Lennox, Ittonen eller Sundgren rätt? Har en oren revisionsberättelse 

användbar information eller inte?  Frågan är också hur många orena revisionsberättelser företaget 

får innan de inleder en konkurs? Sätts denna process, som Sundgren beskriver, igång omedelbart 

och inom kort är företaget i konkurs? Alla kan väl inte gå i konkurs, finns det inte möjlighet till att 

rätta till de uppdagade felen och överleva?   

 

Eftersom anmärkningarna i revisionsberättelsen kan ha olika allvarlighetsgrader, så kanske det 

också är av betydelse om företaget går i konkurs eller inte? Det vill säga att företag med högre 

allvarlighetsgrad kanske har större benägenhet till att gå i konkurs än ett företag som har fått lägre 

grad av allvarlighet? Kanske majoriteten av företag överlever och endast ett få antal med de 

allvarligaste anmärkningarna går i konkurs?  

 

Med detta i åtanke leder det till en diskussion kring huruvida det är lika sannolikt för företag som är 

verksamma och som inte har inlett konkurs, det vill säga de friskaföretagen, att få anmärkningar 

som konkursföretagen? I de fall de friskaföretagen fått anmärkningar, varför har de i sådant fall inte 

gått i konkurs? Hur skiljer sig allvarlighetsgraderna åt i konkursföretagen jämfört med de 

friskaföretagen? Om det är lika förekommande, för de friskaföretagen att få anmärkningar som för 

konkursföretagen, skapar det funderingar kring huruvida revisionsberättelsens anmärkningar har 

betydelse eller ej?  

 

1.3 Syfte 
Uppsatsen huvudsyfte är att granska revisionsberättelser i svenska små- och mikroaktiebolag som 

inlett konkurs. Vidare är syftet att beskriva hur revisionsberättelsernas anmärkningar utvecklas i 

allvarlighetsgrad över en tioårsperiod och se om det är större risk att gå i konkurs ju högre grad av 

allvarlighet företaget fått. 

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen undersöker svenska små- och mikroaktiebolag, enligt definitionen från Europeiska 

kommissionen. Mikroaktiebolag definieras som <10 anställda, ≤ 2 miljoner euro i årsomsättning 

och ≤ 2 miljoner euro i balansomslutning mendan småaktiebolag har < 50 anställda, ≤ 10 miljoner 

euro i årsomsättning och ≤ 10 miljoner euro i balansomslutning.
21

 

 

Anledningen till att en avgränsning har gjorts till små- och mikroaktiebolag är för att enligt studier, 

exempelvis Lennox, är dessa mer benägna att få anmärkningar jämfört med stora aktiebolag
22

. En 

annan orsak är att i Sverige är majoriteten av företagen små företag
23

. 

 

                                                 
20

 Stefan Sundgren, Perceived Audit Quality, Modified Audit Opinions and the Likelihood of Liquidating Bankruptcy  

    among Financially Weak Firms, International Journal of Auditing, 2009, s.203–221 
21

 Europeiska komission, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_sv.pdf,    

    hämtad 2013-04-30 kl. 10:30 
22

 Lennox, Identifying failing companies: A reevaluation of the logit, probit and DA approaches,  Journal of Economics  

    & Business, 1999, s.347 
23

 Statistiska centralbyrån, Statistikdatabasen 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_sv.pdf
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En avgränsning görs till de aktiebolag som inlett konkurs år 2012 och till företagens tio tidigare 

revisionsberättelser, det vill säga revisionsberättelserna för åren 2002 till och med 2011. För att ha 

möjlighet till att se på tio stycken revisionsberättelser avgränsas studien genom att exkludera de 

företag som är registrerade efter år 2002.  

 

Det finns en kontrollgrupp bestående av friskaföretag, som inte har inlett konkurs år 2012. 

Kontrollgruppen är till för att möjligöra en jämförelse och för att kunna dra slutsatser. Ur 

kontrollgruppen exkluderas även de bolag som är registrerade efter år 2002 och det är 

revisionsberättelserna mellan år 2011 och 2002 som avses att undersökas.  
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2. Vad är revision? 

Kapitlet ger en inblick i vad revision är, vad för roll revisorn har och hur revisionsprocessen går 

till. Här tas det även upp vad en revisionsberättelse är och hur den ska utformas. Vidare förklaras 

skillnaden på revisionsberättelser med standardutformningen och de som har avvikande 

utformning. I kapitlet utformas en modell som behandlar revisionsberättelsens olika grader av 

allvarlighet. Avslutningsvis beskrivs vilka anmärkningar som kan förekomma och hur allvarliga 

dessa är.   

 

2.1 Revisorns roll 
En revisors uppgift är att granska och kontrollera att den information som lämnas om ett företags 

redovisning och förvaltning är korrekt
24

. Enligt kapitel 9 paragraf 3 i ABL ska revisorn ”granska 

bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens 

förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver”. 

Revisorn ska även rapportera om det förekommit brister i bolagets interna kontroll.
25

 

 

Målet med revisonen är att revisorn efter genomförd revision ska avlämna en revisonsberättelse där 

han/hon intygar att räkenskaperna och årsredovisningen är upprättade korrekt och i 

överenstämmelse med lagar och övriga regler. För att revision överhuvudtaget ska vara 

meningsfullt krävs det att revisionen grundats på en oberoende granskning vilket innebär att 

revisorn ska vara opartisk i förhållande till de olika intressenterna.
26

 Revisionen förväntas vara en 

garanti för att en rättvisande bild av företaget givits
27

. 

 

2.2 Revisionsprocessen 
Revisionsprocessen består av följande delar: granskning, dokumentation och rapportering. Hela 

processen inleds med företagsledningens påståenden som revisorn sedan kan bestyrka eller 

avstyrka, vilket innebär att revisor tar till gransknings åtgärder. Kort sagt handlar det om vad 

revisorn gör för att till-/avstyrka det aktuella påståendet. Nästa steg i processen är att revisorn ska 

dokumentera sina granskningsåtgärder. Revisorn dokumenterar bland annat: vilket arbete som ska 

utföras, vilka påstående som granskas, hur dessa har granskats och noterade avvikelser samt resultat 

och slutsats av arbetet. Revisionsprocessen avslutas med rapportering vilket betyder att revisorn 

skriver en revisionsberättelse som offentliggörs i samband med offentliggörandet av 

årsredovisningen.
28

 Syftet med årsredovisningen är att bidra till att intressenterna ska få möjlighet 

att göra rimliga prognoser om verksamheten i företaget. Tanken är även att säkerställa att den 

information som företaget lämnar, om dess ekonomiska situation, inte är förvrängd eller 

missvisande.
29

 

 

 

                                                 
24

 Björn Lunden, Revision, Media print, Udevalla, 2005, s.9 
25

 ABL kapitel 9 paragraf 3 
26

 Lunden, s.9 
27

 Hans Edenhammar, Claes Norberg och Per Thorell, Företagens årsredovisning, Uppsala 2013, s.144 
28

 Carrington, s.40 ff 
29

 Rune Lönnqvist, Årsredovisning i aktiebolag och koncerner, Studentlitteratur AB, Lund, 2011, s.13 ff 
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2.3 Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen är den rapport revisorerna avger gällande sin granskning av företagets 

räkenskaper och förvaltning
30

. Rapporten är offentlig och ska vara tillgänglig för alla intressenter. 

Standarden RS 709 ”Revisionsberättelsens utformning i aktiebolag och andra företag” innehåller 

regler om revisionsberättelsens utformning. Standarden bygger på den internationella 

redovisningsstandarden ISA700 men med flertal anpassningar till svenska förhållanden och är i 

första hand till för att vägleda hur revisonsberättelsen ska utformas.
31

 

 

Skälen till att standardisera revisionsberättelsen anges på följande vis: ”Revisionsberättelsen är till 

sin form och sitt innehåll standardiserad, eftersom den underlättar för läsaren att förstå den. Det 

bidrar också till att eventuella avvikelser från standardutformningen uppmärksammas lättare”.
32

 

Standardinnehållet i revisonberättelsen har över åren varierat. Nya lagstiftningen har gjort det 

nödvändigt att justera texten emellanåt. Jämfört med tidigare är den nuvarande mallen mer 

informativ och visar på ett tydligare sätt vad revisorn faktiskt gör. Tanken är att det så kallade 

förväntningsgapet det vill säga skillnaden mellan vad revisorn faktiskt gör och vad allmänheten tror 

revison gör ska minska.
33

 

 

Revisionsberättelsen ska alltid innehålla ett klart och tydligt uttalande från revisorn om huruvida 

årsredovisningen har upprättats i enlighet med ÅRL och huruvida den ger en rättvisande bild av 

företagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningsed i Sverige. Det ska även uttalas 

om förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
34

 Förutom detta ska 

revisonsberättelsen enligt ABL även innehålla uttalanden angående fastställande av resultat och 

balansräkningen, huruvida bolagets vinst eller förlust bör behandlas enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen samt uttalande angående ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den 

verkställande direktören
35

. Utöver vad som nämnts ska revisorn även uttala sig om eventuella 

anmärkningar och upplysningar som följer av ABLs bestämmelser
36

. 

 

Revisionsberättelsen kan inte ses som en garanti för att företagets räkenskaper och årsredovisning 

till alla delar är korrekta och rättvisande. Istället kan man säga att det är en rapport som är grundad 

på en specifik kontrollmetod, som syftar till att intressenterna med en rimlig grad av säkerhet ska 

kunna lita på de lämnade uppgifterna.
37

 

  

                                                 
30

 Edenhammar, Norberg och Thorell, s.203 
31

 FARs Samlingsvolym 2008 del 2, FAR FÖRLAG, s.527 
32

 Carrington, s.58 
33

 Edenhammar, Norberg och Thorell, s.147 
34

 FAR Samlingsvolym 2008 del 2, s.531 
35

 ABL kapitel 9 paragraf 32 
36

 FAR 2008 del 2, s.531 
37

 Edenhammar, Norberg och Thorell, s.153 
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2.3.1 Revisionsberättelse med standardutformning 

Revisionsberättelse som utformas i enlighet med standardutformningen RS 709 och som inte 

innehåller anmärkningar, särskilda upplysningar eller uttalande kallas för en ren revisonsberättelse. 

En ren revisonsberättelse innehåller ett konstanterande att revisionen har planerats och genomförts 

på sådant sätt att revisorn kan försäkra sig med hög men inte absolut säkerhet om att 

årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
38

 Via revisionsberättelsen får 

intressenterna information om hur situationen är i företaget och kan betraktas som ett kvitto på att 

revisorn har genomfört revisionen på ett grundligt sätt
39

. 

 

2.3.2 Revisionsberättelse som avviker från standardutformning 

En revisionsberättelse är oren då den avviker från FARs formatmall
40

. En oren revisonsberättelse 

innehåller upplysningar om fel och brister i företaget. Den visar på att företagets redovisning och 

förvaltning innehåller väsentliga avvikelser från lagar och god revisionssed.  Det är ytterst viktigt 

att väsentliga överträdelser och felaktigheter kommer fram i revisionsberättelsen då en oren 

revisionsberättelse betraktas som mycket allvarligt.
41

 

 

Med nya regler från ISA är det lättare att upptäcka om revisionsberättelsen är avvikande eller inte. 

Det som är avvikande ska lyftas fram med egna rubriker i revisionsberättelsen. Dessa rubriker anger 

hur texten avviker från standardutformningen. Innan denna uppdatering var den orena 

revisionsberättelsen avvikande från standardutformningen genom att avvikandet skrevs i fet eller 

kursiv stil.
42

 

 

Revisorn kan uttala sig på tre olika sätt i en oren revisionsberättelse. Revisorn kan uttala sig med 

reservation när denne är oenig med styrelsen och verkställande direktören i någon fråga eller då det 

finns någon begränsning i revisionsarbetets inriktning och omfattning. Revisorn kan konstantera att 

han/hon inte kan uttala sig i det fall han/hon inte kunnat få tillräckliga och ändamålsenliga 

revisionsbevis som en följd av en begränsning i revisionsarbetets inriktning och omfattning. Om 

revisorn är oenig med styrelsen och den verkställande direktören och det är så väsentligt att ett 

uttalande med reservation inte är tillräckligt som upplysning ska revisorn uttala en avvikande 

mening.
43

 Uttalandena går därmed att rangordna efter hur allvarliga de är; 1) Revisorn skriver enligt 

standardutformningen då revisorn är komfortabel med företagets redovisning, 2) när allting inte står 

rätt till, görs ett uttalande med reservation, 3) då revisorn inte kan uttala sig ska årsredovisningen 

läsas med stor försiktighet, och 4) årsredovisningen är vilseledande, ofullständig eller felaktig när 

revisorn uttalar sig med avvikande mening.
44

  

 

 

  

                                                 
38

 FAR 2008 del 2, s.530 
39

 Lunden, s.9 
40

 ISA 700, paragraf 46-47 
41

 Lunden, s.92 
42

 Far Info nr 12 
43

 FAR 2008 del, s.537 
44

 Carrington, s.176 ff 



 

9 

2.4 Skala med allvarligheter 
De olika anmärkningarna som förekommer i de orena revisionsberättelserna kan delas in i en skala 

på tio olika allvarlighetsgrader. Skalan är framarbetad av Ulf Gometz på initiativ från FAR. 

