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SAMMANFATTNING 
______________________________________________________________________ 
 
Revisorns roll har varit ett omdebatterat ämne under en längre tid beträffande hur väl de 
genomför sina förpliktelser som revisor. I samband med de redovisningsskandaler som 
har uppmärksammats de senaste decennierna har det framkommit att revisorn haft en 
passiv roll och medverkat till att utomstående intressenter har erhållit felaktig 
information. 
 
En revisor ska i samband med en granskning förhålla sig i enlighet med 
revisionsstandard ISA 570, som berör redovisningsprincipen fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift innebär att ett företag anses fortsätta sin verksamhet under överskådlig 
framtid. Standarden reglerar vilka åtgärder en revisor skall vidta om det föreligger 
betydande tvivel eller osäkerhetsfaktorer gällande företagets förmåga till fortsatt drift. 
Dock lägger denna standard ingen värdering i vilka faktorer som väger tyngre vid en 
bedömning. På grund av bristande regelverk och rekommendationer kan revisorn beakta 
ett företags fortlevnad utifrån olika aspekter, vilket skapar ett handlingsutrymme. 
Revisorn står inför ett dilemma i dessa avseende då en bedömning om den fortsatta 
driften kan leda till olika påföljder på grund av sitt ställningstagande.  
 
Vi vill med denna studie få en större förståelse för hur revisorn bedömer och uppfattar 
detta handlingsutrymme om fortsatt drift samt skapa en förståelse om det 
beslutsunderlag som revisorn utgår ifrån vid sin bedömning. För studiens utförande har 
vi valt en kvalitativ forskningsmetod med utgångspunkt i en hermeneutisk kunskapssyn 
och en konstruktionistisk vetenskapssyn. Studiens angreppssätt är en medelväg mellan 
det induktiva och det deduktiva vilket innebär att det sker en interaktion mellan teori 
och empiri. Det valda angreppssättet innebär att vi utifrån befintliga teorier skapat 
relevanta empiriska undersökningar för att bringa klarhet i hur revisorn resonerar kring 
sin bedömning om fortsatt drift.  
 
Det empiriska materialet samlades in med hjälp av intervjuer med både auktoriserade 
och godkända revisorer. Intervjuerna utformades på ett semi-strukturerat sätt, vilket 
innebar flexibla intervjuer med förvalda frågor och scenarier baserade på olika teman.  
 
I analysen av det empiriska materialet framkom det att revisorerna upplever detta 
ställningstagande som en svårhanterlig bedömning. Tillämpningen av rådande reglering 
och praxis är begränsad vilket kan förklaras av att standarden inte fyller sitt syfte att 
underlätta och ge vägledning vid beslutsfattandet gällande ett företags förmåga till 
fortsatt drift. Erfarenhet och konsultation med kollegor är det tillvägagång sätt som 
revisorerna främst använder vid en bedömning. Beslutsunderlaget baseras i 
huvudsakligen på ekonomiska faktorer, revisorerna upplever en trygghet av att basera 
ett utlåtande på konkret information som inte innefattar någon bedömningsaspekt. Vi 
kan även konstatera att revisorns branscherfarenhet, arbetssituation samt erfarenheten 
av att anmärka på fortsatt drift är bakgrundsfaktorer som har stor inverkan på vad som 
motiverar deras ställningstagande om ett företags förmåga till fortsatt drift.  
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1. INLEDNING 
______________________________________________________________________ 
  
Detta kapitel syftar till att introducera läsaren till bakgrunden av dilemmat som en 
revisor står inför vid bedömningen om ett företags förmåga till fortsatt drift. 
Problembakgrunden presenteras och ligger till grund för studiens valda 
problemformulering och syfte. Vidare presenterar vi tidigare studier som gjorts om 
revisorns bedömning om ett företags fortsatta drift. De centrala begrepp som studien 
berör kommer att tydliggöras och slutligen presenteras studiens avgränsningar. 
 
