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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 
 
Redovisningen i företagen ligger som grund till många olika sorters beslut och är därför en 
väldigt viktig del i företagsvärlden. Syftet med redovisningen brukar definieras som ”att 
tillhandahålla information som är användbar vid ekonomiskt beslutfattande” 1. Det är många 
olika intressenter som har användning av redovisningen, bland annat långivare, leverantörer, 
skattemyndigheten men kanske först och främst aktieägarna2. Eftersom det är många som 
använder sig av företagets redovisning till viktiga beslut så är kraven stora på att den är 
rättvisande och korrekt utförd. Därmed kommer revisionen in i bilden. Revisionen har som 
syfte att granska skötseln av företaget, bokföringen och årsredovisningen3. 
 
Genom att företag växer och marknader blir större ökar även kravet på granskningen av 
årsredovisningen. Förr hade revisorn endast principer att gå efter vid granskningen, men i och 
med de allt mer komplicerade redovisningarna så krävdes tydligare regleringar av revisorns 
granskning.4 Även stora revisionsskandaler som Enron, WorldCom och Skandia har medfört 
att tvivel skapats kring revisionen. Både USA och EU arbetar med att förstärka förtroendet 
efter skandalerna.5 Ett sätt att stärka förtroendet kan vara att skapa tydligare regleringar för 
revisionen. 
 
En ytterligare anledning varför regelverken inom redovisning och revision ändras är att 
marknader växer och sprider sig internationellt. Detta medför krav på en mer likformad 
redovisning för att kunna jämföra olika företag och dess redovisningar. Den utbredda 
internationella marknaden har lett till att internationella normgivande organisationer har växt 
fram för att möta kraven på en mer likformad redovisning.6  
 
I Sverige har detta bland annat lett till uppkomsten av revisionsstandard i Sverige (RS). 
Tidigare användes rekommendationen revisionsprocessen (RP) i arbetet. FAR som gav ut 
denna försökte hela tiden hålla rekommendationen uppdaterad och utvecklade RP till att i viss 
mån efterlikna och ligga nära de internationella redovisningsstandarderna (ISA). 
Revisionsprocessen behövde utvecklas mer och valet stod mellan att fortsätta utveckla RP 
eller att komplettera ISA så att standarden även kunde fungera i Sverige. Beslutet blev att 
2004 bilda revisionsstandard i Sverige. RS baseras på ISA men för att passa den svenska 
redovisningen har även vissa kompletteringar tillförts standarden. En av de brister som fanns i 
den svenska rekommendationen låg i revisorns granskning av händelser efter räkenskapsårets 
slut och antagandet om fortlevnad. Denna brist åtgärdades i utformningen av RS som också 
utges av FAR. Där tillfördes bland annat RS 570 som behandlar den fortsatta driften.7  
 

                                                
1 Stellan Nilsson, Redovisningens normer och normbildare, 3:e uppl. (Lund: Studentlitteratur, 1999), s 16. 
2 Jan-Erik Gröjer, Grundläggande redovisningsteori, 5:e uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2002), s 20. 
3 Kerstin Fagerberg och Sten-Eric Ingblad, Externredovisningen i lagen, Del 2: Bokföringslagen och 
Revisionslagen (Eskilstuna: Sveriges Verkstads industrier, 2001), s 106. 
4 Åke Danielsson och Lars-Gunnar Larsson, ”RS utmanar revisorns beteende”, Balans, nr 10 2004, s 15. 
5 Christer Westermark , Bokföringslagen, revisionslagen, revisorlagen, 2:a uppl. (Visby: Norsteds juridik AB, 
2005), s 461. 
6 Nilsson, Redovisningens normer och normbildare, s 9. 
7 Danielsson och Larsson, ”RS utmanar revisorns beteende” s 16-17. 
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I en uppsats som undersökte hur införandet av RS upplevdes av revisorer och företag, säger 
en av de intervjuade revisorerna att RS 570 är den svåraste av standardens delar att arbeta 
med8. På grund av diskussionerna kring RS 570 och svårigheten i användandet vill vi 
undersöka denna standard närmare. 
 
RS 570 är en standard som grundar sig i en av de grundläggande redovisningsprinciperna 
”antagande om fortlevnad” som återfinns i årsredovisningslagen där det står att företaget skall 
förutsättas fortsätta sin verksamhet.9  Även redovisningsrådet uppger principen som en viktig 
del att grunda årsredovisningen på10. Detta antagande kan anses som en väldigt viktig princip 
då den speglar hela företagets verksamhet och berör alla företagets intressenter. Detta leder 
även till att det blir en mycket viktig princip för revisorn att granska. Den är dock väldigt svår 
att uttala sig om eftersom att ett uttalande om tvivel av den fortsatta driften vid en 
felbedömning kan slå hårt mot företaget. Skulle revisorn dock inte uttala sig om den fortsatta 
driften och det finns risk för att företaget inte fortsätter så drabbar detta företags intressenter 
hårt istället vid en eventuell konkurs hos företaget.11  Revisorn ska enligt RS 570 granska 
företagsledningens bedömning om fortsatt drift och uttala sig om minst 12 månader framåt 
från bokslutsdagen12. Hur ska man fastställa den fortsatta driften när man skriver under och 
vad har man för underlag som styrker uttalandet man gör?  
 
Syftet med RS 570 är att ge vägledning vid bedömningen av hur företagsledningen har använt 
sig av principen fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Ansvaret hos revisorn 
ligger på att granska företagsledningens bedömning och tillämpning av fortsatt drift.13  Men 
hur tillämpas detta i verkligheten? Vart slutar företagsledningens ansvar och var börjar 
revisorns? 

1.2 Problemformulering 
 
Hur har RS 570 förändrat revisorns arbete och vilket ansvar har revisorn vid bedömningen av 
RS 570 fortsatt drift?  

1.3 Syfte 
 
Arbetet syftar till att undersöka och öka förståelsen för en av de svårigheter som finns kring 
revisorns granskning av årsredovisningen med inriktning på RS 570 – fortsatt drift.  
 
Delsyfte 1: Vi vill se vilka förändringar införandet av RS medfört och då speciellt undersöka 
RS 570 närmare. 
Delsyfte 2: Vi vill undersöka och skapa förståelse för vilket ansvar revisorn har vid 
granskningen av fortsatt drift i företaget.  
Delsyfte 3: Genom vår undersökning vill vi skapa förståelse och ett förtydligande för hur den 
fortsatta driften i företaget fastställs och vilket underlag revisorerna har för att stödja deras 
uttalanden 12 månader framåt från påskrivandet av revisionsberättelsen. 
                                                
8 Maria Karlsson  och Jenny Thorsell. ”Hur den nya revisionsstandarden upplevs av revisorer och företag – en 
fallstudie av Öhrlings Price Water samt E.ON och Vattenfall.” Gävle: Högskolan i Gävle, Institutionen för 
ekonomi, 2007, s 33. 
9 Helena Adrian och Magnus Torén, ”RS 570 Fortsatt drift – ytterligare reflektioner”, Balans, nr 3 2006, s 40. 
10 Magnus Torén, ”RS 570 Fortsatt drift – några reflektioner”, Balans, nr 10 2004, s 21. 
11 Nilsson, Redovisningens normer och normbildare, s 30. 
12 FAR:s Samlingsvolym 2007 Del 2,(Stockholm: FAR förlag, 2007), s 498, pkt 18. 
13 Adrian och Torén, ”RS 570 Fortsatt drift – ytterligare reflektioner”, s 40. 
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Delsyfte 4: Vi vill även undersöka hur RS 570 påverkar rapporteringen för revisorn angående 
den fortsatta driften. 
 

1.4 Avgränsning 
 
Vi har avgränsat vår undersökning genom att intervjua endast godkända eller auktoriserade 
revisorer. Detta gjorde vi därför att vi ansåg att de skulle ha mest kunskap inom vårt valda 
område och att de har jobbat ett antal år inom branschen. Det var viktigt för oss att intervjua 
revisorer som hade jobbat ett antal år innan RS grundades på grund av att vi bland annat ville 
se på hur RS 570 påverkat revisorns arbete jämfört med innan införandet.  
 
Vi valde även att inrikta oss på fyra av de större revisionsbyråerna i Umeå därför att vi tror att 
de har jobbat mest med RS 570 och därför har en tydlig bild på vad standarden medfört i 
arbetet. Att vi avgränsar oss geografiskt till Umeå beror på att vi inte vill utföra intervjuerna 
via telefon och på så sätt inte kunna se den intervjuades kroppsspråk, reaktioner och känna 
den stämning som råder. Den geografiska avgränsningen tror vi inte påverkar resultatet i 
någon större mån eftersom att Umeå har ett rikt näringsliv med olika typer av företag. Det är 
troligt att revisorerna i Umeå har en liknande situation som andra revisorer i landet har.  
 

1.5 Begreppsförklaring 
 
BR: Balansräkning 
FAR: Föreningen auktoriserade revisorer 
ISA: International Standards on Auditing 
Revisor: Godkänd eller auktoriserad revisor som granskar ett företags årsredovisning och 
förvaltning. 
RevU: Uttalande i revisionsfrågor som behandlas i RS  
RR: Resultaträkning 
RS: Revisionsstandard i Sverige 
ÅRL: Årsredovisningslagen 
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2 Teoretisk Metod 

2.1 Förförståelse  
 
Förförståelse handlar om den kunskap och de värderingar forskaren har innan en påbörjad 
studie14. Det finns olika typer av förförståelse och Gummeson benämner dessa 
”preunderstanding at first and second hand”. Skillnaden mellan de två typerna av förförståelse 
är att den ena typen avser personliga erfarenheter medan den andra typen avser erfarenheter 
skapade genom t.ex. utbildningar.15 Bryman och Bell skriver ”…forskarnas tidigare 
kunskaper, erfarenheter och attityder kommer att påverka inte bara hur de uppfattar saker och 
ting utan också vad de uppfattar.” Med detta menar de att forskarens förförståelse kan komma 
att påverka alla de olika stegen i studien, från valet av ämne till slutsatserna baserade på 
undersökningen. 16 Man kan inte påstå att man inte har någon förförståelse, en forskare har 
alltid en viss förförståelse innan forskningen påbörjas, annars skulle inte ett problem kunna 
formuleras. Denna förförståelse kan vara omedveten men kommer att påverka studien på 
något sätt.17  
 
På grund av att vår förförståelse kan komma att påverka vår studie presenterar vi nedan vilken 
förförståelse vi har och hur den kan ha påverkat uppsatsen. 
 
Vi läser båda på civilekonomprogrammet med inriktning mot redovisning. Att vi har valt att 
inrikta oss på redovisning visar både på att vi har ett intresse för redovisning och att vi har en 
grundläggande bild av vad redovisning är. Med detta menar vi att valet av C-nivå på vår 
utbildning troligtvis blir ett val av vad vi tänker oss att kunna arbeta med i framtiden. För att 
kunna göra detta val måste vi ha en relativt god bild av vad det är vi väljer. 
Civilekonomprogrammet har under A- och B- nivån behandlat redovisning på en 
grundläggande nivå och genom vårt val att läsa redovisning på C-nivå har vi även fått en 
djupare inblick i en mer komplicerad redovisning. Denna kunskap gör att vi lättare kan förstå 
de redovisningsproblem som kan uppstå och förstå den diskussion som uppkommer genom 
vår undersökning. Våra personliga erfarenheter av redovisning är att en av oss har lite 
praktisk erfarenhet av att arbeta med redovisning vilket även det bidrar till en ökad förståelse 
för redovisningen och de problem som kan uppstå. Vi anser oss ändå vara väldigt öppna och 
tror inte att våra tidigare kunskaper kommer påverka vår uppsats på det sätt att den blir 
vinklad åt något håll. Vår förförståelse har dock påverkat uppsatsen genom valet av ämne och 
hur vi valt att undersöka detta ämne.  
 
Innan denna uppsats påbörjades hade vi i stort sett ingen tidigare kunskap om revision som 
påverkar studien. Revision har under C-nivån på vår utbildning behandlats genom ett case där 
vi gått igenom de olika stegen i ett planeringsarbete och diskuterat kring detta men inte gått in 
djupare på det. Dock har det caset bidragit till ett intresse för revision och en vilja att utveckla 
förståelsen kring arbetet och ett av de problem som kan uppstå vid granskningen. 
 
 
                                                
14 Holme Idar Magne och Solvang Bernt Krohn, Forskningsmetodik, 2:a uppl. (Lund: Studentlitteratur, 1997),  s 
95. 
15 Maj-Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, (Lund: Studentlitteratur, 1993), s 76. 
16 Emma Bell och Alan Bryman, Företagsekonomiska forskningsmetoder, (Malmö: Liber AB, 2005), s 42-43. 
17 Ulf Bjereld, Marie Demker och Jonas Hinnfors, Varför vetenskap?, 2:a uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2002), 
s.14. 
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2.2 Perspektivval 
 
Utifrån vår problemställning har vi valt att se problemet ur revisorns synvinkel. Vi vill bland 
annat undersöka var gränsen går mellan det ansvar revisorn har och det ansvar 
företagsledningen har. Vi funderade till en början på att inrikta oss både på företagsledning 
och revisorer, men vi kom fram till att vi ville se problemet ur revisorns synvinkel. Vi anser 
att valet att endast intervjua revisorer är tillräckligt då vi bedömer att vi kan klargöra gränsen 
för ansvarsfördelningen utan att intervjua företag då RS fokus ligger på revisorn.  

2.3 Kunskapssyn 
 
Det finns olika synsätt att se på vad giltig kunskap är och hur kunskap skapas 18. Kunskapssyn 
handlar om vad kunskap är och det inbegriper synen forskaren har på kunskapen och 
verkligheten samt hur dessa uppfattningar används i forskningen19. De två vanligaste synerna 
på kunskap och verklighet är positivismen och hermeneutiken vilka skiljer sig åt på många 
sätt. Positivismen grundar sig i den naturvetenskapliga forskningen och anser att metoderna 
för denna forskning även kan appliceras på samhällsvetenskaplig forskning 20. I detta synsätt 
antar människan en passiv roll och ska inte påverkas av forskarens värderingar, verkligheten 
antar ett objektivt fokus i relationen mellan forskaren och den studerade21. Med objektivismen 
menas att verkligheten är oberoende av människan på så sätt att människan inte kan påverka 
eller förändra den verklighet de lever i22. Positivisterna anser även att kunskap ska kunna 
observeras för att anses som godtagbar23.  
 
Positivisterna fokuserar på att förklara och hitta samband som kan kopplas till alla liknande 
situationer av de resultat som studien får fram. Hermeneutikerna däremot koncentrerar sig på 
en förståelse och tolkning av resultaten och har inte som avsikt att kunna skapa en teori som 
passar alla.24 
 
Vi anser att det hermeneutiska synsättet vilket kan översättas som ”tolkningslära” ligger som 
grund i vårt arbete med uppsats och undersökning25. Hermeneutikens fokus ligger på en 
verklighet som är subjektiv där människan har möjlighet att förändra och skapa sin egen 
verklighet26. Synsättet bygger som sagt även på tolkning och förståelse av människans 
handlingar 27. Vår syn på kunskap ligger nära det hermeneutiska synsättet då vi i denna 
uppsats vill öka förståelsen för en av revisorns svårigheter genom att studera revisorers 
uppfattningar och syn på problemet. Utifrån detta vill vi skapa en egen tolkning av de resultat 
vi får fram genom intervjuerna och utveckla slutsatser av de sammantagna resultaten. Vår 
avsikt är inte att skapa en teori som kan ligga till grund för alla situationer utan vi är 
intresserade av de intervjuades personliga åsikter och uppfattningar om behandlingen av den 
fortsatta driften i företagen. 

                                                
18 Bell och Bryman, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s 27. 
19 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, s 10. 
20 Bell och Bryman, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s 26. 
21 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, s 44-45. 
22 Bell och Bryman, Företagsekonomiska forskningsmetoder,  s 33. 
23 Ibid., s 26. 
24 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, s 46. 
25  Heine Andersen, Vetenskapsteori och metodlära en introduktion, 3:e uppl. (Lund: Studentlitteratur, 1994), s 
187. 
26 Knut Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod, (Lund: Studentlitteratur, 1992), s 14. 
27 Bell och Bryman, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s 29. 
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2.4 Angreppssätt 
 
Vilket angreppssätt man väljer att lägga på en undersökning handlar om hur relationen mellan 
teori och praktik står i förhållande till varandra 28. Valet av angreppssätt kan sägas vara det 
val ”…varmed forskaren kan närma sig den empiriska verkligheten.” Med detta menar Maj-
Britt Johansson Lindfors med vilket angreppssätt forskaren i sin studie kan komma närmast 
den verklighet man avser att studera29.  
 
De två vanligaste angreppssätten är deduktion och induktion vilka avsevärt skiljer sig åt i 
kopplingen mellan teori och praktik 30. Ordet deduktion kommer från att deducera vilket kan 
översättas med att avleda, ordets mening syftar på att man testar teorin för att se om den 
överensstämmer med verkligheten31. Undersökningen syftar då till att ge stöd eller förkasta 
teorin32.  
 
Induktion däremot utgår ifrån empirin för att dra slutsatser av de undersökningar som görs 
som kan slutas till ett resultat eller bilda en teori33. Man söker mönster i det enskilda för att 
kunna dra slutsatser utifrån dessa likheter34. Detta synsätt ligger nära den hermeneutiska 
kunskapssynen med dess subjektiva uppfattning om verkligheten och att människan kan skapa 
sin egen verklighet35.  
 