Modellen är enbart schematisk och ingen mall, men kan användas för att förstå hur allvarliga 

anmärkningarna är och hur revisorn behandlar uppkomna svårigheter i revisionsprocessen. Syftet 

med modellen är att revisorerna ska utgå ifrån en och samma modell då revisorernas bedömningar i 

vissa fall kan skiljas åt. 

 

Vad revisorn gör? 

(Rapportering) 

Vad det betyder i 

huvudsak 

Grad av allvarlighet 

Avstyrker ansvarsfrihet (skrivs i 

revisionsberättelsen, RB) 

 

Skadestånd 10 

Avstyrker ansvarsfrihet eller 

lämnar ansvarsfrågan öppen (RB) 

Skadestånd 9 

 

Anmärkning i RB 

Skada, brott mot ABL och 

bolagsordning, slarv med 

skatt och avgifter 

7-8 

Upplysning i RB Föreskriven information 

saknas i årsredovisningen 

6 

Erinring enligt ABL till styrelsen Mindre allvarlig men ej 

oväsentlig kritik 

5 

PM till styrelsen 

 

Kritik, förslag 4 

PM till VD 

 

Kritik, förslag 3 

Tillsägelse 

 

Lindrig kritik, förslag 1-2 

Ingenting 

 

- 0 

KOMMENTAR: Tabellen förutsätter att kravet på väsentlighet är uppfyllt när revisorn rapporterar i 

en eller annan form.  

 

Tabell 1: Olika grader av allvarlighet i revisionsberättelsen  

Källa: Inge Wennberg, Så allvarliga är olika situationer, Balans nr 3, 1991 

 

Tabellen visar revisionens allvarlighetsskala. Anmärkningarna är rangordnade från 0-10 där 10 är 

den mest allvarliga anmärkning och 0 den minst allvarliga. De fem sistnämnda 

allvarlighetsgraderna leder inte till någon anmärkning i revisionsberättelsen, dock kan dessa komma 

att öka i grad om de inte åtgärdas, de är därför inkluderade i modellen.
45

 

 

Skalan är mycket detaljerad och behandlar punkter som ej är med i revisionsberättelsen. Då denna 

uppsats enbart ska undersöka de anmärkningar som faktiskt finns i revisionsberättelsen arbetas 

denna modell om till en förenklad version. Hur detta har gått till behandlas i styckena nedan.  

                                                 
45

 Inge Wennberg, Så allvarliga är olika situationer, Balans nr 3, 1991 



 

10 

2.4.1 Sverker Hasselberg och Mattias Kehrer  
Hasselberg och Kehrer har publicerat en magisteruppsats tillsammans som sedan har publicerats i 

FARs egna tidning, Balans. Deras modell är inspirerad av Ulf Gometzs modell och skalan är som de 

själva uttrycker det mycket grov. Nummer 1 i skalan är den mest allvarliga anmärkningen och 

nummer 5 är den som är minst allvarlig.
46

 

 

Allvarlighetsskala 

1. Avstyrka beviljande av ansvarsfrihet 

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

3. Avstyrka RR, BR, disponering av årets resultat* 

4. Varken till- eller avstyrka/Ej tillstyrka RR, BR, disponering av årets 

resultat* 

5. Anmärkning/upplysning/erinran och avvikelse från god revisionssed 

 

*Alla tre, eller var och en för sig 

 

Tabell 2: Allvarlighetsskala 

Källa: Sverker Hasselberg och Mattias Kehrer, Revisorn, Revisionsberättelsen och oberoendet, s.23 

  

Det som skiljer sig i denna modell mot Gometzs är att satsen ”kan varken tillstyrka eller avstyrka 

BR, RR och resultatdisponering”, som inte finns med i Gometz modell, finns med i denna. 

Annorlunda är även att antalet poster har minskats från tio till fem. Nummer 0-4 i Gometz skala har 

tagits bort, då de ej behandlar uttalanden i revisionsberättelsen. Vidare så har nummer 5, 6, 7 och 8 

slagits samman och motsvarar i Hasselbergs och Kehrers modell nummer 5. Anledningen till 

sammanslagningen av anmärkning och upplysningen är att det föreligger ett definitionsproblem, 

som gör det komplicerat att skilja dem åt då det är svårt att säga att en anmärkning är allvarligare än 

en upplysning. Exempelvis när det står ”årsredovisningen har överlämnats försent till mig”, som är 

en anmärkning enligt definitionen i ABL, jämfört med ”jag vill erinra styrelsen om reglerna i 

ABL”, som är en upplysning. Med denna motivering har nummer 5 gjorts. I modellen är 

tillstyrkandesatserna skilda från övriga avvikelser. Detta för att dessa satser är av högre 

betydelsegrad än om endast en anmärkning, upplysning, erinran eller avvikelse från god 

redovisningssed ges. 

 

2.4.2 Slutlig version av allvarlighetsskala  
Vid uppsatsens undersökning används en förenklad allvarlighetsmodell. Modellen är inspirerad av 

Ulf Gometz, men den är även en omarbetning av Sverker Hasselberg och Mattias Kehrer modell. 

Valet till en förenklad allvarlighetsskala är för att Gometz skala tar med poster som ej är relevanta 

för studien och att han ej har med tillstyrkande satserna samt ej skiljer mellan anmärkning och 

upplysning.  

  

                                                 
46

 Sverker Hasselberg och Mattias Kehrer, Revisorn, Revisionsberättelsen och oberoendet, s.23 
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Hasselbergs och Kehrers uppdelning av de olika allvarlighetsgraderna är lämpligare för uppsatsens 

syfte då syftet delvis är att se hur allvarlighetsgraderna utvecklas över tid och inte att skilja på 

anmärkning och upplysning då det är utav samma grad av allvarlighet. Det bör påpekas att viss 

information och vissa nyanser går förlorade genom att slå ihop posterna som utgör nummer 1 i den 

slutgiltiga modellen men som nämnt är det inte av betydelse för syftet då posterna i nummer 1 inte 

går att skiljas åt i allvarlighetsgrad.  

 

Vad revisorn gör? Grad av allvarlighet 

Avstyrka beviljande av ansvarsfrihet 5 

Varken till- eller avstyrka/Ej tillstyrka beviljande av 

ansvarsfrihet 

4 

Avstyrka RR, BR, disponering av årets resultat* 
3 

Varken till- eller avstyrka/Ej tillstyrka RR, BR, 

disponering av årets resultat* 

2 

Anmärkning/ Upplysning och avvikelse från god 

revisionssed 

1 

Ingenting 0 

*Alla tre, eller var och en för sig  

 

Tabell 3: Förenklad allvarlighetsskala  

Källa: Egenskapad 

 

Modellen i tabell 3 är den slutgiltiga modellen och är den som används i uppsatsen. Nummer 5 är 

mest allvarlig, nummer 4 är mindre allvarlig och så vidare till och med 0 som är ingen anmärkning. 

Allvarlighet 5 till och med 1 ges då företaget fått oren revisionsberättelse, medan nummer 0 ges när 

företaget fått ren revisionsberättelse. Denna modell skiljer sig ifrån Hasselbergs och Kehrers modell 

då den har med nummer 0 och erinran är inte med samt att allvarligheterna istället är numrerade 

från störst allvarlighet, nummer 5 till och med ingenting, 0.  

 

Nummer 0 är med för att se hur revisionsberättelserna utvecklas över en tioårsperiod. Det som vill 

fångas upp är möjligheten att se om företaget har gått från att ha en ren revisionsberättelse till att få 

en oren, eller tvärtom, alternativt att företaget altinerar mellan tillstånden ren och oren 

revisionsberättelse under de tio åren. Slutligen har nummer 0 lagts till för att få med företag som 

inte har någon anmärkning och för att kunna se hur många de är.  

 

Anledningen till att modellen inte behandlar erinran är för att erinran inte står med i en 

revisionsberättelse. En erinran framförs vid mindre allvarliga felaktigheter istället för att skriva en 

oren revisionsberättelse. Detta innebär att revisorn uppmärksammar förhållanden som bör rättas till 

och väger tyngre än varningar men ses inte så allvarliga som en oren revisionsberättelse.
47

 

 

                                                 
47

 Carrington s.57 
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Den orena revisionsberättelsen sorteras in efter den allvarligaste avvikelsen, vilket innebär att en 

och samma revisionsberättelse endast kan förekomma på ett ställe i skalan. Vad varje anmärkning i 

modellen innebär redovisas här nedan. Det ges även exempel på hur det kan se ut i den orena 

revisionsberättelsen. 

 

2.4.2.1 Ansvarsfrihet 

Ansvarsfrihet handlar om huruvida en styrelseledamot eller den verkställande direktören ska anses 

vara ansvarig för förvaltningen eller inte
48

. Enligt ABL kapitel 29 första paragrafen ska ”en stiftare, 

styrelseledamot eller verkställande direktör som när han eller hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen 

eller av oaktsamhet skadar bolaget ska ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en 

aktieägare eller någon annan genom överträdelse av denna lag, tillämplig lag om årsredovisning 

eller bolagsordningen.”
49

 När årsstämman beviljar ansvarsfrihet betyder detta att talan om 

skadestånd till företaget i princip inte kan väckas. Revisorn ska enligt ABL kapitel 9 paragraf 33, 

första stycket, uttala sig om ansvarsfriheten gentemot företaget i revisionsberättelsen
50

. Nedan följer 

ett exempel på hur det kan se ut om revisorn inte beviljat ansvarsfrihet. 

 

”Jag (Vi) kan varken tillstyrka eller avstyrka att årsstämman beviljar styrelsen ledamöter och 

verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret”
51

 

 

2.4.2.2 Balans- & resultaträkning samt disponering av årets resultat  

Revisionsberättelsen ska enligt ABL innehålla uttalanden angående fastställande av resultat och 

balansräkningen samt disponering av årets resultat
52

. Det kan uppstå situationer då revisorn inte kan 

uttala sig om årsredovisningen och kan därför varken tillstyrka eller avstyrka fastställande av 

resultat och balansräkning. Ett exempel på detta är då varulagret är av väsentlig del för företagets 

fortsatta drift och för årsredovisningen som helhet.
53

 I den orena revisionsberättelsen kan det se ut 

på följande vis: 

 

”Jag (Vi) kan varken tillstyrka eller avstyrka att årsstämman fastställer 

resultaträkningen och balansräkningen samt disponerar vinsten enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen.”
54

 

 

2.4.2.3 Anmärkning 

I det fall revisorn funnit att en styrelseledamot eller den verkställande direktören företagit någon 

åtgärd alternativt gjort sig skyldig till någon försummelse som kan leda till ersättningsskyldighet 

ska en anmärkning göras i revisionsberättelsen. Detsamma gäller vid handlande i strid mot ABL, 

eller annan tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordning.
55

 Exempel på vilka anmärkningar 

som kan förekomma beskrivs nedan. 

  

                                                 
48

 FAR 2008 del 2, s.360  
49

 ABL kapitel 9 paragraf 1 
50

 FAR 2008 del 2, s.360 
51

 Ibid, s.545 
52

 ABL kapitel 9 paragraf 32 
53

 FAR 2008 del 2, s.544 
54

 Ibid, s.545 
55

 ABL kapitel 9 paragraf 33, 2st 
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2.4.2.4 Anmärkning om fortsatt drift   

En av de grundläggande principerna i lagar, rekommendationer och föreställningsramar är 

fortlevnadsprincipen
56

. Principen innebär att företaget ska finnas och fortsätta bedriva verksamhet 

framöver och att de inom den närmsta tiden inte kommer att likvideras
57

. Bedömningen om fortsatt 

drift tar med all tillgänglig information och tidperspektivet bör minst vara 12 månader framåt
58

.  

ISA 570 har en lista där varje enskild händelse eller flera händelser tillsammans kan leda till 

osäkerhet om företagets fortsatta drift.  

 

”Ekonomiska 

 Nettoskuld, total eller kortfristig 

 Lån med en fastställdförfallotidpunkt som närmar sig utan att det finns realistiska utsikter att lånen kommer att 

förnyas eller återbetalas eller överdriven förlitan på kortfristiga lån för finansiering av anläggningstillgångar. 

 Signaler från kreditgivare och andra borgenärer kommer leda till att dem drar undan sitt stöd. 

 Dåligt kassaflöde från verksamheten enligt årsredovisningen eller rapporter med ekonomisk information om 

företagets framtid. 

 Ogynnsamma ekonomiska nyckeltal. 

 Omfattande rörelseförluster eller omfattande värdeminskning på tillgångar som begagnas för att generera 

kassaflöden. 

 Resterande eller avbrutna utdelningar. 

 Bristande förmåga att betala borgenärer på förfallodagen. 

 Bristande förmåga att uppfylla villkoren i låneavtal. 