 
      1.1 Introduktion 
_______________________________________________________________________________________________	  
 
Under det senaste decenniet har ett flertal omfattande affärsskandaler inträffat som har 
lett till att revisorns roll som oberoende granskare har kritiserats. Energiföretaget Enron 
är den mest omtalade redovisningsskandalen i USA, där företagsledningen 
manipulerade sin bokföring för att uppvisa ett högre redovisat resultat (Giroux, 2008, s. 
1219-1221). Enron utnyttjade det dåvarande regelverkets brister och gjorde sig därmed 
skyldiga till insiderhandel och bokföringsbrott, denna skandal har därmed tvingat fram 
hårdare redovisningskrav (Blomberg & Svernlöv, 2003, s. 23). Skandalen fick 
förödande konsekvenser för både investerare och revisorer. Denna omdebatterade 
skandal har bidragit till att en mer kritisk syn har riktats mot revisorns arbete och dennes 
förtroende bland intressenter. Vid Enrons konkurs framkom det i företagets 
revisionsberättelse att deras verksamhet skulle fortgå under överskådlig tid. Om 
revisorerna hade fullföljt sina åtagande skulle en oren revisionsberättelse upprättats för 
att upplysa intressenterna om företagets fortlevnadsproblem. Genom att revisorerna 
godkände företagets tvivelaktiga redovisning gav det vilseledande information för 
samtliga intressenter och därmed ifrågasattes revisorns oberoende.  
 
Denna företagsskandal påverkade kraftigt revisionsbranschen i form av att kvaliteten på 
revisorns granskning ifrågasattes. Det har även uppkommit skandaler i Sverige som har 
lett till att kritik har riktats mot revisorns arbete, ett exempel är Skandiaskandalen, som 
uppdagades 2003. Försäkringsbolaget betalade ut över fyra miljarder kronor i 
ersättningar utöver lön till toppchefer i Sverige, USA och England. Dessa ersättningar 
gick inte att läsa om i årsredovisningen och innebar att andra revisorer i börsnoterade 
bolag blev mer eftertänksamma innan de satt sin namnteckning under en årsredovisning. 
(Veckans affärer, 2003)  
 
Till följd av dessa skandaler har ett nytt regelverk skapats, Sarbanes-Oxley Act (SOX), 
syftet med regelverket var att vinna tillbaka förtroende för aktiemarknaden samt 
garantera att företagens räkenskaper och övrig dokumentation stämmer överens med 
verkligheten. (Blomberg & Svernlöv, 2003, s. 23) Skandalerna är även en del av 
bakgrunden till EU:s nya regler om revisorsrotation, det vill säga att byta ut revisorerna 
minst var sjunde år (FAR.se, 2012). 
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      1.2 Problembakgrund 
_______________________________________________________________________________________________	  
 
Syftet med revision är att skapa trovärdighet och kvalitetssäkra ett företags räkenskaper 
och ekonomiska ställning för utomstående intressenter. Revisorns grundläggande 
uppgifter innebär att genomföra en ingående och omfattande granskning av det 
reviderande företagets årsredovisning samt bokföring (FAR SRS, 2010, s. 211). Enligt 
revisionslagen (SFS 1999:1079) ska en revisor efter varje räkenskapsår lämna en 
revisionsberättelse till företaget. I enlighet med internationella revisionsstandarder 
(ISA) ska revisorn tillämpa god revisionssed. Enligt revisionslagen 31 § ska 
revisionsberättelsen bland annat innehålla uppgifter om omständigheter som tredje part 
bör få kännedom om. En revisor i ett aktiebolag har upplysnings- och 
rapporteringsskyldighet att till bolagsstämman lämna de upplysningar som stämman 
begär, i den mån det inte skulle vara till väsentlig skada för bolaget (SOU, 2008:32, s. 
111)  
 
En revisor ska i samband med en granskning förhålla sig i enlighet med 
revisionsstandard ISA 570, som berör redovisningsprincipen fortsatt drift. Enligt FAR 
(2012, s. 410) definieras begreppet ”fortsatt drift” att ett företag anses fortsätta sin 
verksamhet inom överskådlig tid. ISA 570 reglerar vilka åtgärder en revisor ska vidta 
om det föreligger betydande tvivel eller osäkerhetsfaktorer gällande företagets fortsatta 
drift. Enligt svenska redovisningsregler är syftet med denna revisionsstandard att ge 
vägledning om revisorns ansvar vid en revision gällande antaganden om fortsatt drift 
vid upprättande av revisionsberättelsen samt reflektioner om företagsledningens 
bedömning om företagets fortsatta drift (FAR SRS, 2010, s. 344-345). 
 