Vi har dock valt ett angreppssätt som ligger mellan deduktion och induktion som Maj-Britt 
Johansson Lindfors kallar ”Den gyllene medelvägen”. Detta angreppssätt utgår från att det 
behövs en teori för att angripa problemet, från empirin går forskaren sedan tillbaka till teorin 
igen.36 Vi har valt detta angreppssätt därför att vi anser oss behöva en teoretisk bakgrund till 
det problem vi valt att undersöka. Samtidigt så är detta endast en bakgrund och inte en teori 
kring själva problemet därför kan vi inte säga att vi har ett rent deduktivt angreppssätt. Vi 
kommer inte att skapa en teori genom vår undersökning och kan därför inte heller säga att vi 
har valt ett induktivt angreppssätt. Vi vill ge utrymme för de intervjuades egna tolkning och 
uppfattning om ”fortsatt drift” och utifrån empirin dra generella slutsatser av de enskildas 
uppfattningar som till viss del kan kopplas till teorin.  
 

2.5 Forskningsstrategi 
 
Valet av forskningsstrategi handlar om valet mellan kvantitativ eller kvalitativ forskning, men 
även till viss del valet av kunskapssyn, angreppssätt och verklighetssyn37.  Den kvantitativa 
och den kvalitativa forskningen innehåller olika egenskaper som är typiska för de olika 
strategierna. Vi har en viss syn på kunskap, verklighet och hur vi valt att angripa vår studie. 

                                                
28 Bell och Bryman, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s 23. 
29 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, s 54. 
30 Ibid., s 55. 
31 Johannessen A & Tufte P A ”Introduktion till samhällsvetenskaplig metod” s 35 
32 Tim May, Samhällsvetenskaplig forskning, 2:a uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2001), s 47. 
33 Bell och Bryman, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s 25. 
34 Asbjorn Johannessen och Per Arne Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, (Malmö: Liber, 2003), 
s 35. 
35 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap,  s 55. 
36 Ibid., s 59-60 
37 Bell och Bryman, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s 41. 
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Dessa egenskaper som vi valt till vår studie påverkar vilken forskningsstrategi som ligger till 
grund för uppsatsen. 
 
När man väljer vilken forskningsstrategi man ska utgå ifrån skriver Heine Andersen att valet 
kan styras utifrån tre punkter vilka är:  

1. Undersökningsämnet   
2. Hur man uppfattar undersökningsämnet  
3. Undersökningens syfte.38 

 
Dessa tre punkter har legat som grund i vår uppsats från valet av kunskapssyn, verklighetssyn 
och angreppssätt till valet av forskningsstrategi. Det är främst undersökningens syfte som har 
påverkat dessa olika inriktningar.  
 
Den kvantitativa forskningsstrategin anlägger en positivistisk inriktning vilken grundar sig i 
den naturvetenskapliga forskningen39. Användandet av en kvantitativ metod fokuserar på att 
erhålla information om många och kunna dra slutsatser utifrån denna information som kan 
sammanfattas för alla de undersökta40. För att kunna göra en enhällig slutsats av all data måste 
studien vara mätbar och observationerna vara objektiva41.  Frågorna som ställs i 
undersökningen behöver vara bestämda på förhand och ställas lika till alla de undersökta för 
att kunna dra en sammantagen slutsats som kan stödja eller förkasta teorin42. Den kvantitativa 
forskningen anlägger ett deduktivt angreppssätt på studien och utgår ifrån teorin för att sedan 
skapa hypoteser för att testa om teorin stämmer överens med verkligheten43. Strategin ger ett 
väldigt litet utrymme för flexibilitet44.  
 
Den kvalitativa forskningen som stämmer överens med vår syn på kunskap och hur vi 
angriper vår studie inriktar sig på hermeneutiken och dess fokus på tolkning och förståelse45.  
I detta synsätt anses människan vara aktiv och ha möjlighet att påverka sin egen verklighet. 
Istället för en objektiv syn föreligger det en subjektiv syn på verkligheten.46  Angreppssättet i 
den kvalitativa forskningen är induktion som också fokuserar på tolkning och förståelse 
genom att utgå från empirin och därifrån skapa en teori 47.  
 
En kvalitativ forskningsstrategi till skillnad från den kvantitativa strategin fokuserar på att nå 
en rikare information om en mindre grupp människor. Forskaren medverkar i ett samspel med 
den undersökte för att nå en förståelse av det undersökta och kunna tolka detta.48 Den 
kvalitativa metoden anses vara mycket mer flexibel och ostrukturerad än den kvantitativa 
vilket möjliggör förståelsen och den egna tolkningen 49.  
 
I vår undersökning passade den kvalitativa forskningsstrategin bäst då vi vill utgå ifrån 
revisorernas bild av verkligheten för att skapa oss en uppfattning om problemet. Vi vill nå en 

                                                
38 Andersen, Vetenskapsteori och metodlära en introduktion,  s 70-72. 
39 Bell och Bryman, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s 40. 
40 Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod, s 82. 
41 Andersen, Vetenskapsteori och metodlära en introduktion,  s 70. 
42 Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod, s 87. 
43 Bell och Bryman, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s 26. 
44 Johannessen och Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s 70. 
45 Johansson Lindfors,  Att utveckla kunskap, s 57. 
46 Ibid., s 44-45. 
47 Bell och Bryman, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s 25. 
48 Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod, s 82-83. 
49 Johannessen och Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s 70. 
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ökad förståelse och bredare kunskap genom att tolka de svar vi får utifrån en flexibel och 
relativt öppen intervjuform.  
 

2.6 Sekundära källor 
 
När man samlar in källor så skiljer man på två olika typer nämligen sekundärdata och 
primärdata. Här kommer vi närmare att presentera vad sekundärdata är och under kapitlet 
praktisk metod kommer primärdata att presenteras. 
 

2.6.1 Sekundärdata 
 
Sekundärdata är sådana data som vi använder oss av i vår studie men som samlats in av andra 
forskare. Dessa data använder vi oss av för att stödja vissa av våra uttalanden och även få en 
bakgrund till det problem vi ämnar att undersöka.50 Sekundärdata har forskaren inte 
observerat och tagit fram själv vilket gör att man måste vara kritisk och medveten om de 
problem som kan finnas med sådan data51.  Med detta menar vi att man måste granska dessa 
data för att se att den är tillförlitlig och kan användas i den egna studien. När man använder 
sekundära källor så är detta material redan analyserat av den som samlat in materialet. 
Forskaren använder detta material för att göra sin egen analys utifrån detta.52  
 

2.6.2 Insamling av sekundärdata 
 
Vid insamlingen av sekundärdata är det viktigt att man skapar sig en bild över de källor som 
finns inom området och som är relevant för den valda problemställningen. Man kan självklart 
inte leta fram och redogöra för alla källor som finns på grund av dess omfattning, men man 
ska göra ett urval som skapar en så god bild som möjligt.53 
 
Det finns inga direkta regler om hur man ska göra sitt urval men däremot så finns det 
tumregler som att inte undanhålla fakta som är relevant, att kunna presentera hur urvalet är 
gjort och att inte ha ett urval där helhetsbilden förändras om det presenteras ytterligare fakta.54 
Vi utgick från vår frågeställning och utifrån den bedömde vi att vi behövde en referensram 
där vi kunde ge en förklaring av redovisning och revision för att ge en grundläggande 
förståelse om ämnet. När vi skulle samla in källor till det utgick vi ifrån gammal kurslitteratur 
och sedan gjorde vi sökningar på ALBUM i Umeås Universitetsbibliotek med sökord som 
redovisning och revision. Eftersom vi ville undersöka redovisningsstandarden 570 som är en 
svensk standard var det svårt att hitta vetenskapliga artiklar som kunna bringa något relevant 
om just denna standard. Men vi har valt vetenskapliga artiklar som behandlar revision i 
allmänhet och där undersökningar gjorts som studerat going concern principen. Vi valde 
många böcker utgivna av FAR eftersom de är den stora normgivaren inom revision i Sverige 
och vi ansåg då att informationen de ger ut är trovärdig och användbar i vår studie. FAR ger 
även ut tidskriften Balans som vi använt artiklar från. 

                                                
50 Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod, s 72-73. 
51 May, Samhällsvetenskaplig forskning, s 217. 
52 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, s 117-118. 
53 Holme och Krohn, Forskningsmetodik, s 130-131. 
54 Torsten Thurén, Källkritik (Falköping: Almqvist & Wiksell, 2000), s 79, 81. 
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När det gäller den metodlitteratur vi använt i uppsatsen valde vi att använda oss av ett flertal 
källor för att kunna jämföra och öka trovärdigheten i materialet.  

2.6.3 Källkritik 
 
De källor som är insamlade kan variera avseende karaktär och kvalitet. Är vi medvetna om 
vilka begränsningar som finns och om vi ställer ”de rätta frågorna” till materialet kan vi få en 
hel del information.55 Thurén påstår att källkritik är ett antal metodregler för hur man ska 
kunna bedöma riktigheten i de källor som används. För att behandla källorna kan man utgå 
ifrån fyra kriterier: äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet.56 
 
”Att källan ska vara det den utger sig att vara” är viktigt. För att behandla äkthetskriteriet 
kan det vara nödvändigt att få expertis eller att kontrollera andra källor. Vi tycker att det som 
är viktigaste med tanke på äktheten är att vara medveten om att källan kan vara förfalskad.57 
Det kriteriet tycker vi uppfylls. Vi har använt oss av böcker rekommenderad för undervisning 
på universitetet, vilket vi tycker tyder på att det ligger en trovärdighet i källan. Sedan har vi 
använt oss av Sveriges lagbok, vilket definitivt kan räknas som en äkta källa. När vi behandlat 
revision och revisionsprocessen har vi använt oss av böcker och artiklar utgivna av FAR som 
är den största normgivande organisationen inom revision i Sverige. Detta anser vi ökar 
äktheten i materialet och att det är ”rätt” information då den används av yrkesverksamma 
revisorer. De vetenskapliga artiklar vi använt oss av är tidigare granskade av andra och 
publicerade i tidskrifter som kan anses som säkra. Så sammanfattningsvis anser vi att våra 
källor kan räknas som äkta. 
 
Tidskriteriet behandlar trovärdigheten utifrån ett tidsperspektiv. Ju nyare en källa är desto 
trovärdigare anses den vara.58 Vi har alltid försökt att använda oss av de färskaste källorna för 
att få den bästa informationen. När det gäller det viktigaste i teorin, RS 570, var vi noga med 
att använda oss av den senaste upplagan av standarden för att inte missa några viktiga 
förändringar. Vid valet av de vetenskapliga artiklarna ville vi först och främst finna artiklar 
skrivna under de senaste åren. Detta ville vi göra p.g.a. att RS infördes i Sverige 2004 och 
efterliknar den internationella standarden, artiklar skrivna efter denna tidsperiod tyckte vi 
skulle kännas mest relevant för vårt arbete. En del av den metodlitteratur vi använt oss av är 
äldre. Vi tycker dock inte detta har påverkat vår uppsats på något negativt sätt, då vi jämfört 
denna litteratur med nyare för att se hur trovärdig den är. 
 
Att en källa är oberoende är viktigt för att den ska vara trovärdig. Vid denna granskning 
skiljer man på sekundära och primära källor. De sekundära källorna har använts i flera led och 
därför räknas en primär källa som mer trovärdig. Det finns en huvudregel som säger att ett 
påstående måste bekräftas av två oberoende källor för att vara trovärdig.59 Som vi tidigare 
sagt har vi använt oss av källor som är allmänt accepterade vilket vi tycker tyder på en hög 
trovärdighet i källan.  
 
Tendenskriteriet behandlar den risk som finns att källor som kommer ifrån personer som är 
inblandade i resultatet och har ett intresse att förvränga fakta. Exempel på dessa är politisk 
                                                
55 Holme och Krohn, Forskningsmetodik, s 126 
56 Thurén,  Källkritik, s 7, 11. 
57 Ibid., s 25. 
58Ibid.,  s 26. 
59 Ibid., s 34, 49. 
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propaganda och uttalande från en inblandad innan en rättegång.60 Att det kriteriet är uppfyllt i 
våra källor är säkert eftersom de källor vi använt oss av inte har några kopplingar så att de 
skulle gynna någon part. 

                                                
60 Thurén,  Källkritik, s 63 
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3 Teori  

3.1 Val av teori 
 
Vid vårt val och upplägg av teori har vi utgått ifrån vad vi syftar att undersöka: införandet av 
RS, ansvar/granskning, underlag/dokumentation och rapportering i användandet av RS 570 – 
fortsatt drift.  
 
För att få en bra bakgrund till hela teorin så börjar vi med att grundligt presentera vad 
redovisning är, vilka som är berörda av redovisningen och vad den innebär. Redovisningen är 
viktig att diskutera då den utgör grunden för antagandet om fortsatt drift i ett företag eftersom 
principen ska styra hela företagets redovisning. Vi behandlar kort vad förvaltningsberättelsen 
är eftersom den är ett viktigt underlag vid bedömningen av fortsatt drift, både för företagets 
intressenter och för revisorn. Därefter förklaras vad going concern (fortlevnadsprincipen) 
innebär och vilka effekter principen har på företagets redovisning.  
 
Efter de grundläggande förklaringarna om redovisning i allmänhet kommer revisionen och 
syftet med denna behandlas utförligt eftersom det är i huvudsak inom revisionen vårt fokus 
ligger. God revisionssed är en viktig komponent vid granskningen av ett företags redovisning 
och kommer att behandlas grundligt. Därefter diskuteras revisionsprocessen för att ge 
förståelse för revisorns arbetsgång eftersom denna ligger till grund för besluten kring 
bedömningen av företagets fortsatta drift. Under arbetsgången uppkommer olika delar, 
accepterande av kund, planering, testa/söka revisionsbevis och utvärdering/rapportering vilka 
presenteras var för sig. För att kunna analysera alla problem som uppstår kring RS 570 
kommer slutligen teorin behandla hur RS 570 ska tillämpas enligt standarden. 
 

3.2 Redovisning  

3.2.1 Redovisning 
 
De som är skyldiga att bokföra enligt lag är juridiska personer med några undantag som 
kommunen och konkursbon. Fysiska personer är endast bokföringsskyldiga om de bedriver 
näringsverksamhet.61 Att vara bokföringsskyldig innebär att företaget skall bokföra löpande 
alla affärshändelser och se till att det finns dokumentation för dem. Vid räkenskapsårets slut 
skall bokföringen avslutas med antingen årsredovisning, bokslut eller förenklat bokslut 
beroende på vilket typ av företag det handlar om. Allt detta skall ske under God 
redovisningssed.62 De företag som hamnar under Bokföringslagens andra kapitel och 1 § 
måste avsluta räkenskapsåret med årsredovisning och därmed tillämpa 
årsredovisningslagen63. Det är i den lagen som vi finner den viktiga redovisningsprincipen att 
företaget antas ska fortsätta sin verksamhet64. Det är denna redovisningsprincip som RS 570 
skall ge vägledning åt vid granskning för revisorerna65.  
                                                
61 Sveriges Lag, bokföringslagen, 2 kap, 1-6 §, s 790- 791 
62 Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Bokföringslagen, En guide till ändamålsenlig bokföring, (Danmark: 
Studentlitteratur, 2007), s 15. 
63 Kerstin Fagerberg och Sten-Eric Ingblad, Externredovisningen i lagen, Del 1: Årsredovisningslagen, 
(Eskilstuna: Sveriges verkstadsindustrier, 2000),  s 13. 
64 Fagerberg och Ingblad,  Externredovisningen i lagen, Del 1: Årsredovisningslagen, s 34. 
65 FAR:s Samlingsvolym 2007 Del 2, s 495 pkt1. 
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3.2.2 Förvaltningsberättelsen 
 
De som är skyldiga att skriva en förvaltningsberättelse är de företag som enligt ÅRL ska 
upprätta årsredovisning vilken skall fastläggas på bolagsstämman. Förvaltningsberättelsen är 
ett komplement till BR, RR och noterna vars syfte är att ”ge årsredovisningsläsaren en 
möjlighet att bilda sig en uppfattning om företagets resultat, ställning och 
utvecklingsmöjligheter.” Bokföringsnämnden har bestämt att i förvaltningsberättelsen ska 
händelser som upprättande av kontrollbalansräkning, handel av dotterbolag, stora 
investeringar, förändring av betydande externa faktorer och bl.a. oförmåga till att ej uppfylla 
fortlevnadsprincipen upplysas om. Större bolag är också skyldiga till att upplysa om hur deras 
syn på den kommande utvecklingen är. Revisorn använder sig sedan av 
förvaltningsberättelsen vid sin granskning av företaget.66 
 

3.2.3 Going concern 
 
Going concern är det engelska uttrycket på den grundläggande redovisningsprincipen, 
”antagande om fortlevnad”. Som hörs av namnet så handlar denna princip om att företaget vid 
upprättandet av dess redovisning ska anta att företaget kommer att fortsätta sin verksamhet67. 
Principen innebär att tillgångar och skulder skall värderas utifrån att företagets verksamhet är 
oändlig. Detta medför att man kan göra avskrivningar på t.ex. anläggningstillgångar enligt 
dess nyttjandeperiod eller ekonomiska livslängd därför att man har förutsatt att företaget 
kommer att fortsätta verksamheten minst så lång tid.68 Det är denna princip som revisorn skall 
granska med hjälp av RS 57069.  
 