 Övergår till att betala leverantörerna kontakt från att tidigare ha det på kredit. 

 Bristande förmåga att finansiera utvecklig och betydande investeringar. 

 

Verksamhetsrelaterade 

 Oersättlig förlust av en nyckelperson i företagsledningen 

 Förlust av betydelsefull marknad, franchiseavtal, licenser eller huvudleverantör. 

 Problem med arbetskraft brist på viktiga förnödenheter. 

 

Andra 

 Kapitalbrist eller någon annan situation där lagstadgade krav inte uppfylls 

 Pågående rättsliga åtgärder eller myndighetsåtgärder mot företaget som, om de leder till framgång för motparten, 

kan resultera i krav som sannolikt inte kan uppfyllas. 

 Ändringar i lagstiftning eller regeringspolitik som förväntas få en ogynnsam effekt på företaget.” 

 

Figur 1: Orsaker till anmärkning om fortsatt drift 

Källa: Thomas Carrington, Revision, Liber AB, Malmö, 2010, s.171–172 

 

En anmärkning om fortsatt drift kan se ut på följande sätt: 

 

”Utan att det påverkar vårt uttalande vill vi fästa uppmärksamheten på not X i årsredovisningen, 

som anger att företaget redovisar en förlust på ZZZ för det år som slutade den 31 december 20X1 

och att företagets kortfristiga skulder per datum översteg dess totala tillgångar med ZZZ. Dessa 

förhållanden tyder, tillsammans med de andra omständigheter som nämns i not X, på att det finns 

en väsentlig osäkerhetsfaktor som väcker betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta sin 

verksamhet.”
59

 

                                                 
56

 FAR 2008 del 1, s.1570 
57

 Carrington, s.170 
58

 FAR 2008 del 1, s.1276 
59

 FAR 2008 del 2, s.509 
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2.4.2.5 Anmärkning angående skatter och avgifter 

Revisorn är enligt ABL skyldig att anmärka om han/hon funnit att företaget inte har fullföljt sina 

skyldigheter i fråga om skatter och avgifter. Företaget får en anmärkning då följande händelser 

inträffar: 

 

 Företaget har inte gjort skatteavdrag enligt Skatteförfarandelagen (2011:1244) 

 Företaget har inte anmält sig för registrering enligt kapitel 7 paragraf 2 i Skatteförfarandelagen 

 Företaget har inte lämnat skattedeklaration enligt kapitel 26 paragraf 2 eller kapitel 37 paragraf 

4 i Skatteförfarandelagen 

 Företaget har inte i rätt tid betalat skatter och avgifter som omfattas av Skatteförfarandelagen 

(2011:1 417)
60

 

 

Nedan följer ett exempel på hur det kan se ut när revisorn har gjort en anmärkning i 

revisionsberättelsen angående skatter och avgifter. 

 

”Vid flera tillfällen har avdragen skatt och sociala avgifter inte betalats i rätt tid. 

Dröjsmålen beror på bristande rutiner och oklar arbetsfördelning mellan bolaget 

och den redovisningsbyrå som hjälper företaget med att upprätta bokföringen. 

Styrelsen och verkställande direktören har därmed inte fullgjort sina skyldigheter 

enligt aktiebolagslagen, men försummelserna har inte medfört någon skada för 

bolaget, utöver dröjsmålsräntor.”
61

 

 

 

2.4.2.6 Anmärkning om att aktiekapitalet är förbrukat till hälften  

När ett företags egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet eller då det 

framkommer att företaget saknar tillgångar till fullbetalning vid en utmätningsfordran ska styrelsen 

genast upprätta en kontrollbalansräkning som sedan ska granskas av företagets revisor. Om även 

denna kontrollbalansräkning visar att det egna aktiekapitalet understiger hälften av det registrerade 

aktiekapitalet ska styrelsen genast kalla till en bolagsstämma. Bolagsstämman ska pröva huruvida 

företaget ska gå i likvidation eller ej.
62

 När detta inträffar bör revisorn notera det i 

revisionsberättelsen. Ett exempel på hur denna anmärkning kan se ut visas nedan.  

 

”Den ansamlade förlusten om kronor 586 722 har medfört att bolagets aktiekapital är 

förbrukat. Styrelsen har erinrats om aktiebolagslagens föreskrifter i 13 kap § 12 att upprätta 

Kontrollbalansräkning och om att bolaget skall likvideras.”
63

 

 

  

                                                 
60

 ABL kapitel 9 paragraf 34 
61

 FAR 2008 del 2, s.553 
62

 ABL kapitel 25 paragraf 13 och 15 
63

 Revisorsnämnden;http://www.revisorsnamnden.se/rn/app/praxis/alphabet?praxis_letter=r Underrubrik:  

    Revisionsberättelsen; aktiekapital förbrukat – ej grund för att avstyrka fastställande av balans- och resultaträkningar,  

    hämtad 2013-04-11 kl.16:00 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20111244.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050551.HTM
http://www.revisorsnamnden.se/rn/app/praxis/alphabet?praxis_letter=r
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2.4.2.7 Upplysning 

Revisorn ska i revisionsberättelsen lämna upplysningar som han/hon anser att aktieägarna bör få 

kännedom om. Uppgifter som ska lämnas enligt ÅRL, men som uteblivits, är det som revisorn 

måste upplysa om i revisionsberättelsen.
64

 Nedan visas ett exempel på hur det kan se ut när revisorn 

lämnar en upplysning.  

 

”Upplysning av särskild betydelse. Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fästa 

uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen och årsredovisningen att bolaget redovisar en förlust 

på 4 920 559 kr för det år som avslutades 2011-12-31 och att bolagets kortfristiga skulder per detta 

datum översteg dess totala tillgångar med 807 437 kr […]”
65

 

 

2.4.2.8 God revisionssed 

Revisorn ska informera om revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed och ska även 

förklara dess innebörd. Förklaringen kan formuleras på följande sätt ”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”. Vilken information som är av 

väsentlighet bestäms av revisorn i planeringsfasen av revisionen. Väsentlighetsnivån sätt olika 

högt/lågt beroende på företag och vilken risk företaget är förknippat med. Det är exempelvis högre 

risk i ett nystartat företag eller i ett företag med instabil vinst än i ett företag med lång historia av 

stabila vinster. Med denna motivering sätts den acceptabla väsentlighetsnivån lägre i det nystartade 

företaget och i det med instabil vinst än i företaget med stabil vinst.
66

  

 

  

                                                 
64

 ABL, kapitel 9 paragraf 31  
65

 MJS Rör & Bad AB, revisionsberättelse, 2011 
66

 Carrington, s.60 ff 
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3. Revisionsforskningens teorier  

Inledningsvis tar detta kapitel upp tidigare forskning om revisionsberättelsen och konkurs. 

Avslutningsvis tas revisionens två traditioner upp; det nationalekonomiska och sociologiska 

perspektivet.  

 

3.1 Tidigare forskning  
The Accuracy and Incremental Information Content of Audit Reports in Predicting Bankruptcy av 

Lennox handlar om sambandet mellan hur korrekt och noggrann information revisorn lämnar och 

konkurs. Arikeln ger denna uppsats en bättre förståelse om revisionsberättelsen och hur den hör 

ihop med konkurs.  

 

Lennox börjar med en beskrivning om att effektiva investeringar är beroende av att investerarna får 

korrekt information och att den finns tillgänglig. Det är revisorns ansvar att lämna ut informationen 

och att varna investerarna, om det finns en signifikant risk att företaget kommer att inleda konkurs. 

Vidare skriver Lennox att endast 20-27 procent av de företag som inlett konkurs fick en oren 

revisionsberättelse, men att denna onaggrannhet inte nödvändigtvis behöver betyda att revisorn 

misslyckats med sitt ansvar. Detta för att konkurs kan vara mycket svårt att förutse. Diskussionen 

leder fram till artikelns syfte, som är att utvärdera och förklara hur noggrann och hur informativ 

revisionsberättelsen är i företag som har inlett konkurs. I undersökningen använder Lennox en 

kvantitativ metod med hypoteser, chi-tvåtest och sex stycken olika tabeller. Urvalet består av 1080 

företaget, inklusive 123 som inlett konkurs. 

 

Resultatet visar att nollhypotesen, oberoende mellan misslyckande och revisionsberättelse, kan 

starkt förkastas, dock verkar det finnas korrelation mellan anmärkning om fortsatt drift och 

företagets finansiella hälsa. En modell som Lennox utvecklat, som ska förutspå konkurser, visar sig 

vara mycket noggrannare vid förutsägelsers om konkurs än revisionsberättelser. Detta vid en 

tidshorisont på ett år och på mer än två år. Ytterligare en modell visar att anmärkningar i 

revisionsberättelsen inte ger användbar information i frågan om företaget kommer att inleda 

konkurs.   

 

Förklaringen till att revisionsberättelser inte ger noggrann och informativa informationssignaler om 

konkurs kan relateras till om det är hög- eller lågkonjunktur. Beroende på vilken konjunktur som 

råder blir utfallen olika, exempelvis om det är lågkonjunktur och revisorn misslyckas med att 

förutspå konjunkturen blir inte informationen särskilt noggrann.  

 

Slutsatsen blir således att revisionsberättelser inte signalerar användbar eller noggrann information 

om sannolikheten att företag ska inleda konkurs och motiveringen är tvåfaldig. Först är att 

revisionsberättelser inte reflekterar allmän tillgänglig information om finansiell oro. Revisorerna 

kan behöva ta större hänsyn till makroekonomiska förhållanden, när revisorn skapar sin rapport. Det 

andra är att revisionsberättelser inte bidrar till att identifiera företag som är på väg att inleda 
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konkurs. Detta beror på att revisorer drabbas av kundförluster när de ändrar sina yttranden, det vill 

säga när de skriver en oren revisionsberättelse.
67

    

 

Kim Ittonen har en doktorsexamen inom redovisning och finansiering på universitetet Vaasa, där 

han även idag arbetar som professor. Ittonen har skrivit sex stycken artiklar, som publicerats i 

internationella ”refereed journals”, bland annat artikeln Market reactions to qualified audit 

reports: research approaches.
68

  Artikeln handlar om revisionsberättelsen ger investerarna 

information, som de kan använda vid beslutstaganden, och om anmärkningen fortsatt drift. Det 

handlar om hur intressenterna agerar och när de agerar. Detta hör ihop med uppsatsen på så vis att 

revisionsberättelser ska granskas för att se hur betydelsefull och hur användbar informationen är i 

en revisionsberättelse. 

 

Artikeln behandlar revisionsberättelsers förmåga att ge nödvändig information till investerare och 

fokuserar på att utreda om intressenters reaktioner på den orena revisionsberättelsen påverkar 

aktiemarknaden. Anledningen till att en oren revisionsberättelse kan påverka aktiemarknaden är att 

revisionsberättelsen innehåller information som kan påverka framtida kassaflöden, vilket är av 

betydelse för investerare. Vidare så är revisionsberättelse av vikt då anmärkningen fortsatt drift kan 

förekomma som är av stor relevans för investeraren. Ittonen skriver att det finns forskare som 

föreslår att intressenters reaktioner till en oren revisionsberättelse är olika beroende på om den 

orena revisonsberättelse är oundviklig eller inte. En undviklig oren revisionsberättelse, att ledningen 

kunde ha agerat så att den inte blev oren, är inte lika negativ som en oundvikligt oren 

revisionsberättelse, att det inte går att undvika.   

 

Artikeln behandlar tre olika tillvägagångssätt, som hjälper till att komma till en slutsats. Först är det 

så kallade traditionella ”short-window event”, som innebär att det är en omedelbar reaktion från 

marknaden efter revisionsrapportens avslöjande. Det andra är ett så kallat ”long-window event”, 

som innebär att intressenternas reaktioner kommer inom en 12 månadsperiod. Det tredje 

tillvägagångssättet heter ”indirect approach” och undersöker marknadens reaktioner till tillhörande 

anmärkning i den orena revisionsberättelsen.  

 

Resultatet från short-window event visar att ingen generell slutsats kan dras till orena 

revisionsberättelser vid korta händelser, för att resultaten är för inkonsekventa. Det enda som går att 

utläsas är att anmärkningen fortsatt drift och brister i interkontrollen är de två poster som kan 

förekomma i ett short-window event. Sammanfattningsvis är resultaten, för long-window event, att 

det finns en negativ avkastning till anmärkningen fortsatt drift och att intressenterna agerar inom 12 

månader från att den är utfärdad. Indirect approach visar konsekvent att informationen i 

revisionsberättelserna är relevant för investerarna. Motiveringen är att rena revisionsberättelser 

bidrar till ökad avkastning och lägre risk, vilket tyder på att revisionsberättelsen innehåller viktig 

information. Resultatet visar även att det blir en negativ reaktion från investerarna när företaget 

inleder konkurs om den senaste revisionsberättelse var ren. Anmärkningen om fortsatt drift ger 

därmed investerarna relevant information, för den reducerar överraskningen om konkurs.   