Någon specifik definition av god revisionssed anges inte i lagen men uttrycks som tre 
grundpelare i revision: oberoende, tystnadsplikt och kompetens. För att skapa tilltro till 
revisorns uttalande är oberoendet som revisor en viktig förutsättning, vilket betonas av 
både lagstiftare och normbildare. Om revisorn åsidosätter sitt oberoende försämras 
revisionskvalitén och riskerar vara vilseledande för intressenter. (Svanström, 2008, s. 
75) Revisionskvalité består av två komponenter, kompetens och oberoende (Svanström, 
2008, s. 71). Revisorns förmåga att upptäcka felaktigheter i klientens räkenskaper är 
relaterade till revisorns kompetens medan rapporteringsbenägenheten är förenad med 
revisorns förmåga att förbli oberoende. Tystnadsplikt anses även vara en grundläggande 
förutsättning för att kunna genomföra en objektiv revision och för att dra korrekta 
slutsatser utifrån tillgänglig information. (Westermark, 2012, s. 204) Revisorns 
skyldighet att lämna information av betydande karaktär kan komma att påverka både 
intressenternas investeringsbeslut samt kreditgivarnas beslutsunderlag för bolaget. 
Dessa intressenter förväntar sig att revisorns utlåtande är en korrekt bedömning med 
hänsyn till deras expertis och tillgång till insiderinformation. Intressenterna förväntas 
även i ett tidigt skede få upplysningar om finansiella svårigheter som kan komma att 
påverka den fortsatta driften inom överskådlig tid. (Guiral, Rodgers, Ruiz, & Gonzalo, 
2010 s.163)  
 
Revisorns roll har under en längre tid varit ett omdebatterat ämne beträffande deras 
oberoende ställning till sina klienter och hur väl de genomför sina förpliktelser som 
revisor. De redovisningsskandaler som har uppmärksammats de senaste decennierna har 
det framkommit att revisorn har haft en passiv roll och medverkat till att utomstående 
intressenter har erhållit felaktig information (Giroux, 2008, s. 1207-1208). Under den 
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senaste globala finanskrisen har även revisorns roll ifrågasatts då de i mindre 
omfattning varnat allmänheten genom att lämna ett uttalande om ett företags 
fortlevnadsproblem i revisionsberättelsen (Svanström, 2011, s. 451). Kritiken som 
riktades mot revisorerna handlade främst om att revisorerna inte slog larm i de banker 
som senare gick omkull (FAR.se, 2011, a).	  
 
Till följd av finanskrisen har EU under 2010 offentliggjort en Grönbok (Green paper) 
för att diskutera revisorns roll och åtgärder för att öka betydelsen av revision (EU 
Kommissionen, 2010). Syftet med Grönbok är att tydliggöra revisorsrollen och 
förstärka deras opartiskhet och självständighet (FAR.se, 2011, b). 
 
 
      1.3 Problemdiskussion 
_______________________________________________________________________________________________	  
 
Revisorn befinner sig i en komplex situation gällande utfärdandet av en anmärkning på 
den fortsatta driften. Möjliga anledningar till varför revisorn inte lämnar ett utlåtande, 
kan vara att revisorn tror att företaget kommer överleva inom överskådlig tid men kan 
även bero på inkompetens eller brist på förståelse för sin klients finansiella ställning 
(Barnes & Hooi Den, 1993 s. 213-214). På grund av bristande regelverk och 
rekommendationer kan revisorn beakta ett företags fortlevnad utifrån olika aspekter 
vilket skapar en problematik om vilka faktorer revisorn bör ta hänsyn till (Öhman, 
Häckner, Jansson, & Tschudi, 2006, s. 93).  
 
En bidragande faktor som påverkar revisorns utlåtande om ett företags fortsatta drift är 
deras upplevda rädsla för att bli stämda av intressenter. Stämningsrisken grundar sig på 
om revisorn gör ett felaktigt utlåtande om ett företags fortsatta drift, det vill säga om 
revisorns utlåtande får motsatt effekt och det reviderade företaget mot förmodan går i 
konkurs (Kida, 1980). Risken för att en revisor ska bli stämd för underlåtenhet, det vill 
säga att inte lämna en anmärkning om fortsatt drift till ett företag som har 
fortlevnadsproblem, kan komma att påverka deras bedömning. Tidigare studier visar att 
en miljö som präglas av hög stämningsrisk ger revisorn incitament att i större 
utsträckning utfärda en anmärkning om fortsatt drift (Blay, 2005) medan andra studier 
inte finner belägg för detta samband (Hope & Langli, 2010).  
 