3.3 Revision 
 
Vad är syftet med revision? För företagen är revision en försäkran att deras 
redovisningsinformation ger en rättvisande bild till de externa användarna70. Revision är en 
granskning av ett företags räkenskaper och skötsel och finns till för att skapa ett förtroende för 
den redovisningsinformation ett företag ger ut och att företagsledningen sköter företaget på ett 
korrekt sätt. Intressenter ska kunna använda den ekonomiska informationen som ett 
beslutsunderlag och lita på att den ger en korrekt bild av företaget.71 Dock är revisionen ingen 
garanti för att företaget har en lång framtid och att företagsledningen är kompetenta att driva 
företaget72. Revisionsberättelsen blir den del som intressenter kan ta del av som 
beslutsunderlag. Den ses som ett bekräftande på att företagets information stämmer när 

                                                
66 Kristina Artsberg,  Redovisningsteori –policy och –praxs, 2:a uppl. (Malmö: Liber Ekonomi, 2005), s 359-
360. 
67 Dag Smith, Redovisningens språk, 3.e uppl- (Danmark: Studentlitteratur, 2006),  s 77. 
68 Jan Thomasson, Olov Larson och Lennart Rohlin, Den nya affärsredovisningen, 16:e uppl. (Malmö: Liber, 
2005), s 111. 
69 FAR:s Samlingsvolym 2007 Del 2, s 496 pkt 2. 
70 Fagerberg och Ingblad,  Externredovisningen i lagen, Del 2: Bokföringslagen och Revisionslagen,  s 101. 
71 Revision, Vad är det?, 4:e uppl. (Avesta: FAR Förlag, 1999),  s 9. 
72 FAR:s Samlingsvolym 2007 Del 2,  s 363 pkt 3. 
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revisionsberättelsen är utan anmärkningar och revisionsberättelsen gör läsaren av 
årsredovisningen uppmärksam när den är oren.73 
 
Revisionen är lagstadgad genom revisionslagen som gäller för alla företag som är skyldig till 
årsredovisning.  Alla företag som är skyldiga att upprätta årsredovisning ska ha minst en 
revisor som utses av företaget självt. Företagsledningen har ansvar att tillföra de uppgifter och 
hjälp som revisorn fordrar och den tid som revisorn anser vara nödvändig ska de ge 
henne/honom.74 I ett aktiebolag skall årsredovisningen vara revisorerna tillhanda senast sex 
veckor innan ordinarie bolagsstämma. I ekonomiska föreningar gäller en månad innan 
föreningsstämman och i övriga bolag senast fyra månader efter det avslutade 
räkenskapsåret.75  
 
 
Revisorns uppgifter är att grundligt och omfattande granska företaget enligt god revisionssed. 
Speciella förhållanden gäller vid granskning av koncerner och även vid andra punkter, men vi 
går inte in på detta eftersom det inte har någon relevans för detta arbete. Sammanfattningsvis 
ska det granskas hur företagsledningen skött förvaltningen av verksamheten. Gäller det ett 
handelsbolag granskar revisorn huruvida de följt handelsbolagslagen eller bolagsavtalet, 
därefter granskas också bokföringen och årsredovisningen.76 Dessa tre olika punkter: 
förvaltningen, bokföringen och årsredovisningen kommer vi att diskutera grundligare under 
kapitel 3.3.3. Ytterligare två uppgifter revisorn har är att lämna en revisionsberättelse efter 
varje räkenskapsårs avslutande och lämna synpunkter och anmärkningar som uppkommit av 
granskningen till företagsledningen, detta ska revisorn göra enligt god revisionssed77.  Detta 
presenteras ingående under 3.3.5 Rapportering. 
 
Att revisorer blir stämda har blivit allt mer vanligt och då handlar det mestadels om 
stämningar kring deklarationer och skatterådgivning. Men skadeståndsökningarna ökar även 
för revisionsärenden och där är summorna betydligt större. Ulf Nankler och Erik Emilsson 
diskuterar situationer som t.ex. stämningar från banker som mist ett lån då ett företag gått i 
konkurs, där revisorn skrivit en ren revisionsberättelse och finner dessa situationer väldigt 
svåra. De hävdar då att dokumentation är otroligt viktig. Där ska du som revisor kunna visa 
hur du kommit fram till ditt beslut. Att kunna vilka regler som gäller och följa dem är 
självklart viktigt. När de gäller rapporteringen vill de gärna att det uppkommer fler 
revisionsberättelser som avviker från standarden där det framkommer vilka brister som finns i 
företaget. För att minska risken att förlora ett skadeståndsärende så tycker Nankler och 
Eriksson att revisorn ska vara mer skeptisk och tydlig och inneha en god kunskap om RS och 
föra en bra dokumentation i revisionen.78 
 

3.3.1 God Revisorssed och God Revisionssed  
 
God Revisorssed innebär att revisorn ska uppträda på ett sätt så att man uppfyller kraven som 
yrket ställer på revisorn. Att följa god revisorssed innebär att man ska följa god revisionssed 

                                                
73 Filip Cassel,  Den reviderade revisorsrollen – en oren berättelse, (Falun: Nerenius & Santérus Förlag AB, 
1996),  s 54. 
74 Sveriges Lag, Revisionslag, 2-3,8 & 9 §, s 794. 
75 Fagerberg  och  Ingblad,  Externredovisningen i lagen, Del 1: Årsredovisningslagen,  s 191. 
76 Fagerberg  och Ingblad,  Externredovisningen i lagen, Del 2: Bokföringslagen och Revisionslagen, s 107-108. 
77 Ibid., s 109- 110. 
78 Elisabeth Precht,  ”Fler stämmer revisorn –skadebeloppen ökar”, Balans, nr 10 2004, s 20-22. 
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och ta hänsyn till god redovisningssed.79 För att uppfylla kravet som yrket ställer ska revisorn 
vara en oberoende part som inger förtroende och fullföljer sin tystnadsplikt. 80 
 
Revisorns granskning av ett företags årsredovisning och bokföring ska ske enligt god 
revisionssed81. Vad god revisionssed är finns inte lagstiftat utan finns som rekommendationer. 
Syftet med att inte lagstifta, utan istället lämna rekommendationer är att inte begränsa 
granskningen efter en lag utan kunna anpassa vad god revisionssed är efter hur utvecklingen 
på området sker.82 Att revisorn följer rekommendationer gör att granskningen inte styrs av ett 
tillvägagångssätt som är förutbestämt av en lag. Det ges istället utrymme för att i individuella 
fall anpassa granskningen efter det uppdrag man håller på med och på så sätt få en så effektiv 
revision som möjligt.83 Filip Cassel definierar god revisionssed som ”…med utgångspunkt i 
begreppen ”risk” och ”väsentlighet”, och med tillämpning av professionella revisionsmetoder, 
ha skaffat sig tillräckligt underlag för sina uttalanden som revisor.”84 
 
Föreningen auktoriserade revisorers (FAR:s) rekommendationer har kommit att bli de 
rekommendationer som revisorer följer i sitt arbete. Det är FAR som ger ut revisionsstandard 
i Sverige (RS) som baseras på International Standards on Auditing (ISA). Och för att följa god 
revisionssed ska man även följa RS, i standarden står det uttryckligen ”RS är ett uttryck för 
god revisionssed”85. Att RS baseras på ISA gör att rekommendationerna kring god 
revisionssed i olika länder ligger nära varandra vilket är syftet med de internationella 
organisationerna86. God revisionssed anses vara uppfyllt när revisorn har en tillräcklig bild av 
den redovisning och förvaltning revisorn avser att granska87. 
 

3.3.2 Revisionsprocessen  

3.3.2.1 Acceptera kunden 
 
För att en revision ska inledas måste det finnas ett accepterat uppdrag mellan revisorn och 
företaget. När revisorn tidigare år arbetat med företaget så har revisorn redan en bild och 
information kring företaget och det blir då lättare att fatta ett beslut än om kunden är ny. Om 
det är en ny kund måste revisorn undersöka detta företag genom att kolla vilken typ av företag 
det är, deras bakgrund, deras räkenskaper och på vilken marknad de befinner sig. När revisorn 
har undersökt företaget så fattas ett beslut av revisorn om de ska ta sig an kunden, men även 
kunden måste bestämma sig för om de tycker att revisorn passar deras företag.88 För 
revisionsbyrån är det viktigt att veta vilken kund det är de tar sig an. Kundens handlingar och 
beteende kan påverka inte bara företaget utan även revisionsbyråns rykte.89 Det är viktigt att 
det skrivs ett uppdragsbrev som innehåller t.ex. syfte och omfattning av revisionen, 

                                                
79 Cassel,  Den reviderade revisorsrollen – en oren berättelse,  s 61. 
80 Cassel,  Den reviderade revisorsrollen – en oren berättelse,  s 62. 
81 FAR:s Samlingsvolym 2007 Del 2, s 363 pkt 5SE. 
82 Ibid., s 347-348 pkt 2,3 . 
83 Ibid.,  s 347 pkt 2. 
84 Cassel,  Den reviderade revisorsrollen – en oren berättelse,  s 61, 65. 
85 FAR:s Samlingsvolym 2007 Del 2, s 363 pkt 5SE. 
86 Ibid., s 348-349 pkt 7,10.  
87 Cassel,  Den reviderade revisorsrollen – en oren berättelse,  s 67. 
88 Rick Hayes et al., Principles of auditing, 2:a uppl. (USA: Pearson Education Limited, 2005), s 25. 
89 Hayes et al., Principles of auditing, s 165. 
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grunduträkning för arvodet och allt annat som kan vara bra att ha på papper. Detta upprättas 
för både revisorns och kundens räkning för att bl.a. undvika missförstånd.90   

3.3.2.2 Planering 
 
För att kunna genomföra en revision krävs en noggrann planering så att revisionen kan utföras 
effektivt och vid rätt tid91. När revisorn ska börja planera arbetet med företaget lägger denne 
upp en övergripande strategi som innehåller ett mer detaljerat arbetssätt utformat efter typen 
av revision, tidpunkten och omfattningen av revisionen.92 
 
Granskningen av ett företag är aldrig den andra lik och eftersom varje företag är speciellt 
måste man börja med att göra en företagsanalys. Med det menas att man ska samla in 
information som skall granskas och analyseras för att få en så bra kännedom och förståelse för 
företaget som möjligt. Denna information samlas in från t.ex. anställda, företagsledningen, 
tidigare revisioner och kollegor men även från databaser, branschspecialister och dagspress. 
Analysen av detta används sedan till både förvaltningsrevisionen och 
redovisningsrevisionen.93  
 
När en revision genomförs kan inte allt granskas. Då skulle kostnaden för revisionen bli större 
än nyttan. På grund av en begränsad revision måste revisorn veta vad resurserna skall inriktas 
på. Som ett andra steg i planeringsprocessen identifieras därför de risker som finns i företaget 
och dessa utgör sedan grunden för vad revisorn ska granska. Detta leder till att revisionen blir 
så effektiv som möjligt.94 Med hjälp av kunskapen ifrån företaget kan identifiering av 
väsentliga risker lättare identifieras95. Dels finns företagsrisken som är den risk att olika 
händelser, omständigheter och handlingar påverkar bolaget på ett negativt sätt och detta inte 
syns i de finansiella rapporterna. Denna risk blir svårare att se för revisorn då den inte 
påverkar de finansiella rapporterna direkt.96 Risken att revisorn gör ett felaktigt uttalande i 
revisionsberättelsen är den så kallade revisionsrisken, vilken påverkas av tre andra risker97. 
Först den inneboende risken som handlar om risken för felaktigheter i redovisningen eller att 
förvaltningen har brister98. Denna risk bedöms på två olika nivåer: årsredovisningsnivå och 
saldo– och transaktionsslagsnivå. Den förstnämnda nivån syftar till att värdera bl.a. hur 
oberoende företagsledningen är, de faktorer som kan påverka inkurans och hur den 
geografiska platsen på företaget kan påverka verksamheten. Bedömningen på saldo- och 
transaktionsslagsnivå innebär att det sker en kontroll av de konton som är riskfyllda, har 
komplicerade transaktioner m.m.99 Den andra risk som påverkar revisionsrisken är 
kontrollrisken som handlar om de risker som inte upptäcks av den interna kontrollen. Den 
inneboende risken och kontrollrisken bedöms oftast tillsammans och är dessa risker stora 
kräver det en större granskning. Den sista risken är upptäcktsrisk som behandlar risken att 
revisorn inte upptäcker väsentliga fel.100  
 
                                                
90 FAR:s Samlingsvolym 2007 Del 2, s 372 pkt 5,6. 
91 Ibid., s 403 pkt 2,3. 
92 Hayes et al., Principles of auditing , s 194. 
93 Revision, Vad är det?, s 14. 
94 Cassel, Den reviderade revisorsrollen – en oren berättelse, s 67. 
s 404 pkt 6SE 
96 Hayes et al., Principles of auditing , s 209-210. 
97 FAR:s Samlingsvolym 2007 Del 2,  s 415 pkt 3SE. 
98 Revision, Vad är det?, s 15-17. 
99 FAR:s Samlingsvolym 2007 Del 2,  s 416 pkt 12. 
100 Revision, Vad är det?,  s 15-17. 
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När revisorn ska bedöma revisionsrisken utgår han/hon ifrån fyra olika punkter. Det första 
steget är att identifiera risker genom att skapa en förståelse för företagets verksamhet, 
undersöka företagets viktiga transaktioner, undersöka de kontroller som finns inom företaget 
m.m. Den andra punkten är att undersöka de identifierade riskerna och jämföra dem med vad 
som skulle kunna göra att företagsledningens påstående är fel. Tredje punkten behandlar om 
risken är så omfattande att den kommer att påverka de finansiella uppgifterna. Till sist måste 
revisorn överväga sannolikheten att risken kommer att påverka den finansiella 
informationen.101 
 
Ett viktigt steg i planeringsprocessen är att revisorn har en inblick i hur företagets interna 
kontroll fungerar då denna kontroll finns till bl.a. för att säkerhetsställa att redovisningen är 
pålitlig, att det råder effektivitet i arbetet och att företaget följer de lagar som de måste 
följa.102 
 
När revisorn skapat sig en bild av företaget, identifierat riskerna och har en förståelse för 
företagets interna kontroll skriver revisorn ett granskningsprogram som presenterar hur 
revisionen ska gå till, vad som ska granskas och hur man ska samla in underlag för detta.103 
Revisionsplanen kan behöva ändras under granskningens gång p.g.a. att det kan ha skett 
felbedömningar och om någon situation förändras104.  
 

3.3.2.3 Testa och söka revisionsbevis 
 
Den tredje fasen i revisionsprocessen syftar till att undersöka företagets interna kontroll för att 
se hur tillförlitlig den är105. Revisorns granskning är beroende av företagets interna kontroll 
och hur den fungerar. Där riskerna för väsentliga fel är störst måste revisorn lägga sin 
fokusering och utifrån detta avgöra vilka granskningsmetoder och åtgärder som behövs för att 
kunna styrka eventuella uttalanden i revisionsberättelsen.106  
 
Det finns två olika granskningsmetoder: internkontrollgranskning och substansgranskning. 
Internkontrollgranskning undersöker att företagets interna kontroller fungerar och detta kan 
kontrolleras genom en bedömning av utformningen av redovisningsrutiner, observation av 
kontrollåtgärder och uppföljning av avstämningar. Att använda den preliminära bedömningen 
av internkontrollen är aldrig tillräckligt som utgångspunkt vid granskningen, ett bekräftande 
av bedömningen måste först ske. Detta kan göras bl.a. genom en övervakning av 
internkontrollen, undersöka dokumentation och testa de olika kontrollmomenten i den interna 
kontrollen. För att kunna ha stöd i bekräftandet måste granskningen finnas dokumenterad.107 
 
Substansgranskning är t.ex. granskning av resultat- och balansposter och dess transaktioner. 
Åtgärder man använder sig för att granska detta är t.ex. lagerinventering och nyckeltalsanalys. 
Vid granskning av resultat- och balansposter väljs de ut på tre olika sätt: subjektivt, 
systematiskt eller slumpmässigt. Under substansgranskningen faller den analytiska 

                                                
101 Hayes et al., Principles of auditing, s 221. 
102 Ibid.,  s 25, 230. 
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granskningen som är t.ex. analys av nyckeltal, budgetsiffror och trender. Genom dessa 
analyser kan man upptäcka riskområden som behöver större granskning.108  
 
Revisorn använder sig oftast av en blandning av internkontrollgranskningen och 
substansgranskningen men valet beror mest på kvalitén av interna kontrollen. Ett internt 
kontrollsystem kan aldrig fungera perfekt och därför måste alltid en viss substansgranskning 
ske.109 
 
Granskning ska inte enbart ske i samband med bokslutet utan revisorn skall ha kontakt med 
företaget under hela året enligt god revisionssed. Så stor del som möjligt av revisionsarbetet 
skall vara klart innan bokslutsdatumet för att kunna upptäcka problem som påverkar 
granskningen i tid.110 
 
När ett företag har det illa ställt så är risken för felaktig redovisning större och 
företagsledningen kan tendera att vilja manipulera företagets ställning och resultat, därför blir 
kraven större på revisorn vid dessa situationer. Det är sådana situationer som revisorn ställs 
inför när han/hon behöver ta hjälp av RS 570. Revisorn skall vid dessa situationer följa upp 
den löpande redovisningen och de ekonomiska rapporterna med täta mellanrum.111 
 