 

                                                 
67

 Lennox, The Accuracy and Incremental Information Content of Audit Reports in Predicting Bankruptcy, Journal of  

    Business Finance & Accounting, 1999, s.757-778 
68

 Kim Ittonen CV, http://lipas.uwasa.fi/~kit/cv.pdf  hämtad 2013-05-23 kl. 9:00  

http://lipas.uwasa.fi/~kit/cv.pdf%20%20hämtad%202013-05-23%20kl.%20%209:00
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Slutsatsen som Ittonen drar efter detta är att revisionsberättelser, rena eller orena, påverkar 

intressenter genom information om uppskattningar av framtida kassaflöden och risker i framtida 

kassaflöden. Intressenternas relation i förhållande till aktiemarknaden påverkas enbart om 

revisionsberättelsen innehåller information som inte finns någon annanstans.
69

 

 

Stefan Sundgren är professor på Umeå universitet där han undervisar inom redovisning samt forskar 

kring revision och är även anställd på PwC. Sundgren har publicerat ett flertal forskningsartiklar 

och gett ut ett antal böcker.
70

 Stefan Sundgren har skrivit artikeln Perceived Audit Quality, Modified 

Audit Opinions and the Likelihood of Liquidating Bankruptcy among Financially Weak Firms.  

Det som gör denna artikel intressant för uppsatsen är att den behandlar de två huvudelement som 

uppsatsen utgörs av, konkurs och revisionsberättelser. Artikeln hjälper till att få kunskap inom det 

relevanta området och den bjuder upp till diskussion kring huruvida en oren revisionsberättelse 

varnar om konkurs eller om den leder till konkurs.  

 

Studien är gjord på cirka 28 000 ekonomiskt svaga företag i Finland. Ett ekonomiskt svagt företag 

definieras som ett företag med ett negativt nettoresultat och en låg solvens. Sundgren har utgått 

ifrån två forskningsfrågor varav den första frågan inte kommer att kommenteras då den ej är 

relevant för syftet.  Den andra frågan som undersöktes var om det fanns ett samband mellan 

revisionsberättelser och konkurs.  

 

Sundgren fann att ett företag som erhållit en anmärkning och därmed fått en oren revisionsberättelse 

är mer benägna att gå i konkurs än ett företag som inte fått någon anmärkning. En oren 

revisionsberättelsen avslöjar ny information och denna nya information är den drivande faktorn till 

att en konkurs blir en attraktivare lösning. Han skriver att ny information, i form av anmärkningar, 

leder till att trovärdigheten minska. Brister i de finansiella rapporterna ökar osäkerheten kring ett 

företags finansiella ställning och resultat och framtidsutsikterna försämras. Detta leder i sin tur till 

att borgenärerna, istället för att ha osäkra fodringar, ser konkurs som en bättre lösning. Av denna 

anledning blir revisionsberättelsen och konkurs självuppfyllande, det vill säga orena 

revisonsberättelse orsakar konkurser.
71

 

 

Denna tidigare forskning som tagits upp bidrar till ökad kunskap om revisionsberättelsen och dess 

användning, men ingen av artiklarna stämmer helt överrens med vad denna uppstats syftar till att 

undersöka. Det finns tidigare forskning om revisionsberättelsen, dess anmärkning och hur 

användbar informationen är men det finns ingen forskning kring allvarlighetsgradernas utveckling 

hos konkursföretag. Man har heller inte forskat hur revisionsberättelsens allvarlighetsgrader hjälper 

till att förutspå konkurser.  

  

                                                 
69

 Ittonen, Market reactions to qualified audit reports: research approaches, Accounting Research Journal, 2012 s.8-24 
70

 Sundgren CV, www.hh.umu.se/staff/cv/stsu0003.pdf, hämtad 2013-04-15 kl. 11:30 
71

 Sundgren, Perceived Audit Quality, Modified Audit Opinions and the Likelihood of Liquidating Bankruptcy among     

    Financially Weak Firms, International Journal of Auditing, 2009, s.203–221 

http://www.hh.umu.se/staff/cv/stsu0003.pdf
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3.2 Ur vilka glasögon väljer du att se revision? 
Det vore felaktigt att påstå att det finns en teori om revision, då forskare ständigt söker efter nya 

sanningar. Vi vet inte vad som kommer att ske i framtiden, så den forskning som finns idag behöver 

inte vara en absolut sanning. Dock är den forskning som råder idag den bästa förklaringen.
72

 

Revisionsforskning består i huvudsak av två stycken traditioner. Traditionen om 

nationalekonomiskt perspektiv och traditionen om ett sociologiskt synsätt på forskningen. Det 

nationalekonomiska perspektivet är det dominerade synsättet när det gäller forskning och det är det 

perspektivet som används i vetenskapliga artiklar. Uppsatsen ser till båda dessa traditioner, då syftet 

med studien är att undersöka revisionsberättelser, och gör detta aktuellt då traditionerna tar upp 

teorier så som försäkran, förbättring och komfort. Med detta sagt påpekas det att traditionerna och 

dess olika teorier, som kommer att behandlas nedan, är av betydelse då revisionsberättelsen är en 

del av hur revisorn förverkligar teorierna.
73

 

 

Figur 2: Traditioner, teorier och perspektiv på revision  

Källa: Thomas Carrington, Revision, Liber AB, Malmö, 2010, s.13 

 

3.2.1 Nationalekonomi 
Det nationalekonomiska perspektivet tar utgångspunkt ur hushåll med knappa resurser och där 

rationalitet är ett viktigt begrepp. De tre teorier som samverkar med detta perspektiv är försäkran, 

förbättring och försäkring.
74

 

3.2.1.1 Försäkran  

Försäkran ser revisonen som en lösning på problemet, att det ofta är skilda parter som äger och 

leder företaget. Ägarna måste försäkra sig om att företaget sköts på ett effektivt sätt och ta hänsyn 

till ägarens intressen. Denna försäkran kan kallas för en kontraktslösning. Att problem uppstår kan 

förklars utifrån agentteori där principalen (ägaren) och agenten (ledningen) har olika 

                                                 
72

 Carrington, s.12 
73

 Carrington, s.12 
74

 Ibid, s.12 
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nyttomaximeringspreferenser. Detta leder till att principalen och agenten inte kan lita på att den ena 

följer ett avtal eller att den andra sluter ett avtal som är ofördelaktigt. Genom att anlita en revisor 

löser sig detta problem, då revisorn är en oberoende part som försäkrar att redovisningen är korrekt 

och ser till att kontraktet följs.
75

 

 

3.2.1.2 Förbättring 

I denna teori ses revisorn som en informationsledare och som förväntas påverka redovisningen. Det 

är tillskillnad mot ovannämnd teori, som fokuserar på kontraktsförhållanden, fokus på kvalitén av 

den information som lämnas. Revisorn ska i sin informationsledarroll förmedla information till alla 

parter; företagsledningen, ägaren och intressenterna.
76

 

 

3.2.1.3 Försäkring 

Revisorn kan i denna teori jämföras med ett försäkringsbolag. Revisorn är en försäkring, där risken 

har flyttats från företagsledningen till revisorn. Syftet med revisionen i denna teori är inte att 

försäkra dess användare om att de finansiella rapporterna är korrekta eller att de ska förbättras. Det 

är istället fokus på att försäkra om att redovisningen håller måttet. Målet är att slippa betala 

ersättning till investerare och intressenter vid en eventuell juridisk process.
77

 

 

3.2.2 Sociologi 
Förhållande mellan människan och samhället och hur människans sociala beteende ter sig, är det 

som den sociologiska traditionen grundar sig på. Traditionen tar upp frågor gällande makt, så som 

relationen mellan revisorn och andra aktörer på marknaden, och hur samspelet fungerar mellan 

revision och samhället i stort. Det sociologiska perspektivet bygger på begreppen komfort och 

legitimering.
78

 

3.2.2.1 Komfort 

Ur ett användarperspektiv är komfort ett begrepp som innebär att användaren kan vara trygg och 

komfortabel med redovisningen. Om komfort saknas leder det till en högre investeringströskel, då 

investeraren tar en större risk. Det är avsaknaden på signaler, från revisorn, som ger komfort. Om 

revisorn anser att det är nödvändigt att rapportera på annat sätt än att ge en revisionsberättelse med 

standardutformningen har revisorn misslyckats med att skapa komfort.
79

 

 

3.2.2.2 Legitimering 

Ordet legitimera beskrivs som erkänna som laglig, göra legitim, göra acceptabel, lagligt berättigad. 

Revisionen är till för att göra de finansiella rapporterna acceptabla. Det handlar om att följa normer, 

lagar och etiska koder i samhället. Revisorn uttalar sig sedan i revisionsberättelsen huruvida 

företaget följer detta. Skulle företaget inte fullfölja vad som krävs kan revisorn begära att företaget 

ändrar sin redovisning.
80
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4. Metod 

Metodkapitlet tydliggör för läsaren hur författarna har arbetat för att ta fram uppsatsens 

beståndsdelar genom att beskriva val av teori och perspektiv. Kapitlet möjliggör replikering och tar 

upp frågor kring validitet och reliabilitet och avslutas med kritik av källor och metod.  

 

4.1 Metodval  
Undersökningen har utgått ifrån en deduktiv teori då frågorna i problemdiskussionen har mynnat ut 

i uppsatsens syfte, som sedan hjälpt till att ta fram de valda teorierna. Teorierna har därefter styrt 

datainsamlingsprocessen. Ett deduktivt angripningssätt är lämpligt för studien då teorierna i 

analysen har reflekterats emot den insamlade data för att kunna dra slutsatser och besvara syftet. 

Den deduktiva teorin har lett till att det blivit självklart att använda en kvantitativ forskningsstrategi 

och tyngdpunkten i studien har legat på insamling av revisionsberättelser och analys av det data om 

insamlats. Teorin har gjort det naturligt att se studien ur ett positivistiskt och ur ett objektivt 

perspektiv.
81

 Genom att studien har använt ett sannolikhetsurval, som är objektiv för att bidra till 

generaliserbarheten, har det objektiva perspektivet beaktats
82

.   

 

4.2 Sökning & insamling av litteratur och data 
Den litteratur och forskning som uppsatsen har tagit upp är sekundärdata

83
 i form av tryckt 

litteratur, vetenskapliga artiklar och data ifrån olika databaser. Litteraturen har hämtats ifrån 

biblioteken Södertörns högskola och Stadsbiblioteket. Artiklarna har tagits från Business source 

premier och SöderScholar och den offentlig sekundärdata som använts är ifrån databasen 

Affärsdata. Vid sökandet av artiklar har utgångspunkten varit att enbart ta med Peer – Review 

artiklar, för att få hög kvalité, trovärdighet och relevans. För att få fram relevanta forskare har 

tillväggagängssättet varit att leta efter nämnda forskare. Dessa nämnda forskare har funnits genom 

kurslitteratur och rekommenderade artiklar. Den tryckta litteraturen har bestått delvis av 

kurslitteratur och delvis av litteratur som har hämtats på egenhand.   

 
4.3 Urval  
Studien har gjort ett urval från alla svenska små- och mikroaktiebolag, enligt Europeiska 

komissions kriterier
84

. Kriterierna visas i följande tabell. 

Tabell 4: Kriterier för mikroföretag och småföretag 

Källa: Europeiska kommissionen 
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 Alan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsgrunder, Liber AB, Malmö, 2011, s. 23 ff 
82

 Ibid, s. 111 
83

 Ingeman Arbnor och Björn Bjerke, Företagsekonomisk metodlära, Studentlitteratur, Malmö, 2008, s. 241 
84

 Europeiska kommissionen, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_sv.pdf  

    hämtad 2013-04-30 kl.10:30 

Mikroföretag Små företag 

< 10 anställda < 50 anställda 

≤ 2 miljoner euro i årsomsättning ≤ 10 miljoner euro i årsomsättning 

≤ 2 miljoner euro i balansomslutning ≤ 10 miljoner euro i balansomslutning 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_sv.pdf


 

22 

Andra kriterier som har tillämpats är: 

 Företag registrerade före år 2002 

 Aktiva företag 

 Konkursföretagen har inlett konkurs år 2012 

Med andledningen att det är mest sannolikt att små företag får anmärkningar i revisionsberättelsen
85

 

och att majoriteten av svenska företag är små 
86

 har urvalet begränsats till små- och mikroföretag. 

Då syftet bland annat var att se anmärkningars utveckling valdes en period på tio år. En tioårsperiod 

har varit en rimlig period eftersom konkursföretagens orena revisonsberättelser har kunnat spåras 

tillbaka tio år. För att kunna få med tio stycken revisionsberättelse per aktiebolag var företagen 

tvungna att vara registrerade före år 2002. Allt detta har resulterat i att 50 stycken aktiebolag valdes 

som i sin tur ledde till att totalt 500 stycken revisionsberättelser undersöktes.  