En annan faktor som kan inverka på revisorns bedömning är den självuppfyllande 
profetian, en prognos på framtiden som kommer att gå i uppfyllelse på grund av själva 
existensen av förutsägelsen (Merton, 1968, s. 477). Nogler (2004, s. 681) har studerat 
revisorns rädsla för den självuppfyllande profetian. Detta innebär att relationen mellan 
företaget och dess intressenter vid en anmärkning försämras, vilket ökar risken för 
konkurs. Denna självuppfyllande profetia kan påverka en revisors benägenhet att 
utfärda en anmärkning i revisionsberättelsen. Den befintliga forskningen är oense 
gällande huruvida självuppfyllande profetian existerar, vissa studier visar att det inte 
existerar något samband mellan en anmärkning om fortsatt drift och en konkurs (P. J. 
Carey, Geiger, & O’Connell, 2008; Citron & Taffler, 2004) medan andra studier har 
funnit ett existerande samband (Guiral et al., 2010; Tucker, Matsumura, & 
Subramanyam, 2003). Eftersom de empiriska resultaten går isär visar detta att det finns 
ett behov av ytterligare forskning om den självuppfyllande profetians verkliga existens.  
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Som revisor är det även viktigt att behålla intressenternas förtroende genom att tillge 
dem relevant och tillförlitlig information om klientens finansiella ställning, eftersom 
intressenterna förväntar sig att de granskade räkenskaperna ger en rättvisande bild. I 
situationer där revisorn utfärdat en ren revisionsberättelse i samband med ett företags 
konkurs, förlorar revisorn förtroendet hos intressenterna (Hayes, Dassen, Wallage, & 
Schilder, 2005, s. 370-371).  
 
Förutom förväntningar från företagets direkta intressenter och det reviderade företaget 
finns även förväntningar från företagets övriga intressenter i form av leverantörer, 
medarbetare och kunder. Dessa övriga intressenter förväntar sig att revisorns uttalande 
om den fortsatta driften överensstämmer med företagets finansiella ställning. Det är 
detta samtidiga hänsynstagande i kombination med att företagets framtida 
händelseutveckling är svår att förutse (Hayes et al., 2005 s. 58) som skapar revisorns 
dilemma. Nationalencyklopedin (2013) väljer att definiera “dilemma” enligt följande: 
”att stå inför ett dilemma innebär att vilket beslut som än fattas så kommer beslutet att 
missgynna någon part”. Dilemmat uppstår då revisorn ska utföra en oberoende 
bedömning om företagets fortsatta drift som således tillfredsställer samtliga intressenter. 
En revisor utsätts för påtryckningar från dessa parter och det är därmed viktigt att vinna 
bådas förtroende (Johansson, Häckner, Wallerstedt, & Studieförbundet Näringsliv och 
samhälle, 2005, s. 71).  
 
I den befintliga litteraturen finns det kvantitativa studier (P. J. Carey et al., 2008; 
Feldmann & Read, 2010) gjorda kring revisorns rapportering om fortsatt drift. Dessa 
kvantitativa studier visar bland annat att revisorns benägenhet att utfärda en anmärkning 
på den fortsatta driften har ökat kraftigt Enrons konkurs. Dock finns det bristande 
forskning om revisorns egen uppfattning om fortsatt drift och vilka faktorer som är 
avgörande vid bedömningen.  
 
Vårt syfte med studien är inte att generalisera något problem, utan vi vill få en djupare 
förståelse för revisorers ställningstagande gällande ett företags fortsatta drift, därför har 
vi valt en kvalitativ studie för att fylla det rådande forskningsgapet. En fördel med vårt 
metodval är att vår studie har en stor förankring i verkligheten som ger oss rikligt med 
information om hur revisorer resonerar kring bedömningen om fortsatt drift. Från och 
med 1 juni 2013 har möjligheten att bli godkänd revisor med revisorsexamen tagits bort. 
En godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen benämns från och med detta datum 
som auktoriserad revisor (FAR.se, 2013). Vi kommer i vår studie undersöka 
skillnaderna och likheterna mellan dessa titlar vad gäller uppfattningen och 
ställningstagandet om ett företags fortsatta drift. 
 
Den praktiska relevansen i denna studie är att revisorn får tydligare direktiv vilket kan 
underlätta bedömningen om fortsatt drift samt att branschen får en mer enhetlig syn på 
detta fenomen. Bland svenska revisorer är träffsäkerheten låg (Mård & Söderberg, 
2010; Olsson & Wahlqvist, 2011; Liu & Özcelik, 2011), studiens praktiska bidrag kan 
därmed öka träffsäkerheten och därmed minska antalet revisionsmisslyckanden. 
Bristande riktlinjer som råder gällande revisorns bedömning om den fortsatta driften ger 
upphov till en intressekonflikt mellan revisorns ansvarstagande och intresset hos 
allmänheten. 
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I revisionsstandarden ISA 570 beskrivs faktorer som kan indikera på tvivel om fortsatt 
drift, dessa är indelade i ekonomiska, verksamhetsrelaterade och övriga faktorer (FAR 
Akademi, 2012, s. 414). Dock lägger denna standard ingen värdering i vilka faktorer 
som väger tyngst vid en bedömning om ett företags fortsatta drift. Tidigare studier visar 
även att det inte finns någon enighet gällande vilka faktorer som indikerar att det finns 
problem gällande den fortsatta driften och varför (Bhimani, Gulamhussen, & Lopes, 
2009, s. 242). Bhimani et al. (2009, s. 242) har även konstaterat att de olika studierna 
visar att revisorn inte använder sig av samma mått utan endast liknande beträffande 
kassaflöde, intäkter och likviditet på kort och lång sikt. Detta styrker studiens teoretiska 
relevans och visar att revisorn befinner sig i en gråzon gällande ställningstagandet att 
uttala sig om ett företags fortsatta drift. Genom den rådande bristen på både 
tillämpningen av regelverket och kvalitativ forskning gällande fortsatt drift, resulterar 
detta till studiens valda problemformulering.  
 