Den tredje fasen i revisionsprocessen syftar även till att samla in revisionsbevis för att kunna 
stödja de beslut och slutsatser som revisorn baserar sin åsikt om företaget på.112 För att 
revisorns ska kunna stödja sin åsikt på dessa måste bevisen vara tillräckliga och användbara. 
Vad som avgör om bevisen är tillräckliga och användbara beror bl.a. på den inneboende 
risken, den interna kontrollens funktion, tillförlitligheten i informationen och tidigare års 
revisionsresultat.113  
 
Hela granskningen av företaget måste dokumenteras för att det skall finnas bevis på att den 
utförts och vilka ställningstaganden och rapporter som gjorts114. Det som dokumenteras ska 
vara tydligt och överblickbart så att det ger en generell och tydlig bild av revisionen.115 
Dokumentationen ska visa väsentlighets- och riskbedömningar, planeringen till granskningen, 
vad som granskats, hur det granskades och omfattningen av det.116 Även bevis som bekräftar 
att revisionen utförts enligt god revisionssed skall dokumenteras117. Bevisen och 
dokumentationen kan behövas för kvalitetskontroller och det kan vara till bra hjälp vid 
uppföljning under revisionsarbetet och till planering av kommande års revisioner. I 
grundakten samlar man information som kan användas i flera år i samband med revisionen 
och i årsakten den informationen som endast tillfaller det aktuella räkenskapsåret. 118 
 
Det finns olika sätt att samla in revisionsbevis. Det kan vara t.ex. genom inspektion som 
innebär granskning av ”bokföringsposter, dokument eller materiella tillgångar” eller genom 
observation, vilket betyder att revisorn studerar en åtgärd eller en process i företaget som t.ex. 
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lagerinventeringen. Revisorn kan också använda sig av en beräkning då han/hon stämmer av 
”riktigheten” i originaldokument och bokföringen.  Tillsist kan revisorn använda sig av en 
analytisk granskning där nyckeltal analyseras och faktorer som misstämmer med andra 
uppgifter följs upp.119 
 
Alla revisionsbevis som är insamlade har inte samma värde beroende på hur de är insamlade 
och från vem. En källa utanför företaget är värd mer än källor inom företaget, detta för att 
källor inifrån har mer att tjäna på att förvränga fakta. Revisorns egna observationer värderas 
högre än andras. Flera överensstämmande uppgifter från olika oberoende källor är värda mer 
än en ensam uppgift. Det viktigaste att komma ihåg är att skriftliga källor är mycket mer 
värdefulla än muntliga.120 
 

3.3.2.4  Utvärdering och Rapportering 
 
Hela revisionsprocessen slutar med att revisorn genom revisionsberättelsen ska uttala sig om 
årsredovisningen och förvaltningen121. I den hänvisar man till de lagar och de 
rekommendationer man använt sig av vid granskningen.122 Revisorns uttalande om företagets 
ekonomiska rapporter baserar sig på om informationen i dessa har följt de 
redovisningsprinciper, lagar och rekommendationer som de ska följa. Uttalandet baseras även 
på om revisorn har samma bild som företagsledningen på bolaget och att allt material som är 
relevant för de ekonomiska rapporterna har presenterats av bolaget.123 Revisionsberättelsen 
ska styrka eller avstyrka att RR och BR är fastställd, att vinsten fördelas eller att förlusten 
behandlas enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsen och VD får ansvarsfrihet. 
FAR har fastställt en mall till revisionsberättelsen som man följer om inte granskningen lett 
till att revisorn måste ge någon anmärkning eller upplysning som företagsledningen inte gjort 
tillräckligt tydlig. Tre veckor innan ordinarie bolagsstämma skall revisionsberättelsen vara 
inlämnad till styrelsen. Den fullständiga årsredovisningen får inte publiceras utan 
revisionsberättelsen.124 Allt som revisorn rapporterar kommer dock inte med i 
revisionsberättelsen. Vissa av rapportens delar behandlar sådana punkter som måste rättas till 
så fort som möjligt och som företagsledningen måste få veta direkt. Om dessa punkter 
åtgärdas så kommer revisionsberättelsen inte att innehålla dessa.125  
 
Rör det sig om något allvarligt fel skall det rapporteras skriftlig i ett protokoll som ges till 
styrelsen och detta benämns som en erinring. Man skulle kunna säga att en erinring är i 
allvarlighetsgrad mellan en rapportering och en anmärkning i årsredovisningen. Erinringar 
ska tas upp på ett styrelsemöte inom fyra veckor och sparas för framtiden.126 
 
Det som hamnar i revisionsberättelsen är de fel som gör att årsredovisningslagen eller god 
redovisningssed inte följs.127 Rapportering av en avvikelse ska ske om den anses vara 
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väsentlig. Detta innebär att om intressenter känt till händelsen skulle den påverkat deras 
beslut. 128 
 
En oren revisionsberättelse brukar vara ett tecken på att företaget har större skulder, blivit 
mindre lönsamma eller att likviditeten har minskat. Alla dessa indikationer kan aktieägarna 
redan vara medvetna om och därför kommer oftast inte en oren revisionsberättelse som en 
chock för aktieägarna. Det har framkommit i en undersökning som utförts i Singapore att de 
företag som har fått en ren revisionsberättelse har till 78 % blivit reviderade av de åtta största 
revisionsföretagen. Förklaringen till detta kan bero på att de företag som går dåligt ofta söker 
sig till mindre revisionsbyråer då större revisionsbyråer inte vill riskera sitt rykte på ett 
olönsamt företag.129 
 
Att göra en bedömning av den fortsatta driften kan misslyckas på två sätt, antingen att ett 
företag som revisorn gett en avvikande mening på inte går i konkurs eller att ett företag som 
revisorn inte anmärkt på inte kan fortsätta sin drift. Vid en anmärkning mot företaget kan det 
påverka relationen med klienten och som värst att bedömningen skulle leda till en konkurs. 
Anmärker dock inte revisorn finns det risk att denne blir stämd av banker och andra 
intressenter om företaget skulle gå i konkurs.130 
 
En undersökning har visat att efter Enron skandalen så har det blivit fler anmärkningar 
angående den fortsatta driften i revisionsberättelserna och byråerna blev mer noggranna att 
uttala sig, speciellt mot företag på marknader som hade blivit drabbade av skandaler förut.131 
En annan undersökning utförd i USA undersökte huruvida konkurser och revisorns uttalande 
angående den fortsatta driften hängde ihop. Denna undersökning studerade tiden efter en rad 
av skandaler och hur revisorernas uttalanden förändrades efter denna period. De som utfört 
undersökningen kom fram till att revisorerna hade blivit mer noga i sina uttalanden och även 
att de företag som gick i konkurs i de flesta fall hade fått ett avvikande uttalande i 
revisionsberättelsen angående den fortsatta driften.132 
 

3.4 Tillämpning av RS 570 
 
 I RS 570:s första punkt står det att ”syftet med denna revisionsstandard (RS) är att lägga fast 
standarder för och ge vägledning om revisorns ansvar vid en revision när det gäller den 
princip om antagande om fortsatt drift som används när årsredovisningen upprättas 
innefattande även överväganden om företagsledningens bedömning av företagets förmåga att 
fortsätta sin verksamhet. Den vägledning som ges i denna standard kan också vara till nytta 
när revisorn överväger hur företagsledningen hanterat frågan om fortsatt drift i samband 
med granskningen av företagsledningens förvaltning” 133  
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129 Guan Hua L, ”Audit Qualification: What does it mean?”, Singapore Management review, jul 1997, vol 19, Nr 
2, s 78-80. 
130 G E Nogler, ”Going concern modifications, CPA firm size, and the Enron effect”, Managerial Auditing 
Journal, Vol 23, Nr 1 2008, s 52. 
131 Nogler,  ”Going concern modifications,” s 64. 
132 Marshall A. Geiger,  K. Raghunandan och Dasaratha V. Rama, ”Recent Changes in the Association between 
Bankruptcies and Prior Audit Opinions”, A Journal of practice & theory, vol 24, Nr 1 2005, s 33. 
133 FAR:s Samlingsvolym 2007 Del 2, s 495-496, pkt 1. 



 23

RS 570 behandlar både det ansvar revisorn har och det ansvar företagsledningen har vid 
fastställandet av den fortsatta driften. I företagsledningens fall handlar det om arbetet med 
redovisningen och förvaltningsberättelsen och i revisorns fall om granskningen av dessa 
 

3.4.1 Företagsledningens ansvar 
 
När årsredovisningen i ett företag upprättas ska principen om fortsatt drift ligga till grund för 
hela arbetet134. Företagsledningen ska även utföra en bedömning om den fortsatta driften 
enligt redovisningsrådets rekommendationer. Vid bedömningen om företagets förmåga till 
fortsatt drift ska alla händelser som kan antas vara osäkra analyseras och informeras om. 
Bedömningen sker utifrån den information som finns tillgänglig vid den tidpunkt då 
bedömningen sker. Om företagets verksamhet är stabil och har varit det under en lång tid 
behövs dock ingen ingående analys för att utföra bedömningen.135 Företagsledningen ska 
utföra bedömningen av den fortsatta driften för minst 12 månader framåt från 
bokslutsdagen136. Eftersom att bolagsstämman ofta sker flera månader efter bokslutsdagen, 
ibland till och med ett halvår efter, anses det att företaget ska utföra sin bedömning 12 
månader framåt från bolagsstämman137.  
 

3.4.2 Revisorns ansvar 
 
Revisorn har som ansvar att kontrollera att företaget använt sig av antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. De ska även granska den bedömning företaget gjort 
angående den fortsatta driften 12 månader framåt från påskrivandet av revisionsberättelsen. 
Utöver granskningen av det som företagsledningen upprättat ska revisorn undersöka om det 
föreligger några osäkra förhållanden som kan påverka företagets förutsättningar att fortsätta 
sin verksamhet och som borde inkluderas i årsredovisningens upplysningar.138 Företagets 
bedömning ska som sagt utformas ifrån den information som finns tillgänglig då 
bedömningen utförs. På samma sätt kan revisorn endast granska den information som finns 
tillgänglig och utifrån denna uttala sig om den fortsatta driften. Uttalandet är dock ingen 
försäkran på att företaget kommer att fortsätta sin verksamhet 12 månader från påskrivandet 
av revisionsberättelsen.139 
 

3.4.3 Planering och utvärdering  
 
Vid planeringen av revisionen skall det reflekteras över om det finns händelser och 
förhållanden som kan ha väsentlig effekt till att den fortsatta driften blir osäker. Under hela 
revisionsprocessen måste revisorn vara uppmärksam på sådana förhållanden. Skulle något 
sådant observeras måste revisorn beakta om detta har någon effekt på hans/hennes bedömning 
av revisionsrisken och de tre risker som påverkar denna. När revisorn planerar revisionen 
skall han/hon tänka igenom vad som kan beröra den fortsatta driften, detta för att tillsammans 
med företagsledningen kunna diskutera och gå igenom deras avsikter och svar på varje 
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problem. Då företaget redan gjort en bedömning ska revisorn analysera deras antaganden för 
att styrka om de har urskiljt händelser och om det har åtgärdningsförslag för dessa. Saknas det 
en förberedande bedömning från företagsledningen skall revisorn påpeka detta och uppmana 
dem att utföra en sådan. När revisorn i planeringsstadiet går igenom de händelser som kan 
påverka den fortsatta driften kan dessa komma att påverka hur fortsättningen av granskningen 
blir utformad.140  
 
Vid bedömningen måste tiden för granskning av fortsatt drift vara minst 12 månader efter 
påskrivandet av revisionsberättelsen. Om företagsledning använt sig av en kortare tid än så 
ska revisorn begära att de utökar tiden till minst 12 månader. Bedömningen som företaget gör 
om verksamhetens möjlighet att överleva är den centrala delen i granskningen för revisorn när 
det gäller ”antagandet om fortsatt drift”. Revisorn granskar företagets bedömning genom att 
se hur företaget gjort denna bedömning, vilka antaganden de grundat bedömningen på, vad de 
har planerat för ingripanden, om det finns problem och om de använt all den information som 
finns tillgänglig.141 Utöver detta ska revisorn diskutera med företagsledningen om de känner 
till någonting efter den tidsperiod de beaktat som skulle kunna leda till ”betydande tvivel 
angående fortsatt drift”. Att det finns sådana möjligheter längre bort än den period som 
bedömningen gjorts på måste revisorn ta i beaktande. Utfallet av en händelse bli osäkrare 
desto längre bort den ligger och innan åtgärder vidtas måste utfallet vara väsentligt.142 
 
 

3.4.4 Åtgärder vid upptäckande av betydande faktorer 
 
Om revisorn under granskningen av företaget upptäcker risker för att företaget inte kan antas 
fortsätta sin verksamhet i framtiden ska revisorn meddela detta till företagsledningen. 
Företagsledningen ska presentera de åtgärder de har planerat för att kunna fortsätta sin 
verksamhet och ge detta underlag skriftligt till revisorn. Detta underlag blir en del av 
revisionsbeviset vid styrkande eller avvisande om företags förmåga till fortsatt drift. 
Revisorns uppgift är att samla in tillräckligt med bevis för att kunna styrka eller avvisa den 
ovisshet som uppkommit kring den fortsatta driften och sedan fundera över om situationen 
förändras med hjälp av dessa bevis.143 
 

3.4.5 Slutsatser och rapportering 
 
När revisionen är klar skall revisorn avgöra om det finns någon osäkerhet kring företagets 
fortsatta drift. Finns det inget tvivel om att företaget kommer att kunna fortsätta med sin 
verksamhet behöver det inte göras några justeringar i årsredovisningen. Finns det däremot 
risker eller osäkerhet att företaget inte kan fortleva inom närmsta året skall upplysningar göras 
om detta. 144 (Se bilaga 2 med revisorns bedömningar enl. RS 570). 
 
Bedömer revisorn att företagets antagande om fortsatt drift är riktigt ”men att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor” ska revisorn se till att de faktorer som kan orsaka företagets 
framtida drift och hur företaget planerar att lösa detta finns beskrivna i årsredovisningen. Det 
                                                
140 FAR:s Samlingsvolym 2007 Del 2, s 489, pkt 11-16.  
141 Ibid., s 498- 499, pkt 17-21.  
142 Ibid., s 499 pkt 22-25. 
143 Ibid., s 499-503 pkt 26,30,31 + bilaga. 
144 Ibid., s 500-501, pkt 26-31. 
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ska framgå klart och tydligt att det finns en faktor som kan orsaka osäkerhet i den fortsatta 
driften. Om det finns tillräckliga uppgifter om detta i årsredovisningen ska 
revisionsberättelsen utformas på följande sätt: En speciell ”upplysning” läggs till som 
informerar om att det finns en eller flera faktorer som kan göra att företagets fortsatta drift är 
betvivlad och där man hänvisar till noten där företaget upplyser om denna. Finner man dock 
att upplysningarna företaget gjort i noten inte är tillräckliga görs ett ”uttalande med 
reservation eller så uttalar man en avvikande mening”. Detta innebär att en ”särskild 
hänvisning” läggs till i revisionsberättelsen som ska tydliggöra att det finns faktorer som kan 
göra att den fortsatta driften är hotad.145 
 
Bedömer man att antagandet om fortsatt drift som företaget gjort är felaktigt ska revisorn 
”uttala en avvikande mening”. En sådan bedömning är gjord på all insamlad information om 
företaget och påverkande faktorer. Detta uttalande skall göras utan hänsyn till om 
upplysningar om ställningen har lämnats eller inte.146 
 
Vid vissa fall kan det hända att företagsledningen vägrar göra en egen bedömning eller 
förändra den även om revisorn kräver detta. Revisorns uppgift är då att överväga om det 
behövs en revisionsberättelse som avviker från standarden. Ibland kan revisorn trots 
företagslednings vägrande kunna bedöma företagssituationen tillräckligt bra för att kunna 
intyga eller avvisa deras antagande om fortsatt drift. Om det är svårt att samla in de uppgifter 
som behövs för att göra ett ställningstagande om fortsatt drift kan det vara nödvändigt att 
behöva göra ett uttalande om den fortsatta driften som skiljer sig från standardutformningen 
av revisionsberättelsen.147  

                                                
145 FAR:s Samlingsvolym 2007 Del 2, s 500-501, pkt 30-34. 
146 Ibid., s 502, pkt 35.  
147 Ibid., s 502, pkt 37,38. 
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4 Praktisk metod 

4.1 Urval 
 
Vid ett upprättande av en undersökning måste det göras ett urval ur den totala populationen då 
en undersökning av den totala populationen blir för omfattande. De typer av urval man kan 
göra är sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval.  
 
Ett sannolikhetsurval innebär att alla ska ha lika stor sannolikhet att komma med i urvalet148. 
Ett annat krav på sannolikhetsurvalet är att från det resultat undersökningen ger ska det gå att 
dra en allmän slutsats om den totala populationen149. Detta innebär att forskaren inte kan styra 
det urval som görs men att det från detta urval går att bilda sig en uppfattning om den totala 
populationen. 
 
Vi har valt att använda oss av ett icke-sannolikhetsurval vilket som hörs av namnet betyder att 
urvalet inte bygger på att alla har samma chans att komma med150. Vi har gjort ett avsiktligt 
urval där vi har valt vilka vi ska undersöka och intervjua utifrån en bedömning om vilka vi 
ansåg kunde bidra mest till förståelse för vårt problem och undersökning151. Vår uppsats 
baseras på en kvalitativ strategi där vi vill studera en mindre del av den totala populationen 
mer ingående för att tolka och nå en djupare förståelse av problemet152. Utifrån detta passar 
det bra att använda sig av ett avsiktligt urval eftersom det viktigaste med undersökningen inte 
är att kunna dra en slutsats av urvalet som stämmer in på den totala populationen utan att 
skapa en förståelse av problemet för att kunna generera en teori eller ett resultat av 
forskningen153.  
 