 

De 500 revisionsberättelserna ansågs som ett rimligt antal att undersöka efter att ha tagit del av 

Bryman och Bells diskussion om urvalsstorlek. De båda författarna skrev nämligen att det inte 

endast är variabeln storlek som är viktig att ta hänsyn till, utan det är även viktigt att ta hänsyn till 

variabeln tid. Det förklarades att det är viktigt att inte lägga för mycket tid på att samla in data, då 

det efter en viss punkt blir för kostsamt att öka precisionen. Förhållandet beskrevs som att ju mer tid 

till datainsamling desto kostsammare blir det i den bemärkelsen att det blir mindre tid till att få en 

rättvisande bild av det insamlade materialen i analys och slutsatser. Kontexten utav vad Bryman och 

Bell skrev är att det varken finns något som är rätt eller fel gällande storleken på urvalet.
87

 De 500 

revisionsberättelserna anses därmed vara relativt representativt.  

 

Ett obundet slumpmässigt urval har sedan applicerats. Bryman och Bell skrev att det obundna 

slumpmässiga urvalet är det mest grundläggande formen av sannolikhetsurval. Tekniken bygger på 

att varje företag har samma chans att komma med i urvalet. Det som är till fördel med denna typ av 

sannlikhetsurval är att det finns lite utrymme för mänskliga felaktigheter då det är datorn som 

slupmässigt väljer. De mänskliga felaktigheterna kan vara att vissa företag väljs ut på grund av 

subjektiva kriterier, exempelvis för att företaget har god likviditet. Detta urvalssätt bidrar även till 

generaliserbarheten för studien.
88

  

 

4.3.1 Kontrollgrupp 
Författarna Arbor och Bjerke beskriver hur en kontrollgrupp används i sin bok Företagsekonomisk 

Metodlära. De skriver att för att kunna genomföra ett lyckat experiment behövs två stycken 

identiska situationer och var av den ena situationen påverkar man medvetet. Det är den påverkade 

situationen som är intressant att studera och som kallas studiegrupp medan den opåverkade gruppen 

kallas kontrollgrupp. Nästa steg är att mäta skillnaden mellan studiegruppen och kontrollgruppen. 

Resultatet är vad skillnaden blir emellan de två grupperna.
89

 Studien har använt en kontrollgrupp 

som utgörs av de friskaföretagen, för att kartlägga hur konkursföretagens det vill säga 

studiegruppens, resultat skiljer sig åt. Kontrollgruppen är till för att möjligöra en jämförelse och för 

att kunna dra slutsatser. 
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4.4 Operationalisering av sannolikhetsmodell  
Sannolikhet är ett värde mellan noll och ett, som beskriver den relativa möjligheten, slumpen eller 

sannolikheten att en händelse kommer inträffa. Klassisk sannolikhet är baserad på antagandet om att 

utfallen av ett experiment är lika sannolika. Det klassiska synsättet, att en händelse inträffar, 

beräknas genom att dividera antalet gynnsamma utfall med antalet möjliga utfall.
90

 

 

 

För att se hur sannolikt det är för ett företag att få oren revisionsberättelse någon gång under de tio 

åren, har följande frågor ställts: 

 

Vad är sannolikheten att konkursföretag får oren revisionsberättelse? 

 

Vad är sannolikheten att friskaföretag får oren revisionsberättelse? 

 

4.5 Tillvägagångssätt  
Uppsatsen har använt grupperna studiegrupp och kontrollgrupp. Studiegruppen är gruppen med 

företag som har inlett konkurs och kontrollgruppen är de företag som är friska, det vill säga som 

inte har inlett konkurs. Dessa två grupper har tagits fram med hjälp av databasen Affärsdata.  

 

Först togs det fram en lista på alla företag som har inlett konkurs och sedan togs det fram en lista på 

företag som är friska. Konkursföretagen söktes fram genom att välja Kungörelser och därefter 

valdes Ändra sökning. Vidare valdes alla företagsnamn, konkursdatum för hela 2012 och kriterierna 

inledd konkurs och beslutad likvidation (inledd) och sedan sök. Därefter kom en lista med alla 

företag som inlett konkurs fram. Från listan gjordes en avgränsning för när företagen är registrerade 

genom att välja söklista och där fylldes datumen 1900 till och med 2002 i. Slutligen gjordes en 

avgränsning till antalet anställda och årsomsättning. När sökresultatet kom fram valdes endast de 

aktiva företagen.  
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Antalet gynnsamma utfall 

 

Totala antalet av möjliga utfall 

Sannolikheten att en 

händelse inträffar = 

Antalet konkursföretag med oren revisionsberättelse    

 

Totala antalet företag 

 

Antalet friskaföretag med oren revisionsberättelse 

 

Totala antalet företag  
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Tillvägagångssättet för att få fram de friskaföretagen gjordes genom att välja fliken Företag och 

sedan Utökad Sökning. Därefter söktes listan fram genom att lägga till en sökparameter i taget. 

Först valdes alla företagsnamn och sök. Sedan registreringsdatumen 1900 till och med 2002 och 

sök. För att endast få friskaföretag valdes så kallade tingsrättskoder. Koderna står bland annat för 

företag som inlett konkurs eller inlett likvidation. Alla koderna valdes och därefter valdes inte 

knappen, för att inte få företag med de koderna. Slutligen gjordes en avgränsning till antalet 

anställda och årsomsättning. Endast de aktiva företagen valdes slutligen även här.  

 

 
 

Figur 3: Sökning på Affärsdata 
Källa: Egenskapad 

 

Efter att listorna var skapade gjordes det ett obundet slumpmässigt urval på vardera, genom att 

applicera en slumpformel i Excel. Nästa steg var att börja undersöka företagen. Ett företag i taget 

har undersökts genom att företagets revisionsberättelse för de senaste tio åren har kontrollerats.  

 

Kontrollen började med året 2011 och gick sedan bakåt i tiden till och med året 2002. Samma 

tillvägagångssätt har använts för båda grupperna. På Affärsdatas hemsida kunde det ses varje 

företags registreringsdatum, vilket år företag hade inlett konkurs och företagets alla 

årsredovisningar. Revisionsberättelserna låg i samma dokument som årsredovisningarna. Figuren 

nedan visar hur det såg ut.  

 

Konkursföretag 

Företagsnamn:  * 

Datum :120101-121231 

Kungörelse: inledd konkurs, 
likvidation beslutad (inledd) 

Sök 

Söklista 

Reg. datum: 1900-2002 Sök 

Antal anställda: 0-50 Sök 

Omsättning: <10 miljoner euro 
Sök 

KLAR 

Friskaföretag 

Företagsnamn: * Sök 

Reg.datum : 1900-2002 Sök 

Alla tingsrättskoder > inte 

Antal anställda: 0-50 Sök 

Omsättning: <10 miljoner euro 
Sök 

KLAR 
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Figur 4: Så ser företagets sida ut på Affärsdata  
Källa: Affärsdata.se  

 

Varje revisionsberättelse granskades efter anmärkningar. De anmärkningarna som hittades fördes in 

i allvarlighetsskalan, dock har endast en anmärkning (den allvarligaste) tagits med i skalan. Då 

företaget fått en ren revisonsberättelse har de erhållit grad av allvarlighet 0. Om företaget istället fått 

en oren revisionsberättelse har den graderats mellan allvarligheterna 1 till 5. All data 

sammanställdes i två Excelark, ett med studiegruppen och ett med kontrollgruppen. Det är den data 

som har kallats empiri. Empirin har sedan bearbetats genom att göra tabeller och diagram.  

 
4.6 Studiens validitet, reliabilitet & generaliserbarhet 
Studien har genomgående arbetat med de båda begreppen trovärdighet och tillförlitlighet, eftersom 

det ena är nödvändigt för att uppfylla det andra
91

. För att höja validiteten och reliabiliteten i studien 

har varje revisionsberättelse behandlats på samma sätt. 

 

Då studien har ett genomgående objektivit perspektiv främjar det generaliserbarheten. Detta har 

arbetats fram genom att endast använda statistiska metoder för att ta fram urval och för att behandla 

data. Det har exempelvis använts slumpmässigt urval och statistikmodell så som klassisk 

sannolikhet samt en allvarlighetsmodell. Det objektiva perspektivet och att studien har möjlighet att 

generaliseras bidrar till möjligheten att kunna replikera studien. Det har även beskrivits på ett 

noggrant sätt hur studiens tillvägagångssätt har varit och vilka bakomliggande faktorer och teorier 

som ligger till grund, vilket även det har bidragit till att kunna replikera studien.
92

 Allt detta har i sin 

tur stärkt studiens tillförlitlighet. Genom att ha hög stabilitet, att den interna reliabiliteten är 

bestämd på en fast skala och genom att den internbedömarreliabiliteten är objektiv ökar 

reliabiliteten
93

.  
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4.7 Kritik 
Uppsatsen har endast vetenskapliga artiklar som är ur Peer – Review och som är publicerade på 

respekterade revisionsdatabaser. Den kritik som kan ges är att uppsatsen har med en 

magisteruppsats, dock har den magisteruppsatsen publicerats i FARs egna tidning, Balans, och kan 

därmed anses vara korrekt och tillförlitlig.  

 

Revisionsberättelserna är hämtad från Affärsdata, som är en pålitlig källa då deras information 

kommer ifrån Bolagsverket. Revisionsberättelserna är dessutom granskade av en självständig och 

oberoende revisor. Med detta kan det därmed med säkerhet anses att den data som samlats in är 

tillförlitlig och sanningsenlig.  

 
Under studiens gång har det reflekterats över antalet undersökta företag, eftersom ett mer realistiskt 

urval innefattar ett stort antal företag från populationen så att generaliserbarheten blir så hög som 

möjlig. Uppsatsens urval borde ha innefattat fler företag, för att få ett bättre och ett mer 

representativt urval. Det exakta antal fler företag, som studien kunde ha innefattats av, är dock svårt 

att besvara. Det beror på att urval är svårt att sätta ett exakt antal på. Det Bryman och Bell skrivit är 

att det inte finns något som är helt rätt eller fel gällande storlek på urvalet. Det är många 

komponenter som spelar in och antalet är endast en av dem, men det är dock aldrig fel att öka 

antalet för att kunna öka precisionen och representerbarheten på studien.
94
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5. Empiri 

I detta kapitel sammanställs den data som samlats in och åskådliggörs genom tabeller och diagram. 

Här tas även en sannolikhetsberäkning upp.  

 

5.1 Rena och orena revisonberättelser 
Studien har undersökt totalt 50 företag varav av 25 stycken var konkursföretag och resterande 25 

var friskaföretag. Tio stycken revisionsberättelser från år 2002 till år 2011 undersöktes från vartdera 

företaget, vilket resulterade i att 500 stycken revisionsberättelser granskades.  

 

I tabellen nedan visas antal företag som endast fått rena revisonsberättelser under alla tio åren i 

kolumnen inga anmärkningar. De företag som någon gång under tioårsperioden fått en eller flera 

orena revisionsberättelser visas i kolumnen en eller flera anmärkningar.  

 

Tabell 5 Antal konkursföretag och friskaföretag med inga eller med en eller flera anmärkningar 

 

Tabell 5 visar att av de 25 stycken företag som inlett konkurs var det så lite som två företag som 

under åren 2002 till 2011 endast haft rena revisionsberättelser, det vill säga aldrig fått någon 

anmärkning överhuvudtaget. De resterande 23 företagen har någon gång under dessa tio år fått en 

eller flera anmärkningar. Tillskillnad mot att endast två konkursföretag inte fått någon anmärkning 

var det så många som 13 friskaföretag som inte fått någon anmärkning under de tio åren. 

Resterande 12 företag hade någon gång fått en eller flera anmärkningar.  

 

Den följande tabellen visar antalet rena revisionsberättelser och orena revisionsberättelser för 

konkursföretagen respektive friskaföretagen, för att förtydliga skillnaderna har procentsatsen 

skrivits ut. 

 

Tabell 6 Antalet rena revisionsberättelser och orena revisionsberättelser  

 

 

 

 Inga  

anmärkningar 

En eller flera 

anmärkningar 

Totalt 

Konkursföretag 2 23 25 

    

Friskaföretag 13 12 25 

    

Totalt 15 35 50 

 Konkursföretag  Friskaföretag  

 
Total 

Rena revisionsberättelser 165 66 % 207 82,80 % 372 

      

Orena revisionsberättelser 85 34 % 43 17,20 % 128 

      

Total 250 100 % 250 100 % 500 
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Tabellen 6 visar att av de totalt 250 revisionsberättelserna för konkursföretag som undersöktes var 

det 66 procent som var rena revisionsberättelser medan resterande 34 procent var orena 

revisionsberättelser. För de friskaföretagen utgjordes de rena revisionsberättelserna istället av 82,80 

procent och 17,20 procent utav orena revisionsberättelser. 

 

Antalet orena revisionsberättelser i medeltal för respektive företagsgrupp visas i tabell 7. Det är 

räknat på 25 stycken företag för varje grupp och deras revisionsberättelser i tio år.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 7 Medeltal för antalet orena revisionsberättelser  

 

Tabellen 7 visar att konkursföretag får fler orena revisionsberättelser än friskaföretag. I snitt får ett 

konkursföretag 3,4 orena revisionsberättelser under tio år medan friskaföretag får 1,7 orena 

revisionsberättelser. 