Revisorer anser att ISA 570 – Fortsatt drift är en av de svåraste standarderna att arbeta 
med. Problematiken grundar sig i att standarden är svår att applicera på små företag, 
eftersom standarden är översatt från ISA, som är främst skapad för att användas på 
större företag. Revisorer hävdar att svårigheten även grundar sig i att ett felaktigt 
uttalande om den fortsatta driften kan leda till stora konsekvenser för klienten. 
Tidsaspekten är ytterligare ett argument som har lyfts fram som kan vara en förklarande 
faktor till att standarden idag ger upphov till ett handlingsutrymme. Revisorer hävdar att 
de behöver mer tid till att tolka och utbilda sig i standarden. (Forslund & Holmlund, 
2007, s. 37-40) Denna problematik som revisorerna själva lyfter fram tyder att klarare 
riktlinjer måste skapas om hur revisorn skall bedöma ett företags förmåga att fortsätta 
sin verksamhet. Denna problematik styrker studiens praktiska samt teoretiska relevans. 
 
Sammanfattningsvis står revisorn inför ett etiskt och moraliskt dilemma om att utfärda 
en anmärkning på den fortsatta driften. I de fall då revisorn väljer att uttala tvivel om 
den fortsatta driften, finns risken att klienten drabbas av finansiella problem eller att 
klienten väljer att byta revisor. Om revisorn istället väljer att inte göra en anmärkning 
om den fortsatta driften riskerar revisorn att bli stämd av intressenterna på grund av 
utelämnandet av företagets konkursrisk (Lai, 2009 s.110). Att lämna en anmärkning till 
en ekonomiskt belastad klient är ett av de svåraste ställningstagandena som en revisor 
uppmanas att göra (O´Reilly, 2008, s. 6 ).  
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      1.4 Problemformulering 
_______________________________________________________________________________________________	  
  
Hur motiverar revisorn sitt ställningstagande vid en bedömning om ett företags fortsatta 
drift? 
 
      1.5 Syfte 
_______________________________________________________________________________________________	  
 
Revisorns bedömning om fortsatt drift är förenad med en inneboende komplexitet. 
Syftet med studien är att erhålla en ökad förståelse för hur revisorn bedömer och 
uppfattar detta dilemma om fortsatt drift. Vidare är syftet att erhålla en förståelse om 
revisorns ställningstagande samt förtydliga det beslutsunderlag som revisorn utgår ifrån 
vid sin bedömning.   
 
      1.6 Avgränsningar 
_______________________________________________________________________________________________	  
  
Den avgränsning som vi har gjort i denna studie är att vi har utgått från revisorns 
perspektiv. Detta för att studiens syfte är att öka förståelsen för hur revisorn motiverar 
och resonerar kring bedömningen om fortsatt drift. Vi kommer därmed inte att 
reflektera och analysera över hur det reviderade företaget och övriga intressenter 
påverkas av revisorns ställningstagande såvida inte vår teoretiska referensram visar att 
dessa aspekter är relevanta att ta i beaktande. Anledningen till denna avgränsning är för 
att skapa ett djup i studien samt för att göra den genomförbar.  
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      1.7 Förkortningar 
_______________________________________________________________________________________________	  
	  
FAR Föreningen Auktoriserade Revisorer 

IAASB  Internation Auditing and Assurance Standards Board 

ISA International Standards on Auditing 

RN  Revisorsnämnden 

RS Revisionsstandard 

SOU Statens offentliga utredning 
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2. VETENSKAPLIGA UTGÅNGSPUNKTER 
______________________________________________________________________ 

 
Inledningsvis i detta kapital redogör vi för vår förförståelse eftersom den utgör 
utgångspunkten för tolkningen i vår studie. Sedan presenterar vi att vår studie har en 
utgångspunkt i en hermeneutisk kunskapssyn och en konstruktionistisk vetenskapssyn. 
Vidare redogör vi hur vi förhåller oss till teori och empiri. Kapitlet avslutas med en 
redogörelse av hur vi har gått tillväga för att på ett kritiskt sätt införskaffa oss 
vetenskapligt material. 
 