Vi har gjort en avgränsning i urvalet där vi har riktat in oss på de större revisionsbyråerna för 
att vi bedömer att de med störst sannolikhet har jobbat mest med RS 570 och har stött på de 
problem som standarden behandlar. Vi har även begränsat oss till att intervjua godkända eller 
auktoriserade revisorer som jobbat ett antal år i branschen, detta för att RS infördes 2004 och 
vi vill intervjua någon som jobbat både innan RS infördes och åren efter införandet. Detta för 
att belysa skillnaden i jobbet och vad RS 570 medfört i arbetet.  
 

4.2 Intervjuguide 
 
Eftersom vår undersökning grundar sig på en kvalitativ forskningsstrategi passade det bäst att 
som undersökningsform välja intervjuer. Vi vill uppnå djupare förståelse för vårt problem och 
genom kvalitativa intervjuer som är relativt ostrukturerade, flexibla och fokuserar på den 
intervjuade känner vi att vi kan uppfylla vårt syfte med undersökningen 154.  
 
                                                
148 Johansson Lindfors, Att utveckla kunska,p s 92. 
149 May, Samhällsvetenskaplig forskning, s 120. 
150 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, s 95. 
151 Ibid., s 99. 
152 Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod, s 82. 
153 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, s 99. 
154 Bell och Bryman, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s 361. 
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Det två vanligaste typerna av kvalitativa intervjuer är ostrukturerade intervjuer och 
strukturerade intervjuer.  En ostrukturerad intervju är väldigt flexibel då den ofta baseras på 
endast en fråga och ger den intervjuade stor möjlighet att uttrycka sig fritt. 155 Vi har dock valt 
att använda oss av en semistrukturerad intervju vilken ibland även kallas delvis strukturerad 
intervju156. I likhet med den ostrukturerade intervjun är metoden flexibel och ger den 
intervjuade chans att uttrycka sig fritt men samtidigt utgår intervjun från ett antal teman som 
är bestämda på förhand157. Att intervjun utgår från teman ger en möjlighet att jämföra olika 
intervjuer utifrån dessa men begränsar inte svaren till att endast ligga på ytan eftersom 
intervjuguiden inte måste följas exakt158.  
 
Vi har valt denna intervjuform då vi vill använda oss av de kvalitativa intervjuernas 
ostrukturerade form för att ge den intervjuade stort utrymme och möjlighet att fördjupa sig i 
frågorna. Samtidigt som vi vill kunna jämföra svaren mellan de olika intervjuerna för att 
upptäcka mönster och likheter. Utformandet av de teman som ingår i vår intervjuguide 
grundar sig i vår problemformulering och vårt syfte med hela undersökningen, detta nämner 
också Johannessen och Tufte som en utgångspunkt för bestämning av teman159. Vi har utgått 
från fyra olika teman. Intervjun börjar med lite bakgrundfrågor för att få en mjuk start och 
även få en bild av revisorns arbete. Efter detta följer frågor kring införandet av RS, ansvar och 
granskning, underlag och dokumentation och slutligen rapportering.  
 

4.3 Utförande av intervjuer 
 
Innan vi utförde intervjuerna skickade vi ut frågorna till intervjupersonerna för att de skulle ha 
möjlighet att läsa igenom och fundera på dessa. Detta beslutade vi oss att göra på grund av att 
vi under intervjuerna skulle få så utförliga svar som möjligt. Vissa av våra intervjupersoner 
efterfrågade frågorna innan intervjutillfället och var väl pålästa innan intervjun skedde. Några 
av de vi intervjuade hade inte läst igenom våra frågor innan vilket både berodde på tidsbrist 
och att de inte tyckte att man skulle läsa på så mycket innan intervjun. Vi tycker dock att de 
som var pålästa lättare förstod syftet med vår intervju och gav mer genomtänkta och utförliga 
svar.  
 
När vi bestämde oss för att intervjua revisorer bestämde vi även att båda skulle medverka vid 
alla intervjuer. Detta för att vi tror att alla kan tolka saker olika och kan registrera olika saker 
under en intervju, vilket kan medverka till att olika följdfrågor ställs beroende på vem som 
utför intervjun. Vi ville ha så utförliga och djupa svar som möjligt för att öka vår förståelse 
vilket vi ansåg skulle uppfyllas bättre om båda var närvarande.  
 
Alla de intervjuer vi utförde skedde på respektive revisionsbyrå eftersom vi ville träffa de 
personer vi skulle intervjua för att kunna registrera stämningen kring intervjun och observera 
intervjupersonens kroppsspråk. Att vi träffades på byråerna och inte på allmän plats eller på 
universitetet beror på att vi ville underlätta så mycket som möjligt för de som ställde upp på 
intervjuerna.  
 

                                                
155 Bell och Bryman, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s 362-363. 
156 Johannessen och Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s 98. 
157 Bell och Bryman, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s 363. 
158 May, Samhällsvetenskaplig forskning, s 151. 
159 Johannessen och Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s 98. 
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Vi använde bandspelare under alla intervjuer för att kunna fokusera på intervjupersonerna och 
inte distraheras av att hinna med att skriva ned allt för hand. På detta sätt ansåg vi även att vi 
lättare skulle kunna registrera stämningen kring intervjun och kunna vara uppmärksamma 
hela tiden. Bryman och Bell skriver att många gånger kan de intervjuade känna sig hindrade 
och besvärade av inspelningen för att det de säger finns kvar efter intervjutillfället160. Detta 
upplevde vi dock inte under våra intervjuer. Intervjupersonerna var vana att bli intervjuade 
och upplevde det som en självklarhet att vi skulle använda bandspelare.  
 

4.4 Transkribering  
 
När man utför en intervju är det en fördel att använda sig av en bandspelare. Detta för att inte 
missa något som den intervjuade säger och för att efter intervjun kunna kontrollera det som 
sagts. Efter intervjun är utförd så transkriberar man texten och skriver ut den. Användningen 
av denna metod har många fördelar vilka bl.a. är att den underlättar analysen och att forskaren 
kan kontrollera om man uppfattat intervjupersonen på rätt sätt. En inspelning gör även att 
forskaren kan vara uppmärksam både på det intervjupersonen säger men också dennes 
beteende och uttryck.161 Enligt egna erfarenheter kan det många gånger vara så att en 
människas uttryck kan vara en stor del av vad personen menar. Vi transkriberade två 
intervjuer var. För att inte missa något väsentligt eller tolka saker på fel sätt har båda lyssnat 
igenom intervjuerna och kontrollerat transkriberingen som den andre gjort. 
 

4.5 Primära källor 

4.5.1 Primärdata 
 
Primärdata är sådant material som forskaren själv har samlat in och använt sig av i 
forskningen162. I vårt fall består dessa data av de intervjuer vi utfört med fyra av de större 
revisionsbyråerna i Umeå och en telefonintervju som vi utförde för att få mer förståelse för 
RS 570. Vi vill genom källkritiken undersöka och diskutera de faktorer som skulle ha kunnat 
påverka att de intervjuade inte var oberoende.  

4.5.2 Källkritik 
 
Att vi valt att låta våra intervjuade och deras byrå vara anonyma tycker vi har bidragit till att 
de inte ska ha något intresse att försköna eller förvränga den bild de ger till oss. Därför kan vi 
påstå att de primära data vi samlat in kan räknas som trovärdig. 
 
Alla de revisorer vi intervjuat var antingen godkända eller auktoriserade revisorer. Vi valde 
att vid planeringen av intervjuerna endast efterfråga intervjupersoner som jobbat ett antal år 
innan införandet av RS för att de skulle ha så mycket kunskap som möjligt. Därför anser vi att 
våra intervjupersoner besatt mycket kunskap och kunde ge oss tillförlitliga svar. Vi upplevde 
ändå att svaren varierade väldigt mycket och det rådde en viss osäkerhet kring ämnet. Detta 
tror vi endast beror på att införandet av RS är så pass nytt och inte på bristande kunskap och 
erfarenhet. 

                                                
160 Bell och Bryman, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s 375. 
161 Ibid., s 374. 
162 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, s 89. 
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Vi tror även att svaren kan ha blivit begränsade på grund av de vi intervjuat till stor del 
jobbade med mindre företag, vilket det finns mest av i Umeå. Vi tror att svaren skulle ha 
kunnat vara annorlunda om vi intervjuat revisorer i någon större stad som har fler stora 
företag att arbeta med.  
 
Olyckligtvis så fungerade inte ljudupptagningen perfekt på två av de utförda intervjuerna så 
det var vid transkriberingen svårt att urskilja vad som sades hela tiden. Men vi hade 
intervjuerna färskt i minnet så det var ganska lätt att fylla ut det missade. För att kunna 
bekräfta att vi tolkat och hört rätt ifrån intervjun så skickade vi den insamlade empirin till den 
intervjuade så hon/han fick läsa igenom och se om vi tolkat, hört och förstått rätt. Detta blev 
en viktig punkt på de intervjuer där ljudnivån var låg. De hade möjlighet att ändra och tillägga 
något om de ville. På grund av detta så anser vi att den insamlade empirin kan uppfylla krav 
på att vara sanna. 
 
 
 
Anna 
5/12, 2007 
kl. 11.00 
45 minuter lång 
 

 
Vår första intervju skedde med Anna. Hon var väl förberedd inför 
intervjun och hade läst igenom frågorna noggrant innan. Detta gjorde att 
Anna kändes väldigt säker och avslappnad. Hon gav många praktiska 
exempel vilket ökade vår förståelse för problemet. Dock kan det faktum att 
Anna till störst del jobbade med mindre företag påverkat de svar vi fick. 
 

 
Bertil 
10/12, 2007 
kl. 16.00 
40 minuter lång 

 
Vår andra intervjuperson kallar vi Bertil. Han hade inte läst igenom 
frågorna innan intervjun och vi fick uppfattningen att han var lite 
reserverad med sina svar eftersom han kände att han inte riktigt hade koll 
på standarden och var rädd att svara ”fel”. Vi upplevde att Bertil kändes 
lite stressad och osäker vilket troligtvis berodde på ovanstående. Detta kan 
ha påverkat de svar vi fick genom att han ville hålla sig strikt till den mall 
vi hade för intervjun. 

 
Calle 
11/12, 2007 
kl. 09.00 
40 minuter lång 
 

 
Vår tredje intervju skedde med en man vi valt att kalla Calle. Calle hade 
inte heller läst igenom frågorna innan, men han var väldigt kunnig vilket 
gör att vi ändå känner att fick så uttömmande svar som möjligt. Miljön var 
väldigt avslappnad och det kändes som att Calle var väldigt säker. Även 
Calle nämnde att i Umeå arbetar man till störst del med mindre företag, 
vilket eventuellt kan vara en begränsning. 

 
David 
12/12, 2007 
kl. 10.00 
30 minuter lång 
 

 
Vår sista intervju skedde med David. Han tyckte inte att man skulle läsa 
på frågor innan intervjuer och han var därför oförberedd. David kändes 
väldigt säker inom området och gav många spontana svar. David arbetade 
till störst del med små företag och var därför väldigt inriktad på att svara 
utifrån hur han arbetade med dessa. 
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Vi utförde även en telefonintervju med en erfaren revisor för att få klarhet i hur RS 570 skulle 
tolkas avseende punkten om vilken tidsperiod revisorn ska granska och som 
företagsledningen  ska uttala sig om. Vi anser att denna information inte kan misstolkas på 
något sätt då den endast hjälpte oss i hur vi skulle läsa standarden.  

4.6 Access 
 
Vi hade ett visst problem med att få tag i revisorer att intervjua eftersom det tog ett tag innan 
vi kunde börja kontakta revisionsbyråerna och vid den tidpunkten så var det många övriga 
studenter som ringt och bett om intervjuer. Detta gjorde att många var upptagna och det tog 
ett tag innan de kunde ge oss en tid. Detta kan ha medfört att vi inte alltid fick den person som 
kanske hade mest kunskap om RS 570. Vi kände vissa gånger att det rådde en osäkerhet kring 
arbetet med RS 570 vilket troligtvis berodde på att det är en ny standard som de inte hunnit 
arbeta med så länge. I efterhand upplever vi att det var bra att både få revisorer som var 
väldigt kunniga om standarden och andra som inte var lika insatta. Det ger en mer rättvis bild 
av hur den används och vad svårigheterna är. Skulle vi enbart ha intervjuat revisorer som 
kunde mycket om standarden så skulle problemen vi fått fram troligen vara mindre och inte 
täckt upp hela problembilden med arbetet.  
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5 Empiri 
 

5.1 Bakgrundsfakta till de intervjuade 
 
Vår första intervju skedde med en kvinna som har en lång erfarenhet av revisionsbranschen. 
Anna som vi valt att kalla henne har jobbat i ca 40 år och varit Godkänd revisor sedan 1984. 
Anna började sin karriär i norrlands inland och detta har kommit att styra en del av vad hon 
arbetar med idag, vilket mest är med mindre företag och inlandsföretag. 
 
Vår andra intervjuperson kallar vi Bertil. Han har jobbat 17 år i branschen varav 10 år som 
auktoriserad revisor. Bertil jobbade utomlands mellan 2002 och 2006 och missade därför 
införandet av RS i Sverige, men han har ändå erfarenhet av arbetet innan införandet och efter.  
 
Vår tredje intervju skedde med en man som vi valt att kalla Calle. Han är auktoriserad revisor 
och har en lång erfarenhet av branschen då han har jobbat ca 13 år som revisor. 
 
Vår sista intervju hölls med en revisor vi valt att kalla David. Han har snart jobbat inom 
branschen i 35 år och är godkänd revisor. Han arbetar till störst del med små företag, men 
även med ekonomiska föreningar och dylikt.  
 

5.2 Övergång till RS 
 
Vad övergången till RS betytt varierade hos de intervjuade. Bertil tyckte inte att införandet av 
RS hade medfört några större förändringar för honom i arbetet medan Calle och David 
menade att standarden bidragit med ett mycket mer omfattande regelverk än tidigare. Det 
krävs därför att man slår upp och bläddrar lite mer i FAR:s samlingsvolym i arbetet, vilket gör 
att det är väldigt mycket text och väldigt mycket regler revisorn ska följa.  
Angående införandet av RS tycker Anna att kraven på revisorn är desamma som innan men 
att det då var mer underförstått och inte lika uttalat mot kunden. Hon är positiv till införandet 
av RS 570 och upplever att denna RS har bidragit till att det finns ett stöd att hämta. Att man 
kan visa texten för kunden och visa att så här står det att jag som revisor ska göra och på så 
sätt ha ett underlag till hjälp. Däremot tycker hon att i situationer då man måste göra 
bedömningar har dock inte svårighetsgraden förändrats. Problemen som finns med de osäkra 
företagen är fortfarande desamma. Till största del var alla de intervjuade mest positiva till 
övergången och detta berodde på bland annat att kraven på revisionen blivit mer uttalat. Bertil 
ansåg att det uppkommit ett klarare syfte, mål och instruktioner än vad som funnits innan 
vilket underlättar arbetet. David ansåg det positivt med standardiseringen som kommit med 
införandet, däremot tyckte han inte riktigt att RS var anpassat för Sverige eftersom att 
standarden utgår ifrån ISA som bara större bolag följer och inte som i Sverige där alla 
aktiebolag inräknas. Calle och David ansåg att en negativ sak med RS var att den var mest 
anpassad för större företag. I Umeå jobbar man till störst del med mindre företag och för 
dessa kan RS vara lite väl omfattande på grund av att RS även ska täcka in större företag och 
börsbolag tycker Calle. David anser att omfattningen på RS är för stor för att applicera på små 
företag som han mestadels jobbar med och han menar att för dessa företag har införandet av 
RS gjort stor skillnad. Men det är för mycket text att sätta sig in i ”Jag önskar att det hade 
funnits en slimmad version av RS”, säger David. Han använder sig ofta av RevU 1005 i sitt 
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arbete som är en speciell standard som behandlar hur RS appliceras på små företag eftersom 
det som sagt är svårt att använda sig av hela RS på det lilla företaget. David nämner även en 
annan nackdel med RS vilken är risken att det blir ett centralt styrningsverk,  
 
”den förlamar och ersätter revisorn med en prick och bockare istället för en tillämpad 
analytiker”, tror David.  
 
Just införandet av RS 570 anser de intervjuade att skillnaden är att tidigare så var dessa 
ställningstaganden och bedömningar man som revisor ska göra ej lika uttalat. Nu har detta 
blivit ett mer uttalat dokumentations- och revisionsmoment. Det som har påverkat Bertil mest 
är dokumentationsmomentet, då det krävs en tydligare förklaring vad man gjort och varför. 
Calle tycker att RS 570 har inneburit ett svårt merarbete för att man nu ska granska 12 
månader framåt från påskrivandet av revisionsberättelsen, till skillnad från tidigare då man 
granskat vad som redan har hänt. Detta anser han vara svårt eftersom man kan omöjligt veta 
vad som kommer att ske framöver och revisorn måste då göra en bedömning utifrån det 
underlag man har vid bedömningstillfället. Svårighetsgraden på denna bedömning blir olika 
beroende på om det är ett äldre företag som funnits med ett tag eller om det är ett nystartat 
företag. Calle menar att med ett äldre företag så vet man ofta av erfarenhet att de kommer 
vidta åtgärder för att säkerställa den fortsatta driften. Men när det gäller nystartade företag är 
det betydligt svårare att uttala sig om framtiden. 
 