 

Figurerna nedan visar beräkningar för klassisk sannolikhet.  

 

Vad är sannolikheten att konkursföretag får oren revisionsberättelse? 

 

 

 

 

 

Figur 5 Sannolikhetstest för konkursföretag 

 

Sannolikhetstestet för konkursföretagen visar att 23 företag av 50 har fått oren revisionsberättelse 

någon gång under tioårsperioden. Detta ger en sannolikhet på 46 procent.  

 

Vad är sannolikheten att friskaföretag får oren revisionsberättelse? 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 Sannolikhetstest för friskaföretag 

 

Figur 6 visar att 12 företag har fått oren revisionsberättelse någon gång under tio år, vilket innebär 

att sannolikheten för att friskaföretag ska få oren revisionsberättelse är 24 procent.  

 
  

Antal orena revisionsberättelser i medeltal 
Konkursföretag Friskaföretag 

  

3,4 1,7 

Antalet friskaföretag med oren revisionsberättelse 12 

 

                Totala antalet företag  50 

 

=   24 % 

Antalet konkursföretag med oren revisionsberättelse 23 

 

                 Totala antalet företag  50 

=   46 %  
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5.2 Grad av allvarlighet 
Tabellen visar hur förekommande varje grad av allvarlighet är för konkursföretag och friskaföretag 

under en tioårsperiod.  

 

Vad revisorn gör? Grad av 

allvarlighet 

Konkursföretag 

 

Friskaföretag 

 

Avstyrka beviljande av ansvarsfrihet  

5 

 

2 

 

0,8 % 

 

0 

 

0 % 

Varken till- eller avstyrka/Ej tillstyrka 

beviljande av ansvarsfrihet 
 

4 

 

1 

 

0,4 % 

 

0 

 

0 % 

Avstyrka RR, BR, disponering av årets 

resultat* 
 

3 

 

2 

 

0,8 % 

 

 

0 

 

0 % 

Varken till- eller avstyrka/Ej tillstyrka 

RR, BR, disponering av årets resultat* 

 

 

2 

 

17 

 

6,8 % 

 

1 

 

0,4 % 

Anmärkning/upplysning och avvikelse 

från god revisionssed 
 

1 

 

63 

 

25,2 % 

 

40 

 

16 % 

Ingenting  

0 

 

165 

 

66 % 

 

209 

 

83,6 % 

 

 

 

 

250 

 

100 % 

 

250 

 

100 % 

 

Tabell 8 Grad av allvarlighet 

 

Datan från tabell 8 sammanställs i tabell 9, som visar vilken allvarlighet som är mest förekommande 

för konkursföretagen och för de friskaföretagen.  

 

 Grad av allvarlighet 

Mest förkommande Konkursföretag Friskaföretag 

 0 0 

 1 1 

 2 2 

 3, 5 3, 4, 5 

Minst förekommande 4  

 

Tabell 9 Förekommande av grad av allvarlighet 

 

Resultatet från tabell 8 och 9 visar att den mest förekommande grad av allvarlighet för både 

konkursföretag och friskaföretag var 0. Den näst mest förekommande grad av allvarlighet var 1. Det 

som kan utläsas är att ju högre grad av allvarlighet det blev desto mindre förekommande var 

allvarligheterna.  
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5.2.1 Allvarlighets grad 1 
Allvarlighetsgrad 1 består av anmärkning, upplysning och avvikelse från god revisionssed. 

Revisorn kan uttrycka dessa tre på flera olika sätt. Tabell 10 visar de olika uttrycken och hur 

förekommande de är hos konkursföretag respektive friskaföretag.  

 

 

Tabell 10 Anmärkning, upplysning och avvikelse från god revisionssed 

 

Tabell 10 visar att skatter och avgifter inte betalats in i rätt tid var den största posten för 

konkursföretagen och utgjordes av 17,71 procent. Denna post var istället den tredje mest 

förekommande hos de friskaföretagen på 19,74 procent. Hos konkursföretagen var det sedan vanligt 

med försenad årsredovisning, förbrukat aktiekapital, osäkra fodringar och fortsatt drift. Resterande 

poster var inte lika utmärkande och låg i snitt på 5 procent. För de friskaföretagen var det mest 

förekommande, med hela 25 procent, att företaget förbrukat aktiekapitalet. Därefter var det försenad 

årsredovisning, skatter och avgifter, kontrollbalansräkning ej upprättas och försenad bolagstämma. 

Övriga poster låg på max 2 procent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning/upplysning &  

avvikelse från god revisionssed 

Konkursföretag Friskaföretag 

Förbrukat aktiekapital 21 10,94 % 19 25,00 % 

Kontrollsbalansräkning har ej upprättats 8  4,17 % 11 14,47 % 

Försenad årsredovisning 25 13,02 % 16 21,05 % 

Försenad bolagsstämma 18 9,38 % 9 11,84 % 

Osäkra fodringar 21 10,94 % 1 1,32 % 

Ej rättvisande bild 11 5,73 % 1 1,32 % 

Förvaltningsberättelse är ej förenlig med årsredovisningens 

övriga delar 

6 3,13 % 1 1,32 % 

Skatter och avgifter har ej betalats i tid 34 17,71 % 15 19,74 % 

Fortsatt drift 20 10,42 % - - 

Brister i internkontroll 12 6,25 % - - 

Otillåtna lån 12 6,25 % 1 1,32 % 

Övrigt 4 2,08 % 2 2,63 % 

 192 100 % 76 100 %  
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Diagrammet visar konkursföretag med anmärkningen fortsatt drift. Av 25 konkursföretag var det 13 

stycken som fick anmärkning om fortsatt drift. Den lodrätta axeln visar antal företag och den 

vågrätta axeln vilket år anmärkningen förekom. Företagen är numrerade från 1 till 13.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Diagram 1 

 

Diagram 1 visar att av de 13 företag som fick anmärkning om fortsatt drift var det 12 stycken som 

fick det år 2011, det vill säga just året innan de inledde konkursen. Av de 13 företagen var det sju 

stycken företag som även fick anmärkningen år 2009 och 2010. 

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Företag 

Årtal 

Företag med anmärkningen  

Fortsatt Drift 
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5.3 Allvarlighetsgradernas utveckling  
Diagrammen 2 och 3 visar allvarlighetsgradernas utveckling för konkursföretagen och 

friskaföretagen från år 2002 till år 2011. Graderna av allvarlighet visas på den lodrätta axeln och på 

den vågrätta axeln visas utvecklingen över tid. Det är värt att nämn att de företag som fått graden 0 

av allvarlighet under hela tidsperioden är med i diagramet och utmärks i företagslistan genom * vid 

namnet. 

 

 

 

Diagram2 Utveckling av allvarlighetsgrader för konkursföretag  

 

Diagram 2 visar att mellan år 2002 till 2008 var de mest förekommande graderna 0 till 1. Det var 

två företag under denna tidsperiod som utmärktes genom att de fått allvarlighetsgraderna 2 under 

fem år och 3 i ett år. Från år 2008 till 2011 ökade allvarlighetsgraderna markant och många företag 

fick högre grad av allvarlighet.  
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Årtal 

Utveckling av allvarlighetsgrader för konkursföretag 

AB Bromölla Charkuterifabrik Adapco AB

ASP Logistic AB Bendosa AB

Broby Gatsten AB Curt Dahné AB

Duogruppen i Helsingborg AB Effpower AB

Grafikerna Livréna i Kungälv AB* Integer Invest AB

Kiruna Traktor & Entreprenadservice AB Lilian och Curt AB

Ljungsarps Verkstads AB Markedskraft AB

MASIGIR Catering & Festvåning AB Miljardmåleriet AB

MJS Rör & Bad AB Mörby Restaurang AB

Nästan Hemma AB Panelstugan Woodplank AB

Polcirkelns Åkeri AB Pridemo Konsult AB*

Sign Patrol AB Tisol plåt & Isolering AB

Udda Trading AB
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Diagram 3 Utveckling av allvarlighetsgrader för friskaföretag 

 

 

Enligt diagram 3 håller sig graderna av allvarlighet på en jämn nivå mellan år 2002 till 2011.  

Graderna håller sig från 0 till 1 och blir inte allvarligare med tiden, undantag för ett företag som 

under år 2005 fick allvarlighetsgrad 2.  
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Årtal 

Utveckling av allvarlighetsgrader för friskaföretag 

Activent AB Anita & Jörans Kakel AB*

Arkårulle AB Arthurssons Bil AB*

Auto Huset Bilservice Ericsson & Halvarsson AB BAMADOK AB

B-E Larsson & Partner AB Brostugan Bygg AB

Byggdos AB* CITY Conversity AB

Drakfilm Produktion AB Ekonavic AB*

Falu Hälsokost AB* Firewords AB

Gotlands Elförsäljning AB* Göteborgs Elservice AB*

K-G Johansson Bygg AB* Lagnström 42 AB

NordArom AB* Nectar Systems AB*

PREVIDENS Sweden AB SIX Payment Services (Sweden) AB

Västerlösa Schakt AB Wallcargo AB*

WiWe:s Bil & Motor AB*
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Diagram 4 Utvecklingen de fem sista åren av allvarlighetsgrader för konkurs- och friskaföretag 

 

Diagram 4 visar hur allvarlighetsgraderna har utvecklas de fem sista åren. För att tydliggöra 

skillnaden mellan konkursföretag och friskaföretaga har fem företag med de högsta graderna av 

allvarlighet valts ut från respektive grupp. Vissa företag ligger på samma grad av allvarlighet och 

hamnar därmed på samma linje i diagrammet, men i tabellen kan det ses vilka som har samma grad 

samma år. Fokus ligger dock inte på att skilja företagen sinsemellan utan diagramet är till för att 

åskådliggöra skillanderna visuellt. De gröna respektive de lila linjerna visar tydligt skilladerna 

mellan företagsgrupperna.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011

Broby Gatsten AB 1 1 1 3 1

MASIGIR Catering & Festvåning AB 0 0 2 2 2

Nästan Hemma AB 0 1 1 2 2

Panelstugan Woodplank AB 2 2 2 2 2

Polcirkelns Åkeri AB 1 1 2 4 2

Arkårulle AB 1 1 1 1 1

Auto Huset Bilservice AB 1 1 1 1 1

BAMADOK AB 1 1 1 1 1

Brostugan Bygg AB 0 1 1 1 1

Firewords AB 0 0 1 0 1
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6. Analys 

I kapitlet analyseras empirin genom att diskutera resultaten utförligt, för att kunna besvara syftet. 

Här tas det även upp tidigare forskning, teorier och egna funderingar.   

 

6.1 Rena och orena revisionsberättelser  
Resultatet från empirin visar att sannolikheten för ett konkursföretag att få oren revisionsberättelse 

någon gång under tio år är 46 procent, medan de friskaföretagens sannolikhet ligger på 24 procent. 

Det är därmed nästan dubbelt så stor risk att få en anmärkning och därmed oren revisionsberättelse 

vid något tillfälle för ett konkursföretag. Det är positivt att resultaten visar att det är större 

sannolikhet för konkursföretagen att få oren revisionsberättelse för i annat fall hade anmärkningar 

inte haft någon betydelse. 

 

Siffrorna från tabell 6 visar att det är 16,80 procent mer rena revisionsberättelser hos de 

friskaföretagen jämfört med konkursföretagen, som har 16,80 procent mer orena 

revisionsberättelser än de friskaföretagen. Tabellen 7 visar även den att konkursföretag får fler 

orena revisionsberättelser än friskaföretag. I snitt får ett konkursföretag 3,4 orena 

revisionsberättelser under tio år medan friskaföretag får 1,7 revisionsberättelser. De företag som 

inleder konkurs får följaktligen 1,7 fler orena revisionsberättelser än företag som inte inleder 

konkurs.  

 

Resultatet stärker det som Sundgren fann i sin studie, att ett företag som erhållit en anmärkning och 

därmed har en oren revisionsberättelse är mer benägna att gå i konkurs. Detta leder vidare till en 

diskussion kring intressenterna, huruvida de blir varnade om konkursen eller inte och om 

revisionsberättelsen kan ses som ett skydd. Enligt teorin om försäkran är det revisorn som skapar 

detta skydd genom att avge en revisionsberättelse. Det är även revisorns roll, enligt teorin om 

förbättring, att förmedla information till företagets intressenter. Resultaten från denna studie visar 

att det är större sannolikhet för konkursföretag att få anmärkningar och därmed kan det sägas att 

intressenterna ska ta anmärkningar på allvar och se det som en varning för en eventuell konkurs. 

Den orena revisionsberättelsen har därmed ett högt värde för företagets intressenter. Detta stämmer 

överens med det som Ittonen fann i sin studie nämligen att revisionsberättelser är av betydelse för 

intressenterna. Revisionsberättelser påverkar intressenterna genom att de innehåller information om 

framtida kassaflöden och framtida risker. Ittonen skriver att en oren revisionsberättelse bidrar till 

minskad avkastning och högre risk och när denna information når intressenterna väljer de att lämna 

företaget.  