 
      2.1 Förförståelse 
_______________________________________________________________________________________________	  
	  
Förförståelse är den kunskap som en forskare har utifrån sina egna föreställningar och 
erfarenheter inom det område som ska undersökas (Olsson & Sörensen, 2011, s. 101).  
Det är viktigt för oss som författare att ha självinsikt gällande vilken förförståelse vi 
besitter eftersom våra föreställningar och erfarenheter kan påverka studien i form av 
vinklingar i tolkningsprocessen (Vikström, 2005, s. 13). Denna förförståelse finns 
grundad i vår sociala bakgrund, utbildning och praktiska erfarenheter (Johansson-
Lindfors, 1993, s. 25), dock får den inte påverka objektiviteten i observationen och 
tolkningen av resultatet (Olsson & Sörensen, 2011, s. 101). Eftersom vår förförståelse 
kan påverka studiens utförande är det viktigt för oss att skapa insikt och redogöra för 
vår förförståelse, detta för att skapa förtroende för studien. Den förförståelse vi har 
grundar sig till stor del på teoretisk kunskap som vi främst har erhållit från 
Civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Vi har båda valt 
att fördjupa oss inom redovisning och där större delen av kurserna har behandlat 
ämnesområdena redovisning och revision. Vi har därmed utifrån vår teoretiska kunskap 
skapat oss en förförståelse för yrket som revisor och revisionsbranschen som helhet.  
 
Utbildningen har även bidragit till grundläggande kunskaper om hur finansiella 
rapporter upprättas, vilket stärker förståelsen i samband med revisorns granskning av ett 
företags finansiella ställning. Dessa teoretiska kunskaper skapar en bättre förståelse för 
de beslut en revisor står inför vid en bedömning om ett företags fortsatta drift och kan 
bidra till bättre tolkningar av revisorers resonemang. Svenson och Starrin (1996, s. 14-
15) hävdar att direkta erfarenheter av den studerande gruppens livssituation inte alltid är 
en fördel, risken är att man blir hemmablind och att forskaren inte har förmågan att 
utmana och söka sig bakom sin egen förförståelse. Med hänsyn till att vi inte har arbetat 
med revision har vi ingen direkt erfarenhet av att anmärka på fortsatt drift vilket 
minimerar risken för oss att vara hemmablinda och i och med det minskas risken för 
försummelse av viktig information. Detta ger oss förmågan att distansera oss och ställa 
oss utanför revisorns miljö och låta det empiriska materialet styra studiens utformning.  
 
Vår medvetenhet om förförståelsens påverkan får en avgörande betydelse för studiens 
perspektiv då det är den som ger riktningen i vårt sökande (Vikström, 2005, s. 13). 
Alvesson och Sköldberg (2008, s. 137) hävdar att en forskare som inte är insatt i sitt 
forskningsområde löper en risk att hamna i ”naiv empirism”. Vi undviker detta genom 
att upprätthålla ett kritiskt förhållningssätt och reflektera över den information vi tar del 
av under studien. Eftersom forskningen inte är värderingsfri är det viktigt för oss att 
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vara medveten om detta och reflektera över vilka faktorer som kan komma att påverka 
studien (Bryman & Bell, 2005, s. 43). Med hänsyn till att våra teoretiska och praktiska 
kunskaper kan komma att påverka föreställningen och förhållningssättet till studien är 
det därför viktigt att redogöra för dessa i ett tidigt skede för att öka tillförlitligheten i 
studien (Widerberg, 2002, s. 26).  
 
 
      2.2 Kunskapssyn  
_______________________________________________________________________________________________	  
	  
Forskarens kunskapssyn förmedlar studiens syn på vad kunskap är, hur kunskap skapas 
och presenterar hur forskaren studerar verkligheten (Bryman & Bell, 2005, s. 26). I 
denna studie kommer revisorn att vara det subjekt som vi kommer att tolka och 
utvärdera. Enligt Wallén (1996, s. 34) är en tolkning ett sätt att visa på ett 
bakomliggande sammanhang som föreligger vid en handling. Vår studie tar sin 
utgångspunkt i en hermeneutisk kunskapssyn och en kontruktionistisk 
verklighetsuppfattning. Vår förhoppning är att skapa kunskap genom tolkning av ett 
socialt konstruerat fenomen. Det konstruktivistiska synsättet bygger på att människan 
skapar sin egen verklighet genom att integrera med andra (Bryman & Bell, 2005, s. 33-
34). De ekonomiska skandaler som har uppstått av mänskliga handlingar har medfört att 
revisorer idag hamnar i komplexa situationer gällande bedömningar om ett företags 
fortsatta drift. Detta tyder på en kontruktionistisk verklighetssyn.  
 