David anser att RS 570 har medfört att det blivit en ökad vaksamhet över fortsatt drift även 
fast han tycker att upplägget av standarden inte är så bra. De företag han har kontakt med 
ligger ofta på gränsen till om de ska kunna fortsätta eller inte och RS 570 är då alltid en 
överhängande fara. David tycker RS 570 missar en viktig punkt då det gäller små företag. Där 
är det oftast företagsledaren som är den viktigaste faktorn i företaget: Skulle han/hon bli 
oförmögen att styra företaget t.ex. vid sjukdom eller dödsfall är det stor risk att bolaget går i 
konkurs. Detta är en faktor kring den fortsatta driften som inte går att förutse och som inte är 
påverkbar.  
 

5.3 Ansvar och granskning 
 
Gränsen mellan företagets och revisorns ansvar vid bedömningen av den fortsatta driften är 
svår att dra. De revisorer vi intervjuat har dock ansett att det huvudsakliga ansvaret för 
företagets fortsatta drift ligger hos företagsledningen. Revisorn har endast som uppgift att 
granska om företagets bedömning är korrekt eller inte och utifrån detta göra sitt uttalande. Det 
svåra är var gränsen går för ansvaret när det inte finns något avvikande uttalande vare sig i 
årsredovisningen eller i revisionsberättelsen och företaget hamnar på obestånd helt plötsligt. 
De vi intervjuat anser att detta är en svår situation men tycker ändå att ansvaret ligger hos 
företagsledningen. Anna säger t.ex. att revisorn aldrig kan vara ersättningsskyldig för 
företagets ekonomi men revisorns granskningsnämnd kan dock ifrågasätta om revisorn skött 
sitt arbete. Hon påpekar att det är väldigt viktigt att veta att styrelsen har ansvaret för allt som 
händer företaget, vilket aldrig revisorn kan bli. Revisorns uppgifter är att granska 
företagsledningens uppgifter och avgöra det riktiga i dessa. Om revisorn endast skulle godta 
dessa påståenden utan att granska uppfyller denne inte ansvaret. Bertil anser att om revisorn 
skulle bli ansvarig för företaget så skulle denne vara ansvarig för mer än själva 
företagsledningen vilket inte blir korrekt. Calle nämner att detta är en rätt ny lagstiftning 
vilket gör det svårare att veta vart gränsen för ansvaret går och David anser det väldigt 
sällsynt att någon intressent skulle anklaga revisorn.  
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Vart gränsen går för att revisorn ska känna att han eller hon uppfyllt sitt ansvar anser Bertil 
vara när revisorn har gjort det som behövs för att skapa en uppfattning och som David 
uttryckte sig när revisorn ”har tillräckligt på fötterna” och inte är vilseledd på något vis. Det 
kan ju även vara så att det dyker upp saker efter påskrivandet av revisionsberättelsen som 
ändrar förutsättningarna för företaget. Om dessa varit omöjliga att förutse kan inte revisorn 
klandras i sin granskning på något vis anser Anna och Calle. Anna säger att mycket med RS 
har att göra med tidsaxeln. En bedömning som gjordes i mars kan ha varit helt korrekt men i 
december kanske förutsättningarna förändrats och bedömningen skulle ha sett annars ut om 
den gjordes nu. Ju kortare tid det är mellan dessa tidpunkter desto svårare är det att bedöma 
om uttalandet är korrekt. Det hon menar är att ju längre tid det gått så har man oftast sett 
utfallet av händelser och man vet då om uttalandet var korrekt eller inte. Anna ger ett exempel 
om en företagsledning säger att de ska få ett kontrakt med en ny kund, men kontraktet har inte 
skrivits än så måste ju revisorn ändå göra en bedömning, även om utfallet av kontraktet inte 
kommer att kunna ses förrän senare. 
 
Granskningen av den fortsatta driften i ett företag kan vara olika svår i olika branscher och i 
olika situationer. David tycker att företag som forskar och branscher med en varierad 
marknad, där man ej kan se långsiktigt framåt gör att bedömningen av den fortsatta driften 
blir svår. Även Bertil anser att de svåraste situationerna är när företaget verkar på en marknad 
med hög konkurrens, då företaget har konkurrensutsatta varor och där marknaden svänger 
snabbt vilket gör att det är svårt att se långsiktigt. Han säger även att företag som påverkas av 
omvärldsfaktorer som t.ex. snö och vind är svåra att bedöma då det är omöjligt att förutse 
sådana faktorer. Bertil anser också att nystartade företag som säljer unika varor eller tjänster 
är svåra att fastställa den fortsatta driften för på grund av att det inte finns något 
erfarenhetsvärde på sådana produkter. Men samtidigt säger han att: 
 
”Granskningssvårigheterna handlar egentligen bara om vilken information du har att tillgå”. 
 
Calle tycker att det är svårt att bedöma den fortsatta driften i företag som gått minus under 
flera år. Svårigheten ligger i att bedöma om man tror att den negativa trenden kommer att 
brytas eller inte. Här säger han att det är företagsledningens ansvar att lägga upp argument på 
varför de anser att trenden kommer att brytas och visa på vilka åtgärder de vidtagit för att 
förbättra situationen. Detta kan vara att det t.ex. ligger större offerter ute och att företaget 
visar på att de har gjort olika saker för att förbättra situationen. Han anser även det svårt att 
bedöma den fortsatta driften för företag som i startskedet har stora utgifter för utveckling av 
produkter eller tjänster. Här menar han att om företaget har aktiverat denna som en tillgång i 
BR och inte har några intäkter i början men räknar med att de ska börja sälja om ett år då 
kanske man kan godta detta det första året. Har de inga intäkter nästa år heller då blir det svårt 
att ta ställning till värdet på tillgången eftersom den inte generar några intäkter och då blir det 
problem med den fortsatta driften också. 
 
Både Anna och David anser att för företag som funnits en längre tid och har en historik är det 
lättare att fastställa den fortsatta driften. Anna anser att den svåraste situationen i revisorns 
ansvar är när det gäller bedömningsfrågor och då företaget inte har någon historik. Om 
företaget har ett stort eget kapital blir det lättare, för då kan revisorn bedöma att de klarar ett 
förlustår. Men det är svårare att bedöma ett företag med mindre marginaler. Hon anser att 
bedömningsfrågorna avgörs av hur vi är som människor: 
 
”…när du kommer in på en bedömningsfråga så kan du fråga flera revisorer och du får inte 
samma svar. Och jag hävdar att det speglar om jag är optimist eller pessimist.” 
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Anna ger ett exempel på ett nystartat företag som tillverkar en innovativ pryl som de har 
förhoppningar på ska leda till stora vinster. Hur värderar du som revisor detta? En alltför 
negativ bedömning kan påverka företaget negativt och ”sen kan man ju inte köpa allt heller”, 
säger Anna. Även Calle kommer in på detta då han menar att som revisor kan man inte 
undvika att skriva något i revisionsberättelsen, men samtidigt vill man inte förstöra för 
företaget. Här tycker han att det är viktigt att man har en dialog med företagsledningen så att 
de har en möjlighet att rätta till problemen som eventuellt finns.  David som till störst del 
arbetar med mindre företag anser att ett litet företag ofta kan vara flexibelt med löneuttaget 
vid en eventuell svacka, vilket gör bedömningen av den fortsatta driften enklare. Därför säger 
han också att han tycker det är ytterst sällan man som revisor kommer fram till att den 
fortsatta driften är hotad. Men det är ändå bra att RS 570 finns då den gör att man kollar 
närmare på frågan. 
 
Vi ställde frågan om hur företagsledningen såg på revisorns granskning av den fortsatta 
driften och om företaget gjort någon egen bedömning av den. Alla intervjuade ansåg att de 
flesta tyckte att det var positivt med granskningen, men självklart så fanns det även de som 
tyckte att det var jobbigt. Bertil ansåg att företagen oftast inte tänkte i termen fortsatt drift. 
Han menade att ett företag har vissa planer för framtiden; de har koll på hur dagsläget ser ut, 
de gör upp budgetar, kollar på marknaden och omsättningen och utifrån detta planerar de. 
Utifrån sin vardag bedömer företaget omedvetet sin fortsatta drift. De företag som Bertil 
jobbat med har inte heller varit negativa om revisorn påpekat att det måste tas fram underlag 
och lösningar angående den fortsatta driften. Han menar att ofta jobbar man så pass nära 
företaget så då vill de ha hjälp med att komma fram till en vettig bedömning. Detta var också 
något som Anna och Calle kommenterade. Calle menade att inget företag vill att man ska 
skriva något negativt i revisionsberättelsen, så de anstränger sig och försöker rätta till de 
eventuella problem som finns. Anna sa att de flesta företag förstår att de måste rätta till de 
problem som finns, annars så kommer det att gå dåligt för dem. Här menade hon att 
användandet av RS 570 var mycket bra då man kunde visa ledningen vad deras skyldigheter 
är och vad revisorn måste göra. Calle upplever att i större företag är man medveten om vilket 
ansvar man som företagsledning har. I de större företagen har de den ekonomiska 
kompetensen i företaget och när företaget är i en krissituation vet de att de måste vidta 
åtgärder för att säkerställa den fortsatta driften. Men han upplever att i merparten av företagen 
så måste revisorn upplysa företagsledningen om vad de måste göra och föra ett resonemang 
med dem utifrån de uppgifter som finns och diskutera hur de ser på företagets framtid. Här 
kommer han in igen på att det är viktigt att ha en öppen dialog både med företaget och med 
t.ex. banken. Att ha en dialog med banken kan vara bra så att de vet hur det ser ut i företaget i 
förväg istället för att läsa det i årsredovisningen några månader senare. Om banken säger upp 
krediterna innebär det för många företag att de måste lägga ner sin verksamhet.  När det gäller 
om företaget gjort någon egen bedömning och hur de ser på granskningen av den fortsatta 
driften tycker David att revisorn gör sin bedömning oftast enbart utifrån det material denne 
själv kan samla in.  
 
 

5.4 Underlag och dokumentation 
 
För att fastställa den fortsatta driften i ett företag behöver revisorn olika typer av underlag att 
stödja sina uttalanden på.  
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När det gäller underlag säger Anna att bolaget är skyldig att ta fram detta till revisionen och 
om de inte har gjort det så är det revisorns skyldighet att pressa dem att göra det. Hon säger 
även att om det gäller ett företag som har en stabil historik och som gjort stora vinster tidigare 
år så behövs det inga underlag ifrån dem. Då kan bedömningen göras enbart utifrån historiken 
och uttalanden från företagsledningen. Detta kan göras för att det är så osannolikt att något 
skulle hända som skulle kunna ändra företagets förutsättningar så drastiskt. Men om det skulle 
behövas underlag så påpekar alla vi intervjuat att det inte bara är balans- och 
resultaträkningen man ska utgå ifrån.  Anna anser att i ett bolag utan historik kan det vara bra 
att ha budgetar, kund- och marknadsundersökningar som underlag vid bedömningen av den 
fortsatta driften. Om ett företag går dåligt får ledningen bidra med deras lösningar till 
problemen och sen får revisorn bedöma om detta räcker. Hon säger även att t.ex. kontrakt 
med viktiga kunder kan användas som underlag, då kan man se att de har jobb framöver osv. 
Bertil nämner att revisorn vid bedömningen av den fortsatta driften även ska titta på 
budgethandlingar och genom intervjuer med företagsledningen, vilket även David och Calle 
håller med om. David anser att genom diskussioner med företagsledningen kan revisorn se 
hur det går för företaget från bokslutstidpunkten fram till påskrivandet av revisionsberättelsen 
och hur det sett ut föregående år. Utifrån detta anser han att man kan skapa sig en känsla och 
lättare identifiera risker. Calle nämner att även han studerar räkenskaperna och det mest 
aktuella resultat som finns för företaget för att se om det går bra eller dåligt.  
 
”Det går inte att säga något 100 % -igt om fastställandet, det är ju vår bedömning i 
slutändan. Det vi tittar på är ju den senaste bokföringen som finns. Hur indikerar den?, ser 
det bra ut eller…vi tar ju hänsyn till det senaste helåret så att säga.” 
 
Han brukar göra en jämförelse med tidigare år om det går för att se om företaget har en 
positiv eller negativ trend och utifrån detta gör han sin bedömning. Som sagt så tyckte även 
Calle att revisorn skulle ha en diskussion med företagsledningen om hur läget ser ut och hur 
de tänker. Han säger att om utvecklingen i företaget är svag så krävs det mer jobb innan 
revisorn uttalar sig. Här har man nytta av diskussionen med företaget för att se om de vidtagit 
några åtgärder som gör att den fortsatta driften säkerställs. Om företaget inte vidtar åtgärder 
kommer problemet att tydliggöras i revisionsberättelsen. Bertil anser även att 
omvärldsbevakning är viktigt för att kunna ta beslut. Genom detta kan man se hur marknaden 
ser ut och fungerar för att kunna avgöra den fortsatta driften. Är det en uppåtgående eller 
neråtgående bransch? Utifrån detta anser han att man kan avgöra om räkenskaperna är 
rättvisande eller inte. När han samlar in underlag för att kunna ta ett beslut så tittar han 
mycket på den tid som förflutit från bokslutsdagen fram till den tidpunkt man befinner sig i 
vid revisionen. Beroendet på utfallet mellan tidpunkterna tittar han på framtiden och försöker 
bedöma den. 
 

5.5 Rapportering 
 
Anna och Bertil hade en klar uppfattning om att de tyckte RS 570 hade underlättat 
rapporteringen i Revisionsberättelsen och detta på grund av att man kan läsa och få stöd i 
texten vilket gör att man känner sig säkrare. Eftersom det är ett ställningstagande man måste 
ta så är det bra att ha stöd av någonting, påstår Bertil. Calle och David var osäkra eller hade 
ingen uppfattning om arbetet hade underlättats eller inte. 
 
Anna tyckte att rapporteringen blivit enklare sen införandet av RS 570 på grund av att man 
kan läsa och få stöd i texten. I RS finns även förslag på hur man bör uttala sig, så den fungerar 
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som ett stöd, tycker Anna. Hon tycker även att ”Revisorns bedömningar enligt RS 570” (se 
bilaga 2) är ett bra verktyg och stort stöd när det gäller rapportering på grund av att man 
kommer fram till om man ska göra någonting eller ska anmärka. Anna anser även att det är 
väldigt bra att jobba i en större revisionsbyrå för att man har kolleger att diskutera med vid 
problem och då man är osäker. Här kommer det in igen om man är optimist eller pessimist så 
behandlar man saker olika, och det är därför väldigt bra att kunna rådfråga någon annan. Hon 
säger att hon själv aldrig skulle uttala en avvikande mening utan att först rådslå med någon 
annan eftersom hon tycker att rapporteringen är så pass knepig ändå.  
 
När det handlar om att göra en avvikande mening i rapporteringen på grund av fortsatt drift 
tycker Bertil att besluten inte är så svåra. Ofta är situationen då så långt gången och tror man 
att företaget inte klarar sig längre vill man gärna skriva det. Bertil vill poängtera att allt som 
man skriver i revisionsberättelsen och som då avviker från standarden ska man ta upp med 
företagsledningen, vilket även Calle tycker är viktigt. Tillsammans med företaget kan man 
finna lösningar, ge råd och rätta till problemen så att den fortsatta driften säkerställs. Allt 
hamnar inte i revisionsberättelsen utan mycket kan klaras upp i förhand tycker båda. 
Företagsledningen kan ha en helt annan bild av hur de ser på företaget, så i slutänden så måste 
revisorn ändå göra sin egen bedömning. Calle säger att i grunden måste revisorn skriva vad 
denne tycker i revisionsberättelsen. I fall där det ser besvärligt ut brukar Calle kommentera i 
revisionsberättelsen att framtiden kan vara beroende av vissa faktorer t.ex. att ägarna 
anskaffar nytt kapital. På den byrån Calle arbetar på har de som rutin att i svårbedömda fall 
där revisorn måste skriva en oren revisionsberättelse ska denne be om en andra åsikt från en 
erfaren revisor. Då stämmer man av att man tycker lika och kan på så sätt känna att man fyllt 
sitt ansvar. 
 
David anser att det inte är så vanligt att man har en annan uppfattning än företagsledningen 
angående den fortsatta driften. Har man det kan man upplysa i revisionsberättelsen om vilka 
faktorer som är viktiga för att de ska klara fortsatt drift. Man vill alltså uppmärksamma 
läsaren att det finns faktorer som kan vara kritiska för företagets fortlevnad. David tror att RS 
570 har bidragit med att fler synpunkter finns med i revisionsberättelsen.  
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6 Analys  
 
Arbetets huvudsyfte är att undersöka och öka förståelsen för en av de svårigheter som finns 
kring revisorns granskning av årsredovisningen med inriktning på RS 570 – fortsatt drift. I 
detta kapitel ska empirin analyseras och jämföras med den teoretiska referensram som vi tog 
upp i kapitel 3.  
 