 

Både Sundgren och Ittonen skriver att ny information avslöjas när revisionsberättelsen är oren och 

denna information är den drivande faktorn till konkurs. Lennox håller inte med utan skriver att hans 

konkursmodell är effektivare för att kunna förutspå en konkurs, för att den tar upp fler variabler än 

vad en revisiosnberättelse gör. Han anser att revisorn inte ger tillräckligt noggrann information i 

revisionsberättelsen. Denna studies resultat visar att konkursföretag får dubbelt så många orena 

revisionsberättelser. Borde inte då en eller flera orena revisionsberättelser kunna ses som en signal 

på konkurs? I det fallet skulle man kunna säga att informationen i revisionsberättelsen är användbar 

och att informationen i en oren revisionsberättelse är en faktor till konkurs.  
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Eftersom resultaten från både Ittonen och denna studie visar på att intressenterna ska ta 

anmärkningar på allvar verkar studiens resultat stämma överens med det som Sundgren skrev, att 

den orena revisionsberättelsen leder till att borgenärerna ser konkurs som en lösning. Tolkningen är 

att när företaget får oren revisionsberättelse väljer intressenterna att använda den nya informationen, 

som visar företagets aktuella finansiella position. Intressenterna väljer att ta informationen på allvar 

och lämnar företaget, precis som Sundgren skrev, för de ser en konkurs som ett bättre alternativ än 

att ha osäkra fodringar. Av denna anledning blir den orena revisionsberättelsen och konkurs 

självuppfyllande. Detta leder tillbaka till ett uppmärksammande om att revisionsberättelsens 

information är använbar, trots Lennox som finner att hans modell är mer använbar i frågan att 

kunna förutspå konkurser. 

 

Enligt det sociologiska perspektivet innebär en oren revisionsberättelse att revisorn har misslyckats 

med att skapa komfort för intressenterna. Teorin om legitimering menar att företagen inte varit 

legitima då de inte följt normer, lagar och god revisionssed, vilket resulterar i att de erhålls en oren 

revisionsberättelse. Sundgren nämner att en oren revisionsberättelse leder till att intressenterna 

tappar trovärdigheten för företaget då brister i de finansiella rapporterna ökar osäkerheten kring ett 

företags finansiella ställning och resultat och framtidsutsikterna försämras. Varje tredje 

konkursföretag har i denna studie fått oren revisionsberättelse och revisorn har därmed misslyckats 

att skapa komfort och legitimering för intressenterna. Ännu en gång så kanske det är därför 

intressenterna väljer att lämna företaget och konkuren blir självuppfylld. 

 
6.2 Grad av allvarlighet 
Resultatet från tabell 8 och 9 i empirin visar att den mest förekommande grad av allvarlighet för 

både konkursföretag och friskaföretag var 0, vilket är ingen anmärkning och därmed ren 

revisionsberättelse. Den näst mest förekommande grad av allvarlighet var 1 som innebär att 

företaget fått en anmärkning, upplysning eller att företaget har avvikit från god revisionssed. Detta 

resultat gäller både för konkursföretagen och de friskaföretagen.  

Ju högre grad av allvarlighet det blev desto färre orena revisionsberättelser var det. Utmärkande var 

konkursföretagen som hade 6,8 procent på grad 2. Detta är en stor skillnad jämfört med 0,4 procent 

som de friskaföretagen hade på samma grad. De friskaföretagen hade inga revisionsberättelser som 

var av grad 3, 4 och 5 men däremot hade konkursföretagen det. Detta kan återkopplas till 

diskussionen, från uppsatsens inledning, kring betydelsen av allvarlighetsgrad, om företag med 

högre allvarlighetsgrad har större benägenhet att inleda konkurs än företag som fått lägre grader av 

allvarlighet. Vid första anblicken på tabell 8 går det att argumentera för att det är av betydelse då 

konkursföretagen har fått viss högre grad av allvarlighet än de friskaföretagen. Vid ytterligare 

granskning ses det att allvarlighet 0 och 1 är de två allvarlighetsgraderna som är i majoritet för båda 

grupperna. Det ses också att det endast är fem stycken revisionsberättelser, utav 250 stycken 

granskade, som är av allvarlighet 3-5 hos konkursföretagen.  

Följaktligen kan detta innebära att det är svårt att kunna peka ut vilka företag som kommer inleda 

konkurs och vilka som inte kommer att göra det, eftersom båda grupperna har allvarlighet 0 och 1 i 

majoritet och då alla konkursföretag inte får hög grad av allvarlighet. Enligt Lennox undersökning 

så har inte revisionsberättelse lika hög precision för att förutspå konkurs som hans konkursmodell. 

Denna studie tillsammans med Sundgrens och Ittonens studier visar dock på att informationen som 
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finns i en revisionsberättelse är användbar för intressenterna. Den kanske inte bara är lika 

användbar som en konkursmodells information på att kunna förutspå konkurser?  

Syftet, är det större risk att gå i konkurs ju högre grad av allvarlighet, kan efter denna diskussion 

besvaras att nej det finns troligen inte en högre risk att inleda konkurs. Detta då siffrorna talar för att 

det i majoritet är lika hög allvarlighetsgrad i både konkursföretagen och de friskaföretagen samt att 

alla konkursföretag inte får hög grad av allvarlighet.  

6.2.1 Allvarlighetsgrad 1 
Anmärkning, upplysningen och avvikelse från god revisionssed är svåra att skiljas åt, det är därför 

som de utgör samma grad av allvarlighet. Tabell 10 visar vilka de är och vilka som är mest 

förekommande. Det som är anmärkningsvärt med tabell 10 är att 10,42 procent av 

konkursföretagens revisionsberättelser innehöll anmärkningar från revisorn om företagets fortsatta 

drift. Dessa 10,42 procent utgjordes av 13 konkursföretag och utav dessa 13 var det 12 stycken som 

fick anmärkning om fortsatt drift år 2011, det vill just året innan de inledde konkursen. Av de 13 

företagen så fick även sju företag anmärkningen år 2009 och 2010.  

Enligt Lennox undersökning fick inte alla företagen anmärkning om fortsatt drift, vilket heller inte 

alla företag enligt denna studie fått. Varför får inte alla konkursföretag anmärkning om fortsatt 

drift? Tolkingen är att det kan vara så som Lennox skriver att det beror på att revisorn inte är villiga 

att avge en oren revisionsberättelse. Detta på grund utav att revisorn är rädd för att förlora sina 

kunder eller för att han eller hon ska bli anklagad inför domstol.  

 

Tidigare konstaterades det att eftersom var tredje konkursföretag fått oren revisionsberättelse så har 

revisorn i de fallen misslyckats med att skapa komfort och legitimering för intressenterna. I de fall 

som företagen inte fått oren revisionsberättelse eller inte fått anmärkningen fortsatt drift behöver det 

inte innebära att revisorn har misslyckats. Detta för att, som Lennox beskriver det, att en konkurs är 

mycket oförutsägbar och på grund av det som nämnts ovan, att revisorn inte vill förlora sina kunder 

eller bli ställd inför domstol.  

 

Denna studie visade som sagt att de konkursföretag som fått anmärkning om fortsatt drift fick det 

året innan de inledde konkurs. Resultatet stämmer överens med det som Ittonen kom fram till. 

Ittonen fann att när anmärkning om fortsatt drift gavs agerade intressenterna direkt eller inom 12 

månader från att den var utfärdad. Det som kan sammanfattas utav detta är att då konkursföretagen 

fått anmärkningen strax innan de inlett konkurs hinner företagen inte återgärda sina problem innan 

konkursen är ett faktum eftersom att intressenterna agerar inom 12 månader. Det kan ses som att 

revisorn använder revisionsberättelsen för att beskriva företagets aktuella tillstånd och en 

anmärkning om fortsatt drift bör ses som ett tecken på att företaget inte kommer att kunna fortsätta 

sin verksamhet. Ur intressenternas synvinkel är det positivt att revisorn påpekar företagets fortsatta 

drift så de hinner bli varnade.  

6.3 Allvarlighetsgradernas utveckling 
Diagram 2 för konkursföretagens utveckling av allvarlighetsgrader visar tydligt att ju närmare den 

inledda konkursen desto högre grad av allvarlighet. Graderna 0 till 1 var mest förekommande i 

början och just innan den inledda konkursen ökade allvarlighetsgraderna markant och många 

företag fick högre grad av allvarlighet. Jämförs diagram 2 mot diagram 3, som är för de 
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friskaföretagens utveckling, finns inte samma markanta ökning vid slutet. Graderna av allvarlighet 

håller sig på en jämn nivå över tiden och blir inte allvarligare med tiden. Om utvecklingen av 

allvarlighetsgrader skulle vara lika för båda så skulle inte anmärkningar ses som en varning på 

konkurs.   

 

Resultatet från diagram 2 visar, tillskillnad mot tabell 8, att det finns en betydelse av 

allvarlighetsgrad. Från tabell 8 har vi med oss att allvarlighetsgrad inte är av betydelse om företaget 

kommer att inleda konkurs. Det diagram 2 visar är att det finns en betydelse, men att betoningen 

ligger på när den högre graden av allvarlighet förekommer.   

 

Vid en jämförelse av diagram 2 och 3 kan det ses att de företag som inte inlett konkurs ligger på en 

stadig nivå av allvarlighet under hela perioden, men konkursföretagen har en kraftig förändring vid 

slutet av perioden. Detta kunde inte ses i tabell 8, där det såg ut som att de båda grupperna hade lika 

höga allvarligheter. Tidsdiagramen visar tydligt att de få revisionsberättelserna, för 

konkursföretagen, som låg på grad 2-5 i samtliga inträffar i slutet av perioden. Intresset ligger 

därmed på när företaget får en högre grad av allvarlighet.   

 

Finns det inte möjlighet till att rätta till de uppdagade felen och överleva när företaget fått en hög 

grad av allvarlighet? Det som kan utläsas från diagram 2 är att det inte verkar så troligt att 

konkursföretagen hinner återgärda felen innan konkursen är ett faktum, eftersom den höga graden 

av allvarlighet inträffar cirka 12 månader innan inledd konkurs. Detta kan vara på grund av den 

negativa sprialen, som inleds när intressenterna tar den orena revisionsberättelsen på allvar och 

lämnar företaget, att den sker för snabbt och företagen hinner inte rätta till felen. För intressenternas 

del innebär det att de kan använda anmärkningar för att lättare se om företaget kommer inledda 

konkurs och bör vara observanta på om anmärkningen i revisionsberättelsen förändras med tiden. 

 

I problemdiskussionen ställdes frågan: i de fall de friskaföretagen fått anmärkningar, varför har de i 

sådant fall inte gått i konkurs? Svaret på frågan kommer från diagram 2 och 3. Det är för att de 

friskaföretagen inte får högre intensitet av allvarlighet, utan håller sig på en jämn nivå.  De båda 

grupperna får alltså anmärkningar, men konkursföretagen utmärker sig genom när de får en högre 

grad.  

 

Svaret på frågan kan även hittas i tabell 8. Resultatet visar att de friskaföretagen inte fått högre grad 

av allvarlighet tillskillnad från konkursföretagen. Den allvarligaste graden som de friskaföretagen 

fick var 1. Detta kan kopplas ihop med det som Ittonen skriver i sin studie, att intressenters 

reaktioner till en oren revisionsberättelse är olika beroende på om den orena revisonsberättelse är 

oundviklig eller inte. En undviklig oren revisionsberättelse, att ledningen kunde ha agerat så att den 

inte blev oren, är inte lika negativ som en oundvikligt oren revisionsberättelse, att det inte går att 

undvika. Detta betyder att grad av allvarlighet 1, till exempel att företaget fått anmärkning om 

skatter och avgifter eller försenad årsredovisning, är sådant som går att åtgärda men att 

allvarlighetsgrader som är högre, exempelvis att revisorn avstyrkt resultat- och balansräkning, är 

mer oundvikliga. Det kanske är därför konkursföretagen just gått i konkurs då de fått högre grad 

och inte kunnat undvika den.  
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6. Slutdiskussion 

Här dras slutsatser och syftet besvaras. Det ges även kommentarer kring uppsatsen bidrag och 

förslag på vidare forskning.  

 

6.1 Slutsats 
Syftet lyder; hur utvecklas anmärkningar i allvarlighetsgrad över en tioårsperiod och är det större 

risk att gå i konkurs ju högre grad av allvarlighet företaget fått?  

 

Efter analysen kan syftet besvaras med följande ord. Angående utvecklingen över tid så gäller att ju 

närmare den inledda konkursen desto högre grad av allvarlighet dock ju högre grad av allvarlighet 

desto färre orena revisionsberättelser. När det gäller risken att gå i konkurs så är det troligen inte 

högre risk att inleda konkurs ju högre grad av allvarlighet företaget fått, dock visar resultaten tydligt 

på att det är av vikt för när företaget får en högre grad av allvarlighet. Resultatet visar att det är de 

fem sista åren innan konkursen som majoriteten av företagen får en högre grad av allavrlighet.  