Genom att intervjua och presentera fiktiva scenarion för revisorer vill vi tolka och skapa 
en förståelse för deras ställningstagande vid en bedömning om fortsatt drift. Vi kommer 
att utgå från ett ”inifrån-utifrån-perspektiv”, vilket innebär att vi själva kommer att delta 
vid insamlingen av våra empiriska data och där målet är att relatera teorierna till 
verkligenheten. Genom fördjupade frågeställningar och personlig kontakt med våra 
respondenter kommer vi vara subjektiva i våra bedömningar (Svensson & Starrin, 1996, 
s. 55), det vill säga att utgå ifrån konstruktionismen. För att skapa en förståelse för 
revisorns ställningstagande måste vi undersöka hur processen går till vid en anmärkning 
och det beslutsunderlag som revisorn utgår ifrån vid sin bedömning. Utifrån det valda 
syftet och problemformuleringen i studien vill vi därmed skapa en större förståelse 
kring beslutsfattandet och vilka faktorer som är avgörande vid en anmärkning om 
fortsatt drift.  
 
Mot bakgrunden ovan har vi valt att utgå från ett hermeneutiskt synsätt, där de centrala 
tankegångarna är den subjektiva verklighetsuppfattningen, förståelsen och tolkningen 
(Johansson-Lindfors, 1993, s. 57). Tyngdpunkten inom hermeneutiken är att förstå 
människors handlingar och hur de upplevs utifrån deras synvinkel (Bryman & Bell, 
2005, s. 589). Uppfattningen om verkligheten är baserad utifrån hur vi själva väljer att 
tolka den och inom hermeneutiken ligger fokus på den upplevda och det subjektiva 
tolkandet för att förstå den sociala verkligheten (Wästerfors & Sjöberg, 2008, s. 102).  
 
Motsatsen till denna vetenskapssyn är den positivistiska vetenskapssynen som snarare 
vill finna förklaringar till fenomen. För att genomföra kvalitativa studier som håller hög 
kvalité måste det alternativa synsättet, positivismen, elimineras (Widerberg, 2002, s. 
31). Utifrån den positivistiska kunskapssynen utgår man från en naturvetenskapligt 
inriktad metod för att studera den sociala verkligheten. Denna kunskapssyn är främst 
skapad för att på ett vetenskapligt och objektivt sätt studera verkligheten genom 
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hypotestestning. (Bryman & Bell, 2005, s. 26-27) Syftet med vår studie är inte att 
verifiera eller förkasta någon hypotes utan skapa en djupare förståelse i studiens valda 
område genom att tolka och förstå verkligheten. Av den anledningen faller valet av ett 
hermeneutiskt synsätt naturligt i denna studie.  
 
Hermeneutik härstammar från ordet ”tolkning” och bygger på en förståelse av 
människors handlingar i olika sammanhang (Ödman, 2007, s. 102). Förståelsen är 
beroende av sammanhanget och bygger på människans förförståelse och referensram, 
medan tolkningen påverkas av individens förväntningar och förutfattade meningar i 
sammanhanget (Widerberg, 2002, s. 26; Wallén, 1996, s. 33). Vi har därför i avsnitt 2.1 
redogjort vår förförståelse inom ämnet för att kunna ge läsaren en uppfattning om våra 
förutfattade meningar för att kunna tolka resultaten på ett rättvisande sätt. Denna 
hermeneutiska kunskapssyn går väl ihop med vårt val av konstruktionistisk 
vetenskapssyn.  
 
 
      2.3 Angreppssätt 
______________________________________________________________________ 
 
I detta avsnitt kommer vi redogöra för hur vi förhåller oss till teori och empiri. Som vi 
har diskuterat tidigare vill vi skapa en förståelse om hur revisorer resonerar kring att 
anmärka om ett företags fortsatta drift. För att finna denna förståelse kommer vi att utgå 
från befintliga teorier för att ge oss perspektiv och kunskap om hur vi ska uppnå vårt 
syfte samt inom vilket område vi ska konstruera våra intervjufrågor.  
 