6.1 Införandet av RS 
 
Införandet av RS hade påverkat alla de intervjuade, även fast påverkan var olika stora. Bertil 
var den som kände av införandet av RS minst. Vi tror att en betydande faktor till detta kan 
vara att han inte jobbade i Sverige vid den tid RS introducerades och kände därför av 
förändringen mindre än övriga. Genom hans utlandsjobb antar vi att han blev mer bekant med 
standarden ISA som RS är uppbyggd av och kände därav inte av någon större förändring vid 
återkomsten till Sverige. De andra intervjuade kände att förändringen till störst del präglades 
av ett klarare syfte, mål och instruktioner. Detta kan bli lite motsägelsefullt, för trots att det 
kommit klarare direktiv upplever vi mycket osäkerhet hos revisorerna och då särskilt kring 
RS 570. Antingen kan vi då utgå ifrån att osäkerheten var ännu större kring antagandet om 
fortsatt drift före införandet av RS eller att osäkerheten beror på att det är en relativt ny 
standard och att de inte hunnit arbeta med den under så många år eftersom den infördes så 
sent som 2004163. Vi tror dock att faktumet att införandet av RS skett nyligen har störst 
påverkan på den osäkerhet som vi funnit kring den.  
 
Den kritik revisorerna hade mot RS och RS 570 var till störst del riktad mot att den var svår 
att applicera på små företag. Att revisorerna upplever svårigheter med att tillämpa RS på små 
företag tror vi som David kan bero på att RS är tillämpad efter ISA som är skapad för att 
användas mestadels på större bolag.  RS har försökt att behandla detta med en vägledning om 
hur RS skall behandlas vid revision av små företag i RevU 1005164. Den revisor som var mest 
kritisk till RS 570 och dess applicering på små företag använde sig till störst del av RevU 
1005 i sitt arbete. Han var ändå väldigt negativ vilket borde tyda på att RevU 1005 inte löser 
de problem som finns med tillämpningen på små företag. Utifrån detta anser vi att problemen 
med appliceringen av RS på små företag är ett stort problem eftersom att mindre företag 
upptar en stor del av de företag som finns i Sverige. 
 
Tittar vi närmare på vad just RS 570 har förändrat i revisionen ser man att processen att 
bedöma den fortsatta driften har blivit mer uttalad, och därmed har syftet med RS 570 
uppfyllts enligt den första punkten i RS 570165. Att som Anna säger att de 
bedömningssituationer man kan hamna i inte har påverkats av införandet av RS 570 känner vi 
är en viktig punkt. David trodde det fanns en risk för ett prick och bocksystem där revisorn 
tappade sin roll som analytiker, men i och med att dessa bedömningssituationer finns kvar 
visar det på att revisorn fortfarande måste kunna analysera och skaffa underlag för sina 
uttalanden. Enligt god revisionssed ska revisorn följa RS. God revisionssed är inte något 
lagstiftat utan en norm. Detta för att det ska ges utrymme för att anpassa granskningen efter 

                                                
163 Danielsson och Larsson, ”RS utmanar revisorns beteende” s 17. 
164 FAR:s Samlingsvolym 2007 Del 2, s 587. 
165 Ibid., s 495-496, pkt 1. 
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individuella fall och på så sätt få en så effektiv revision som möjligt166. Även i RS så står det 
att ”I undantagsfall kan en revisor finna det nödvändigt att avvika från en RS för att uppnå 
revisionsmålet på ett mer effektivt sätt. När en sådan situation uppstår ska revisorn vara 
beredd att motivera avvikelsen.” Och ”RS behöver bara tillämpas på väsentliga 
förhållanden”.167 Detta tycker vi tydligt visar på att revisorn inte tappar sin roll som analytiker 
utan att det bara har upprättats en tydligare vägledning för arbetet. Vi tror att revisorns roll 
som analytiker är en av de viktigaste delarna i revisorns arbete för att denne ska uttala sig om 
12 månader framåt från påskrivandet av revisionsberättelsen. Det är då viktigt att inte känna 
sig låst i ett visst tillvägagångssätt utan att anpassa revisionen utifrån den situation men 
befinner sig i. 
 
En av de intervjuade ansåg att det blev ett betydande merarbete vid införandet av RS 570 
jämfört med tidigare. Innan införandet granskade man saker som hänt medan man nu ska 
granska 12 månader framåt från påskrivandet av revisionsberättelsen. Även fast detta innebär 
mer arbete för revisorn och att det är ett väldigt svårt arbete på grund av att det ligger en stor 
osäkerhet över det så tycker vi att det är väldigt bra. Att revisorn som har insikt i företaget 
uttalar sig om den fortsatta driften gör att intressenterna kan få mer information och 
förhoppningsvis upptäcker man kriser och problem tidigare än man gjort innan. Vi tror även 
detta är bra för företaget eftersom de i god tid kan få hjälp med att se vart det finns problem 
som de måste åtgärda. Vi tror att detta främst hjälper de mindre företagen eftersom de kanske 
inte har den ekonomiska kompetens som krävs inom företaget för att se detta. 
 

6.2 Ansvar och granskning 
 
RS 570 nämner sammanfattat att företagsledningens ansvar är att antagandet om fortsatt drift 
ska genomsyra hela arbetet med årsredovisningen och att ledningen även ska göra en 
bedömning angående den fortsatta driften168. Revisorns ansvar är att granska om företaget 
använt sig av redovisningsprincipen vid upprättandet av årsredovisningen och granska den 
bedömning företagsledningen gjort. Revisorn ska även granska företaget för att se om det 
finns något ytterligare som borde upplysas om i årsredovisningen.169  
 
De revisorer vi intervjuat har alla ansett att det huvudsakliga ansvaret för den fortsatta driften 
ligger hos företaget, men revisorn har även ett visst ansvar även fast denne inte kan bli 
ansvarsskyldig för företagets verksamhet. Revisorns ansvar ligger som sagt i att granska det 
korrekta i ledningens uppgifter och bedömningar och även att komplettera med andra 
uppgifter vid behov. Som vi tidigare nämnt infördes Revisionsstandard i Sverige (RS) 2004.  
Troligen tog det ett tag innan den implementerats i revisorns arbete, vilket gör att det är en 
väldigt ny standard för revisorn att arbeta med. Detta påpekade även en av de intervjuade och 
han tyckte att det var svårt att avgöra vart gränsen för ansvaret gick eftersom det är en ny 
standard som det inte hunnit arbetas med så länge. Vi tror att det kommer ta ett tag innan 
revisorn känner sig säker i användandet av RS 570 och först då tror vi att ansvarsfördelningen 
kommer att vara helt klar för både revisorn och företagsledningen. I och med att revisorns 
arbete fortskrider hela tiden kommer det kanske även att komma upp rättsfall och praxis kring 
ansvarsfördelningen, vilket även kommer att vägleda revisorn i arbetet.  
  
                                                
166 FAR: Samlingsvolym 2007 Del 2, s 347 pkt 2. 
167 Ibid., s 362. 
168 Ibid., pkt 3-5. 
169 Ibid., s 497-498, pkt 9,10. 
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Vart gränsen går för att revisorn ska känna sig ansvarsfri nämner två av de revisorer vi 
intervjuat är när man samlat på sig tillräckligt med underlag för att skapa en uppfattning om 
den fortsatta driften. Detta anser vi vara väldigt subjektivt då uppfattningen varierar från 
revisor till revisor. Det är därför svårt att säga exakt när revisorn kan känna sig ansvarsfri och 
när de gjort sitt jobb. En av dessa revisorer nämner också att om revisorn är vilseledd på något 
vis kan han/hon gå ansvarsfri. Med detta menas att företagsledningen har underlåtit att 
informera om något och revisorn inte upptäckt detta på egen hand. Detta tycker vi är en 
väldigt viktig fråga eftersom en företagsledning möjligen i desperation skulle kunna vilseleda 
revisorn för att denne ska skriva en ren revisionsberättelse. Därför tycker vi att det är väldigt 
viktigt att man även fast ett företag t.ex. har en positiv historik bakom sig, är uppmärksam på 
olika förändringar som kan ha skett i företagets omgivning och inte bara godtar den 
informationen företagsledningen delger revisorn.  
 
Faktorer som dyker upp efter påskrivandet av revisionsberättelsen och som revisorn 
omöjligen kunde känna till säger två av de intervjuade revisorerna gör revisorn ansvarsfri. 
Deras uttalande kan vara korrekt, även fast verkligheten inte faller ut som uttalandet säger. 
Varken revisorn eller företagsledningen kan förutse alla händelser som kan drabba ett företag. 
Revisorns ansvar ligger i att bedöma den information som finns tillgänglig för denne vid 
tidpunkten för påskrivandet av revisionsberättelsen. Det är viktigt att inte bara kolla på 
information fram till bokslutsdagen, utan även den nyaste informationen som finns för den 
period som ligger mellan bokslutsdagen och påskrivandet. Vi tror att händelser som sker 
mellan bokslutsdagen och fram till dess att revisorn ska skriva på revisionsberättelsen kan 
vara väldigt svåra att bedöma utfallet på. Några av de vi intervjuat nämnde att de använde 
denna tid för att bedöma hur de såg på framtiden. Det blir därför väldigt viktigt att utförligt 
studera vad som hänt under den tiden. Informationen som finns mellan dessa tidpunkter är så 
pass ny så vi tror att den kan vara svårare att bedöma än den information som finns i 
årsredovisningen och som man till viss del kan se utfallet på.  
 
Vilka branscher och situationer som är svårast att bedöma är också något väldigt subjektivt, 
vilket vi kan se på de svar vi fått kring den frågan. Detta anser vi bero på vilka företag man 
som revisor reviderar och vilka problem man erfarenhetsmässigt stött på. Dock kan vi se att 
nystartade företag med knapp historik och företag i branscher med snabb utveckling och 
svårigheter att se framåt är sådana som anses vara svåra att bedöma för alla våra intervjuade 
revisorer. Vid bedömningen av den fortsatta driften ska revisorn granska en period som 
sträcker sig 12 månader framåt från påskrivandet av revisionsberättelsen170. Eftersom revisorn 
ska granska en så lång period framåt är det förståeligt att det är svårast att fastställa den 
fortsatta driften för företag som befinner sig i en bransch som ständigt utvecklas och där 
framtiden är relativt oviss. Detta verkar vara den punkt som är svårast att bedöma för 
revisorerna, eftersom de tagit upp detta problem. Revisorn kan inte se in i framtiden och 
enligt vår uppfattning borde då de uttalanden som görs vara väldigt osäkra. Revisorn borde 
ändå gå ansvarsfri eftersom det är omöjligt att se vad som kommer att ske i framtiden. Detta 
stöds också av RS där det står att förutspå kommande händelser är något revisorn ej kan göra 
och därför kan man inte ta en revisionsberättelse utan anmärkning som en garanti för fortsatt 
drift171. Att detta finns klart och tydligt utskrivet i RS 570 verkar har gått revisorerna förbi, för 
hos dem ser vi en osäkerhet om vad deras ansvar är. Detta kan styrka det faktum att RS 
upplevs som alldeles för omfattande och att standarden inte funnits så länge vilket gör att 
revisorerna har inte full koll på den ännu. Just detta kring ansvarsfrihet vid bedömningar om 

                                                
170 Intervju med Klas-Erik Hjort 
171 FAR:s Samlingsvolym 2007 Del 2, s 498, pkt 10. 
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den fortsatta driften analyserar vi närmare under rubriken underlag, där vikten av underlagen 
är enormt betydelsefull för att kunna argumentera för sin ansvarsfrihet. 
 
Intervjupersonerna nämner att de flesta företag är väldigt positiva till den granskning revisorn 
ska göra kring den fortsatta driften. De säger också att företagsledningen tar till sig det som 
revisorn påpekar är osäkert och de problem som finns samt vill göra allt för att rätta till dessa 
problem. Detta gör de för att ingen vill ha något negativt i revisionsberättelsen. I detta fall 
tycker vi då att RS 570 har fyllt en viktig funktion eftersom de flesta är positivt inställda men 
till störst del för att ledningen är villig och strävar efter att få en ren revisionsberättelse. Detta 
är inte bara positivt för företagsledningen som har ett fungerande företag, utan även för de 
intressenter företaget har. Även revisorn kan ta del av detta då det knappast är roligt att skriva 
en oren revisionsberättelse. Detta nämner även två av revisorerna. De vill inte vara för 
negativt inställda till företaget men inte heller för positiva. För hur de än beter sig påverkar 
det företagets intressenter. Att företaget lyssnar på revisorn och tar till sig den information de 
får och vill rätta till de problem som finns gör att RS 570 uppfyller ett syfte. 
 
Vissa av de intervjuade nämner att företagen ofta inte har gjort någon egen bedömning av den 
fortsatta driften. En av revisorerna säger att han tror att företagsledningen inte tänker i termen 
fortsatt drift, utan att den dagliga verksamheten och planerna för framtiden omedvetet blir ett 
sätt att göra ett antagande om den fortsatta driften. De upplever att de ofta måste säga till 
företagsledningen vad de måste göra angående den fortsatta driften och vad som förväntas av 
själva företaget. Samtliga revisorer vi intervjuat har också nämnt att i Umeå finns det till 
störst del mindre företag och endast ett fåtal större. Detta gör att revisorerna för det mesta 
arbetar med mindre företag som kanske inte har någon riktig ekonomisk kompetens inom 
företaget. Saknaden av bedömningar inom företaget tror vi beror på att det är just mindre 
företag de jobbar med. Vi tror att revisorn automatiskt får en central roll i företaget och 
fungerar även som rådgivare eftersom de måste säga till ledningen vad de ska göra och ge råd 
hur. I mindre företag är företagets välstånd ofta även ägarens välstånd, vilket torde göra att 
ledningen är väldigt positiva till revisorns arbete med den fortsatta driften. Revisorn får ett 
positivt bemötande vilket även vissa av intervjupersonerna sagt och även att företagen är 
hjälpsamma. Företagsledningen vill att revisionsberättelsen ska vara ren och de ser därför till 
att anstränga sig för att åtgärda de eventuella problem som finns. Detta kan även förklara 
Davids upplevelse av att man nästan aldrig skriver i revisionsberättelsen att den fortsatta 
driften är hotad.  
 

6.3 Underlag och dokumentation 
 
Genom vår undersökning vill vi skapa förståelse och förtydligande för hur den fortsatta 
driften i företaget fastställs av revisorerna. För att fastställa den fortsatta driften i ett företag 
behövs underlag för att stödja detta172. Vi ville i intervjuerna få fram hur de går tillväga för att 
skaffa underlag och vad det är för typ av underlag revisorerna har för att stödja deras 
uttalanden 12 månader framåt från påskrivandet av revisionsberättelsen. 
 
När det gäller vilket underlag man använder visade det sig att vanligtvis används BR och RR. 
Detta täcker dock bara det som tidigare hänt och att få med vad som hänt från bokslutsdagen 
fram till den tid revisionen utförs är väldigt viktigt. För att kunna inkludera händelserna 
mellan bokslut och revision så används den senaste redovisningen och man tittar även på hur 

                                                
172 FAR:s Samlingsvolym 2007 Del 2, s 499, pkt 26. 
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omsättningen förändrats. Detta för att kunna bilda sig en uppfattning om vart företaget är på 
väg och hur trenderna ser ut. RS har medfört att man i revisionen nu ska beakta 
fortlevnadsprincipen minst 12 månader framåt och därför krävs det mer arbete att samla in 
underlag för att analysera framtiden. Att Calle tycker att denna punkt medfört ett merarbete är 
mycket förståeligt. För att göra denna bedömning måste man ha underlag och det kan vara 
svårt att ha underlag på framtiden. De revisorer vi intervjuat nämner budgetar, trendanalyser, 
marknadsundersökningar och intervjuer med företagsledningen för att bilda sig en uppfattning 
om vart risker finns och som underlag för antagandet om fortsatt drift. Alla dessa underlag 
kan man säga är subjektiva och osäkra.  
 
Framtiden är något som är svårt att bedöma och dessutom att ha underlag på vad som kommer 
att hända. Det är alltså ingen lätt uppgift för revisorerna. Har revisorerna samlat in underlag 
de kan stödja sina uttalanden på borde revisorn ändå kunna känna sig ansvarsfri. Har de gjort 
en bedömning om framtiden utifrån hur det såg ut idag och har ett stöd för detta så är det inte 
revisorns ansvar om det skulle svänga åt andra hållet imorgon. Därför är underlagen en viktig 
del i ansvarsfrågan. Här får vi dock ej glömma punkt 10 i RS 570 där det tydligt står att 
revisorn ej kan garantera fortsatt drift. Därmed ligger det inte i revisorns ansvar att se in i 
framtiden och försäkra den. Men för att ändå kunna dra ett rimligt beslut är det ändå viktigt att 
kunna ha stöd till det. Det finns tillfällen då revisorn kan bli anklagad för att man borde ha 
uppmärksammat vissa händelser som inträffat efter påskrivandet av revisionsberättelsen. Då 
är underlagen otroligt viktiga för att visa att beslutet var rätt taget. Detta speglas i den 26 
punkten i RS 570 där det står hur viktigt det är att ha tillräckliga bevis för att dra en slutsats 
om fortsatt drift173. Genom att stämningar mot revisorer har ökat krävs en bra dokumentation 
till underlagen där det t.ex. kan handla om vad revisorn antagit om den fortsatta driften174. 
Detta kan vi se genom undersökningen där de flesta intervjuade kände att de hade fyllt deras 
ansvar när de hade tillräckligt med underlag för deras beslut. Så det faktum att Bertil tyckte 
att dokumentationsmomentet har ökat med införandet av RS 570 är inte så konstigt. Utifrån 
intervjuerna får vi en bild av att innan RS var granskandet av fortsatt drift en enklare fråga 
och underlag till att stödja eller att avvisa tvivel till den var inte lika kravfyllt som det är nu. 