 

Slutsatsen är således att grad av allvarlighet inte har betydelse om företaget kommer inleda konkurs, 

utan när företaget får en högre grad av allvarlighet. När den högre graden av allvarlighet har 

inträffat är det inte lång tid tills att företaget påbörjar en konkurs. 

6.1.1 Diskussion 
Tidsaspekten är den viktiga delen i slutsatsen, att det är frågan om när företag får högre grad av 

allvarlighet, för det är när denna högre grad infräffar som intressentera kan se tecken på att företaget 

kan komma att inleda konkurs. Från att företaget fått en högre grad av allvarlighet rör det sig om 

cirka fem år tills att företaget inleder konkurs. I de friskaföretagen inträffade aldrig den högre 

graden av allavrlighet. Fram tills de sista fem åren är det näst intill omöjligt att skilja 

konkursföretag och friskaföretag åt, då alla ligger på låga grader av allvarlighet. Det är därrmed 

viktigt som intressent att uppmärsamma vilken grad av allvarlighet ett företag ligger på och när 

allvarlighetsgraden ökar.  

 

Revisionsberättelsen ger relevant och användbar information till intressenterna och det är möjligt att 

använda den tillsammans med allvarlighetsskalan, som ett verktyg för att förutspå konkurs. Att 

revisionsberättelsen ger intressenterna användbar information kommer även Sundgren och Ittonen 

fram till i sina studier. Frågan är om alla intressenter är medvetna om att de kan använda 

revisionsberättelsen på detta vis? Istället för att betala en extern leverantör för samma information. 

Revisionsberättelsen borde vara mer lättillgänglig, för att kunna komma till allmänhetens 

kännedom, då det idag krävs vissa förutsättningar för att kunna komma åt dem. 

 

Då det är relevant information som presenteras i en revisiosnberättelsen ligger det därmed stort 

ansvar på att revisorn verkligen avger en oren revisiosnberättelse när det krävs och inte som Lennox 

påstår, att revisorn i vissa fall avvaktar med det. Tyvärr kanske revisorn har avvaktat med att avge 

anmärkningen fortsatt drift i denna undersökning, då cirka hälften av konkursföretagen saknar den 

anmärkningen. Detta är oturligt för företagets intressenter, då de eventuellt inte hinner agera innan 

företaget inleder konkurs, dock har dessa företag fått någon annan anmärkning istället. Den 
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anmärkningen är oftast en högre grad av allvarlighet än fortsatt drift anmärkningen och då blir 

intressenterna varnade på så vis ändå.   

6.2 Bidrag & förslag på vidare forskning 
Det har tidigare inte gjorts någon forskning om hur anmärkingar utvecklas i allvarlighetsgrad och 

om det går att förutsäga konkurs med hjälp av allvarlighetsskalan. Detta gör att uppsatsens bidrag 

blir viktigt, eftersom uppsatsen bidrar med ny information inom konkursforskning.    

 

Studien har undersökt en tidsperiod på tio år och har därmed fått vetskap kring hur grader av 

allvarlighet utvecklas med tiden. Detta bidrar till att man får ett brett perspektiv, vilket resulterar i 

att tiden tillsammans med allvarlighetsgrad är avgörande för om ett företag inleder konkurs. Då 

denna studie kunnat konstatera att det är cirka de fem sista åren som är avgörande för om företaget 

går i konkurs eller inte skulle det vara av intresse att göra en större undersökning som endast 

innefattar företagens sista fem år. Förslagsvis kan undersökningen även använda fler avgräsningar, 

exempelvis specifik industrisektor, nystartade företag och/eller väl etablerade företag.  

 

Denna studie har enbart undersökt perioden innan företagen inledde konkurs. Det skulle därför vara 

intressant att endast se till perioden från att företaget inlett konkurs tills att konkursen är avslutad. 

Det vill säga att forska om hur utvecklingen av allvarlighetsgrader ser ut under den perioden istället, 

så att hela konkurslivscykeln för ett företag blir undersökt.    
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http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/person.asp?personId=8793245&privcapI

d=138486&previousCapId=30301241&previousTitle=ACCENTIS 

 

Revisorsnämnden, hämtad 2013-04-11, kl. 16:00 

http://www.revisorsnamnden.se/rn/app/praxis/alphabet?praxis_letter=r 

 

Sundgren CV, hämtad 2013-04-15 kl. 11:30 

www.hh.umu.se/staff/cv/stsu0003.pdf 

 

  

 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_sv.pdf
http://lipas.uwasa.fi/~kit/cv.pdf%20hämtad%202013-05-23%20kl%209:00
http://www.revisorsnamnden.se/rn/app/praxis/alphabet?praxis_letter=r
http://www.hh.umu.se/staff/cv/stsu0003.pdf
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Bilaga 1 

 

Revisionsberättelse enligt standardutformningen för aktiebolag 
Till årsstämman i ABC AB, org.nr 556xxx-xxxx 

 

Rapport om årsredovisningen 

Jag (Vi) har reviderat årsredovisningen för ABC AB för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...). [Bolagets 

årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna x–y.] 

 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning 

som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen 

och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 

innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

 

Revisorns (Revisorernas) ansvar 

Mitt (Vårt) ansvar är att uttala mig (oss) om årsredovisningen på grundval av min (vår) revision. Jag 

(Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. 

Dessa standarder kräver att jag (vi) följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att 

uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan 

information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom 

att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna 

kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i 

syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, 

men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision 

innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts 

och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom 

en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 

grund för mina (våra) uttalanden. 

 

Uttalanden 

Enligt min (vår) uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 

och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av ABC ABs finansiella ställning per den 31 

december 201X och av dess finansiella resultat [och kassaflöden] för året enligt 

årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Jag (Vi) tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Utöver min (vår) revision av årsredovisningen har jag (vi) även reviderat förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 

ABC AB för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...). 

 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 

förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 

aktiebolagslagen. 
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Revisorns (Revisorernas) ansvar 

Mitt (Vårt) ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig (oss) om förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min (vår) revision. Jag 

(Vi) har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för mitt (vårt) uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 

vinst eller förlust har jag (vi) granskat [styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen 

för detta för att kunna bedöma]
95

 om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet har jag (vi) utöver min (vår) revision av 

årsredovisningen 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 de revisionsbevis jag (vi) inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund 

för mina (våra) uttalanden. 

 

Uttalanden 

Jag (Vi) tillstyrker att årsstämman disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet 

för räkenskapsåret. 

[Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs i 

aktiebolagslagen.] 

Ort den DD månad ÅÅÅÅ 

[Namn på revisionsföretaget]
96

 

A.A. 

Auktoriserad (Godkänd) revisor 

 

(FAR Komplett på internet, mallar och checklistor, RevR 709 – Revisionsberättelsen 

standardutformning) 

  

                                                 
95

 Texten inom hakparentes ska ingå i de fall styrelsen föreslår vinstutdelning. 
96

 Texten inom hakparentes ska ingå vid byråval. 
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Bilaga 2 
 

Friskaföretag Konkursföretag 
Activent AB AB Bromölla Charkuterifabrik 

Anita & Jörans Kakel AB Adapco AB 

Arkårulle AB ASP Logistic AB 

Arthurssons Bil AB Bendosa AB 

Auto Huset Bilservice Ericsson & Halvarsson AB Broby Gatsten AB 

BAMADOK AB Curt Dahné AB 

B-E Larsson & Partner AB Duogruppen i Helsingborg AB 

Brostugan Bygg AB Effpower AB 

Byggdos AB Grafikerna Livréna i Kungälv AB 

CITY Conversity AB Integer Invest AB 

Drakfilm Produktion AB Kiruna Traktor & Entreprenadservice AB 

Ekonavic AB Lilian och Curt AB 

Falu Hälsokost AB Ljungsarps Verkstads AB 

Firewords AB Markedskraft AB 

Gotlands Elförsäljning AB MASIGIR Catering & Festvåning AB 

Göteborgs Elservice AB Miljardmåleriet AB 

K-G Johansson Bygg AB MJS Rör & Bad AB 

Lagnström 42 AB Mörby Restaurang AB 

NordArom AB Nästan Hemma AB 

Nectar Systems AB Panelstugan Woodplank AB 

PREVIDENS Sweden AB Polcirkelns Åkeri AB 

SIX Payment Services ( Sweden ) AB Pridemo Konsult AB 

Västerlösa Schakt AB Sign Patrol AB 

Wallcargo AB Tisol plåt & Isolering AB 

WiWe:s Bil & Motor AB Udda Trading AB 
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Bilaga 3 
 

Friskaföretag År  Grad av allvarlighet 
Activent AB 2011-2008 0 

 2007 1 

 2006-2002 0 

Anita & Jörans Kakel AB 2011-2002 0 

Arkårulle AB 2011-2006 1 

 2005-2002 0 

Arthurssons Bil AB 2011-2002 0 

Auto Huset Bilservice Ericsson & 

Halvarsson AB 

2011-2002 

 

1 

 

BAMADOK AB 2011-2007 

2006-2002 

1 

0 

B-E Larsson & Partner AB 2011-2004 

2003 

2002 

0 

1 

0 

Brostugan Bygg AB 2011-2008 

2007 

2006-2005 

2004-2003 

2002 

1 

0 

1 

0 

1 

Byggdos AB 2011-2002 0 

CITY Conversity AB 2011-2005 

2004-2002 

0 

1 

Drakfilm Produktion AB 2011-2006 

2005 

2004-2002 

0 

3 

0 

Ekonavic AB 2011-2002 0 

Falu Hälsokost AB 2011-2002 0 

Firewords AB 2011 

2010 

2009 

2008-2002 

1 

0 

1 

0 

Gotlands Elförsäljning AB 2011-2002 0 

Göteborgs Elservice AB 2011-2002 0 

Lagnström 42 AB 2011 

2010 

2009-2005 

2004 

2003-2002 

0 

1 

0 

1 

0 

NordArom AB 2011-2002 0 

Nectar Systems AB 2011-2002 0 

PREVIDENS Sweden AB 2011-2006 

2005-2003 

2002 

0 

1 

0 

SIX Payment Services ( Sweden ) AB 2011 

2002 

1 

0 

Västerlösa Schakt AB 2011-2010 

2009 

2008-2002 

0 

1 

 

Wallcargo AB 2011-2002 0 

WiWe:s Bil & Motor AB 2011-2002 0 
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Bilaga 4 

 

Konkursföretag 
 

År 

 

Grad av allvarlighet 
AB Bromölla Charkuterifabrik 2011 

2010-2002 

1 

0 

Adapco AB 2011 

2010-2007 

2006 

2005 

2004 

2003 

2002 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

ASP Logistic AB 2011 

2010 

2009 

2008-2006 

2005 

2004 

2003 

2002 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

Bendosa AB 2011 

2010 

2009 

2008-2002 

1 

0 

1 

0 

Broby Gatsten AB 2011 

2010 

2009-2006 

2005-2004 

2003-2002 

1 

3 

1 

0 

1 

Curt Dahné AB 2011-2010 

2009-2002 

1 

0 

Duogruppen i Helsingborg AB 2011 

2010-2002 

5 

0 

Effpower AB 2011-2010 

2009-2002 

1 

0 

Grafikerna Livréna i Kungälv AB 2011-2002 0 

Integer Invest AB 2011 

2010 

2009-2008 

2007-2002 

1 

2 

1 

0 

Kiruna Traktor & 

Entreprenadservice AB 

2011-2010 

2009-2002 

1 

0 

Lilian och Curt AB 2011-2010 

2009-2002 

1 

0 

Ljungsarps Verkstads AB 2011 

2010 

2009-2002 

2 

1 

0 

Markedskraft AB 2011 

2010-2002 

1 

0 

MASIGIR Catering & Festvåning 

AB 

2011-2009 

2008-2006 

2005 

2004-2003 

2 

0 

1 

0 
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2002 1 

Miljardmåleriet AB 2011 

2010 

2009 

2008-2002 

1 

0 

1 

0 

MJS Rör & Bad AB 2011-2009 

2008-2002 

1 

0 

Mörby Restaurang AB 2011 

2010 

2009-2006 

2005-2003 

2002 

1 

0 

1 

0 

1 

Nästan Hemma AB 2011-2010 

2009-2008 

2007-2006 

2005 

2004-2002 

2 

1 

0 

3 

0 

Panelstugan Woodplank AB 2011-2004 

2003-2002 

2 

1 

Polcirkelns Åkeri AB 2011 

2010 

2009 

2008-2002 

2 

4 

2 

1 

Pridemo Konsult AB 2011-2002 0 

Sign Patrol AB 2011-2009 

2008 

2007-2006 

2005-2002 

1 

0 

1 

0 

Tisol plåt & Isolering AB 2011 

2010-2002 

1 

0 

Udda Trading AB 2011 

2010-2002 

5 

0 

 

 

 

 

 