6.4 Rapportering 
 
Att undersöka hur RS 570 påverkar rapporteringen för revisorn angående den fortsatta driften 
var ett av våra syften. Rapporteringen kring RS 570 fungerar så att vid anledning till tvivel 
angående den fortsatta driften finns det, beroende på hur allvarliga dessa är och vilka bevis 
som finns till att stödja detta, tre olika sätt att informera om detta. Antingen en upplysning, en 
reservation eller en avvikande mening skall tas med i revisionsberättelsen.175 Flera av de 
intervjuade upplevde att RS 570 fungerade som ett bra stöd i rapporteringen vilket gör att 
standarden uppfyller ett av sina syften. David trodde att fler synpunkter hamnat i 
revisionsberättelsen efter införandet vilket vi tror kan bero på den klara utformningen av hur 
rapportering ska ske och de flera olika sätt att informera om tvivel. Detta verkar vara den 
punkt där RS har underlättat mest i revisionsprocessen. 
 
Allt som revisorn rapporterar kommer dock inte med i revisionsberättelsen. Detta kan gälla 
punkter som måste rättas till så fort som möjligt och som företagsledningen måste få veta 
direkt. Om dessa åtgärdas kommer de inte att finnas med i revisionsberättelsen176. Att det nu 
                                                
173 FAR:s Samlingsvolym 2007 Del 2, s 499 pkt 26. 
174 Precht  ”Fler stämmer revisorn – skadebeloppen ökar”, s 21. 
175 FAR:s Samlingsvolym 2007 Del 2, s 503 pkt 32-35. 
176 Revision, vad är det?, s 28-29. 
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blivit klarare och tydligare att det ska och hur det ska rapporteras om tvivel tror vi har lett till 
ännu fler diskussioner med företagsledningen om sådana missförhållanden. Många av de 
företag som de revisorer vi intervjuat arbetat med var som sagt väldigt villiga att rätta till de 
eventuella problem som fanns, vilket gjorde att allt som uppkommit av den ökade 
granskningen inte kom med i revisionsberättelsen. Att det inte tas med i revisionsberättelsen 
beror på att i revisionsberättelsen tas endast de fel som gör att årsredovisningslagen eller god 
redovisningssed inte följs upp 177. Eftersom flera av de vi intervjuat inte skrivit så mycket 
avvikande i revisionsberättelsen hade de inte fullt ut heller upplevt hur RS 570 påverkat 
rapporteringen. Men de som använt den upplevde att RS 570 underlättade. Att diskussionerna 
kring den fortsatta driften ökat finner vi vara ett utmärkt sätt att undvika onödiga kriser som 
eventuellt kan leda till konkurser. Slutligen tror vi att RS 570 kan bidra till att företagens 
medvetande kring de problem och risker som finns i företagen ökar med hjälp av revisorernas 
ifrågasättande angående den fortsatta driften.  Därmed kan företaget komma tillrätta med 
eventuella problem i ett tidigare skede. 
 
Några av de vi intervjuade sa att det var svårt att rapportera eftersom de inte ville vara för 
negativa mot företaget då deras uttalande kan påverka företaget väldigt mycket. Samtidigt var 
de såklart tvungna att skriva det som de ansåg. I en sådan situation anser vi det otroligt viktigt 
att man skiljer på sitt ansvar som revisor och ”vän” till företaget, eftersom de ofta kommer 
företagsledningen nära under arbetet.  
 

                                                
177 Revision, vad är det?, s 33. 
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7 Slutdiskussion/Slutsats 
 
Utan större bakgrundsbild till vad RS var och ännu mindre vad RS 570 var fick vi börja med 
att fördjupa oss i detta problem. Intervjuerna vi utförde hade vi en förväntan på att det skulle 
framkomma en hel del information och svar kring RS 570. Dock kan man säga att 
intervjuerna präglades mer eller mindre av den osäkerhet vi läst och fått höra om i förväg. Vi 
vill dock inte säga att vårt syfte inte kunde besvaras. Det vi ville åstadkomma med detta 
arbete var att undersöka och öka förståelsen för de svårigheter som finns runt revisorns 
granskning när det gäller RS 570. Utifrån våra syften presenterar vi en slutgiltig diskussion 
kring varje delsyfte och därefter en slutsats kring det allmänna syftet till detta arbete, allt 
utifrån teori, empiri och analys. 
 

7.1 Slutdiskussion 

7.1.1 Införandet av RS 
 
Vi ville undersöka vilka förändringar införandet av RS medfört och då speciellt undersöka RS 
570 närmare. Utifrån empirin och analysen kan vi dra slutsatsen att införandet av RS har gjort 
att det uppkommit ett klarare syfte och mål med revisionen. Dock så är osäkerheten stor kring 
RS. Detta tror vi beror på den korta tid standarden funnits och att detta kommer att lösa sig 
allteftersom det uppkommer praxis och revisorerna har fått mer tid att arbeta med standarden. 
Huvudsakligen var de intervjuade revisorerna positiva till införandet, även fast det uppkom 
stor kritik mot RS applicering på små företag. Vi upplever att det borde finnas klarare direktiv 
om hur man kan anpassa standarden på små företag. Eftersom de flesta vi intervjuade nämnde 
problemet som fanns tror vi att en utveckling av rekommendationerna skulle vara bra.  
 
Just RS 570 har påverkat att bedömningen av fortsatt drift är mer uttalad nu. Tidigare var 
bedömningen bara något man gjorde utan att ha några riktlinjer. Nu är det mer strikt vad man 
ska granska och att det ska finnas underlag till allting. Detta har lett till ett merarbete för 
revisorerna. Samtidigt är det en rekommendation vilket ger revisorn utrymme för egen 
användning och analysering. RS ska vara ett stöd och en hjälp och inte en bromskloss i 
arbetet. 
 

7.1.2 Ansvar och granskning 
 
Vi ville med arbetet undersöka och skapa förståelse för vart gränsen går mellan det ansvar 
revisorn har vid granskningen av fortsatt drift i företaget och det ansvar företagsledningen 
har. Det är denna punkt som präglat vårt arbete mest. Det har varit på denna punkt vi har velat 
få fram så mycket som möjligt eftersom vi kände att det var en fråga som var väldigt svår. Det 
fick vi även belägg för under våra intervjuer. Det var många tveksamma svar och osäkerheten 
var stor, dock kunde de flesta ändå säga att företagsledningen bär det fulla ansvaret för 
ekonomin i ett företag som kan leda till en eventuell konkurs. Revisorn har ändå ett ansvar att 
fullfölja sitt arbete som revisor enligt god revisionssed. Uppfyller inte revisorn de krav som 
finns på denne kan revisorns granskningsnämnd ta upp detta med revisorn men revisorn blir 
aldrig skyldig för företagets affärer. När det gällde vart revisorns ansvar låg kring 



 44

granskningen var svaren lite mer skilda. Vi kan sammanfattningsvis säga att när du har 
tillräckliga underlag vid granskningen för att bilda dig en uppfattning har du gjort tillräckligt 
för att känna dig ansvarsfri. Detta är väldigt subjektivt och något som varierar från revisor till 
revisor. Vi kan därför inte ge något helt klart svar på vart gränsen går. Det gäller att som 
revisor respektera de krav som ställs på yrket och själv göra det jobb att han/hon kan känna 
sig ansvarsfri vilket i de flesta fall borde innebära att de fullföljt sitt ansvar. Som sagt så 
tycker vi att det är väldigt viktigt att revisorn fortsätter att vara en analytiker och inte låter sig 
begränsas av den standard som införts. Vi tror även att ju längre tid som går och när 
revisorerna får en djupare förståelse för standarden kommer ansvarsfördelningen att bli 
tydligare.  
 

7.1.3 Underlag och dokumentation 
 
Vi ville skapa förståelse och förtydligande för hur den fortsatta driften i företaget fastställs 
och vilket underlag revisorerna behöver för att stödja deras uttalanden 12 månader framåt från 
påskrivandet av revisionsberättelsen i vårt arbete. I och med att RS 570 infördes blev kraven 
på att ha underlag till överväganden om fortsatt drift mer påtagligt. Revisorerna hade stor 
kunskap när det gäller vad man kan använda sig av för underlag och hur man går tillväga för 
att skaffa dem. Problemet hos revisorerna låg inte i att skaffa underlag, däremot att bedöma 
det och känna sig säker på att man kan stödja sig på dem. Det hade inte varit något problem 
för revisorerna att uttala sig om den tid som varit, problemet ligger i att uttala sig om den 
tidsperiod som kommer. Eftersom framtiden aldrig kan vara riktigt säker ligger det en stor 
osäkerhet kring hela frågan om vilket underlag som kan stödja detta. Revisorn kan endast 
bedöma företaget utifrån den information som finns tillgänglig vid tidpunkten för revisionen. 
Det är därför väldigt viktigt att komma ihåg att revisorns uttalande inte är ett löfte om 
framtiden. 
 

7.1.4 Rapportering 
 
Vi ville även undersöka hur RS 570 påverkade rapporteringen från revisorn angående den 
fortsatta driften. Slutsatsen är att rapportering kring fortsatt drift har blivit lättare p.g.a. tydliga 
och många exempel om hur man kan skriva en avvikande mening eller t.ex. en reservation. 
RS 570 har även medfört att fler synpunkter på till exempel riskfaktorer tas upp i 
revisionsberättelsen än tidigare och att dessa frågor tas upp med företagsledningen i större 
utsträckning än tidigare. RS 570 har alltså med hjälp av den tydliga rapporteringen hjälpt till 
med att tidigare ta upp problem med företagen och därmed kan företagen åtgärda dessa i tid 
vilket på lång sikt säkerligen kan leda till färre företag med stora problem som eventuellt kan 
leda till konkurs. Rapporteringen har även hjälpt företagets intressenter att tidigare få 
information om sådant som kan vara problem i företaget och var det finns risker. Detta hjälper 
dem i sin bedömning av företaget. 
 

7.2 Slutsats 
 
Vårt huvudsakliga syfte var att undersöka och öka förståelsen för en av de svårigheter som 
finns kring revisorns granskning av årsredovisningen med inriktning på RS 570 – fortsatt 
drift. Under uppsatsens gång har vi både nått en ökad förståelse för revisorns arbete och fått 
en inblick i revisionens arbetsgång och mål. Vi undersökte en fråga som vi redan innan 
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undersökningens början visste var svår och att vi kanske inte skulle nå fram till så klara och 
säkra svar. Även fast det i verkligheten rådde en stor osäkerhet tycker vi att vi kommit fram 
till bra svar och ökat förståelsen. Vi tror att hela arbetet med RS och RS 570 kommer bli 
klarare ju äldre standarden blir och ju längre revisorerna hinner arbeta med den. Genom vår 
undersökning så har vi visat att implementeringen av en ny standard tar tid. Revisorerna 
måste lägga ner mycket tid på att lära sig den nya standarden och samtidigt få chans att utöva 
den praktiskt. Förhoppningsvis har vi bidragit med att tydliggöra de svårigheter som finns 
med RS 570 och hoppas att detta bidrar till att det sker ett kontinuerligt arbete med 
utvecklingen av revisorns arbete. 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Under vår undersökning uppkom mycket kritik mot användningen av RS mot små företag. 
Detta skulle man kunna fördjupa sig i och undersöka hur man skulle kunna förbättra i 
standarden för att den skulle bli lättare att applicera på små företag. 
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8 Sanningskriterier  
 
Det finns många olika syner på vilka sanningskriterier som ska användas i en kvalitativ 
studie. Vissa förespråkar användande av samma begrepp som inom den kvantitativa 
forskningen men med en innebörd som till viss mån är justerad för att bättre kunna tillämpas 
på den kvalitativa forskningsstrategin, medan andra rekommenderar användande av speciella 
kriterier utvecklade för kvalitativa metoder.178 Sanningskriterier används för att bedöma hur 
sann en studie är, hur väl den stämmer överens med verkligheten. Vid kvalitativa metoder där 
fokus ligger på en djupare förståelse av det enskilda och att utveckla teorier finns det ingen 
”verklig verklighet”. Därför är det svårt att avgöra vad som är sant eller inte, och det pratas 
istället ofta om att nå en trovärdighet i studien.179 Trovärdigheten består av fyra stycken 
kriterier vilka är: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och 
konfirmera180.  
 

8.1 Tillförlitlighet 
 
Tillförlitligheten i undersökningen kan styrkas genom att resultaten av forskningen 
kontrolleras av dem som deltagit i undersökningen så att de kan bedöma om informationen är 
tolkad på rätt sätt181.  
 
Efter varje utförd intervju lyssnade vi igenom inspelningen och transkriberade den till text. 
När vi gjort detta gjorde vi en sammanfattande text av vad vi skulle använda i empirin och 
skickade ut denna till intervjupersonerna. Detta gjorde det möjligt för dessa att gå igenom vår 
text, godkänna, ändra eller komplettera den. Detta anser vi ger en hög tillförlitlighet i vår 
studie. 
 

8.2 Överförbarhet 
 
Denna del av trovärdigheten handlar om hur resultatet av undersökningen går att använda 
utanför den egna studien182.  
 
Vår studie har inte som huvudsakligt syfte att kunna användas på andra situationer. Den syftar 
till att ge en ökad förståelse för de problem som finns med RS 570 enligt de revisorer vi 
intervjuat och tydliggöra dessa problem. Resultatet av undersökningen skulle dock kunna 
användas för att studera vilka förbättringar och ändringar som skulle behöva göras i 
standarden. Detta för att arbetet för revisorerna skulle underlättas och att revisionsberättelsen 
skulle bli så trovärdig som möjligt. Vi anser att om undersökningen skulle genomföras under 
samma tidsperiod och samma geografiska avgränsning så skulle resultatet bli detsamma.  
 
 

                                                
178 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, s 160. 
179 Ibid., s 164. 
180 Bell och Bryman, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s 306. 
181 Ibid., s 307. 
182 Ibid., s 307. 



 47

8.3 Pålitlighet 
 
Genom att ingående granska alla steg i en undersökning både själv som forskare och genom 
att låta andra granska arbetet, skapas en pålitlighet i studien183.  
 
Vi som uppsatsskrivare har under hela arbetets gång granskat alla steg i uppsatsen. Även vår 
handledare har kollat igenom uppsatsen under skrivandets gång för att kunna dirigera oss i rätt 
riktning. Vårt empiriska material har blivit granskat av de ursprungliga källorna vilket gör att 
informationen är pålitlig. Vi har även låtit utomstående granskat uppsatsen och komma med 
synpunkter kring upplägget och innehållet.  
 

8.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
 
Detta kriterium rör forskarens förförståelse. Forskaren ska visa på att han/hon inte låtit 
förförståelsen påverkat studien och analysen medvetet.184  
 
Vi tycker inte att vi medvetet påverkat studien eftersom vår förförståelse inom ämnet var så 
begränsad. Vårt syfte med uppsatsen var att lära oss mer och öka förståelsen en av revisorns 
svårigheter. Vi känner därför att vi varit väldigt öppna under intervjuerna och låtit 
intervjupersonerna styra svaren. Dock har vi påverkat uppsatsen på så sätt att vi valde 
problemområde utifrån vad som intresserade oss. 
 

                                                
183 Bell och Bryman, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s 307. 
184 Ibid., s 307-308. 
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9 Källförteckning 

9.1 Primära källor  
 
Telefonintervju med Klas-Erik Hjort, Godkänd revisor, Lindebergs Grant Thornton, 26/11 
2007, 15.00 
 
Intervju med revisor Anna, 5/12 2007, 11.00 
 
Intervju med revisor Bertil, 10/12 2007, 16.00 
 
Intervju med revisor Calle, 11/12 2007, 09.00 
 
Intervju med revisor David, 12/12 2007, 10.00 
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Bilaga 1: Frågor till intervjun 
 
Bakgrund: 
 

1. Berätta allmänt om dig, hur länge du arbetat? 
2. Hur upplevde du övergången till RS? 
3. Positiv/negativ? 
4. Vad har RS 570 påverkat till ditt arbete? 
5. Vad har du upplevt som svårigheter med RS 570? 
6. Har RS 570 medfört några förbättringar i ditt arbete? 

 
Ansvar & granskning: 
 

7. Hur fastställer ni fortsatt drift i ett företag?  
8. Hur upplever ni att företagen ser på granskningen av fortsatt drift? Har de gjort egna 

bedömningar av fortsatt drift? 
9. Är granskningen av fortsatt drift mer komplicerad för vissa branscher? Svårare att 

fastställa den fortsatta driften och ha underlag för att säkerställa?  
10. Är det några speciella situationer då fastställande av den fortsatta driften är svårare? 
11. Diskussionsfråga: Vi vill diskutera vart gränsen går mellan det ansvar 

företagsledningen har och revisorn har angående uttalandet om fortsatt drift. Om t.ex. 
ett företag går i konkurs och både företagsledningen och revisorn har gett uttalandet 
att företaget antas fortleva, vem har ansvaret för missbedömningen? 

 
Underlag & dokumentation: 
 

12. Vilket underlag använder ni för att säkerställa den fortsatta driften? (säkerställa 
riktigheten i företagets uttalanden om fortsatt drift) 

13. Hur får man fram detta underlag? 
 
Rapportering: 
 

14. Hur påverkar RS 570 rapporteringen i revisionsberättelsen? 
15. Vad är svårigheterna med rapporteringen? 
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Bilaga 2: Revisorns bedömningar enligt RS 570 
 

 