Svensson och Starrin (1996, s. 60) poängterar vikten av att besitta förkunskaper innan 
påbörjandet av sin studie, detta för att fastställa vad som är känt respektive okänt och 
därmed kunna uppnå studiens syfte. För att kunna upprätta en lämplig intervjuguide och 
samla in empiriskt material med hög trovärdighet samt äkthet måste vi ta del av den 
befintliga teorin. Detta för att en studie vars empiri bygger på material från intervjuer, 
vilket vår studie gör, blir strukturen på intervjun avgörande för studiens trovärdighet 
(Johansson-Lindfors, 1993, s. 111). Vår allmänna och teoretiska referensram fyller en 
viktig funktion i form av grundläggande förkunskaper om det dilemma som en revisor 
står inför vid en bedömning om ett företags fortsatta drift. Den allmänna och teoretiska 
referensramen kommer att användas som grund vid konstruktionen av studiens 
intervjuguide och som jämförelsepart vid senare analysavsnitt. Vi anser att det är vitalt 
för studiens trovärdighet att vi utgår ifrån tidigare vetenskapliga studier inom området 
för att sedan inhämta studiens empiriska material. Det empiriska materialet fyller en 
funktion i form av att finna en ökad förståelse om hur revisorer tänker och resonerar 
kring sin bedömning om ett företags fortsatta drift.  
 
För att finna kunskap finns olika tillvägagångsätt, relationen mellan studiens teoretiska 
referensram och empiriska material avgörs av studies angreppssätt (Johansson-Lindfors, 
1993, s. 55). Vanligtvis skiljer forskare mellan två olika angreppssätt, induktivt och 
deduktivt. Det induktiva angreppssättet utgår från empirin för att utveckla eller skapa 
teorier, medan det deduktiva angreppssättet utgår från befintliga teorier för att 
kontrollera om de stämmer överens med verkligheten (Alvesson, 2008, s. 56; 
Johansson-Lindfors, 1993). 
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I en studie med en konstruktionistisk vetenskapssyn och en hermeneutisk kunskapssyn 
anses en induktiv ansats lämpa sig bäst (Bryman & Bell, s. 2005, s. 40). Utifrån 
resonemanget ovan kan vi inte renodlat tillämpa antingen det induktiva eller deduktiva 
angreppssättet utan vi arbetar efter den så kallade gyllene medelvägen. Den gyllene 
medelvägen är en kombination av de båda angreppssätten, vilket innebär att det sker en 
interaktion mellan teori och empiri (Johansson-Lindfors, 1993, s. 59). Teorin ger oss 
perspektiv på hur vi ska uppnå vårt syfte samt inom vilket område vi ska konstruera 
våra intervjufrågor.  
 
Med andra ord kommer studiens intervjuguide konstrueras utifrån studiens teoretiska 
referensram vilket är förknippat med ett deduktivt angreppssätt. Samtidigt som våra 
empiriska resultat ligger till grund för att utkristallisera en mer nyanserad bild av 
revisorns dilemma vid bedömningen av ett företags fortsatta drift, vilket är förknippat 
med ett induktivt angreppssätt. Detta valda angreppssätt grundar sig i att vi inte kommer 
att genomföra några hypotestestningar utan utifrån befintliga teorier skapa relevanta 
empiriska undersökningar för att bringa klarhet i hur revisorer resonerar kring sin 
bedömning om fortsatt drift.  
 
 
      2.4 Informationssökning 
______________________________________________________________________ 
 
Vid utformandet av vår teoretiska referensram har vi använt oss av olika 
tillvägagångssätt. Vi inledde studien med att genomföra en grundlig inläsning på det 
valda ämnesområdet för att skapa grundläggande kunskap inom den befintliga 
forskningen. De sökord vi använde oss av var av bred karaktär för att bilda oss en 
helhetsuppfattning och för att få en inblick i vilka teorier som är relevanta i vår studie. 
Följande sökord har använts: 
 
”Revison”, ”Redovisning”, ”Revisionsstandard”, ”Redovisningsstandard”, ”Praxis”, 
”Revisorsnämnden”, ”Fortsatt drift”. 
 
Utifrån denna grundläggande kunskap har vi främst använt oss av databaserna Business 
Source Premier och Emerald Journals. Genom dessa valda databaser har vi gjort 
fristående sökningar med valda sökord för att finna relevanta artiklar och litteratur. 
Utöver dessa har vi även använt oss av Google schoolar där vi gjort mer specifika 
sökningar för att finna de artiklar som vi inte kommit över via universitetsbibliotekets 
databaser. De sökord som vi har använt oss av för att utöka sökningen är:  
 
”Going concern”, ”Litigation risk”, ”Independence”, ”Audit opinion”, ”Prophecy”, 
”Self-fullfilling prophecy”, ”Social identification”, ”Audit tenure”. 
 
Dessa sökord har sedan kombinerats och varierats med varandra för att finna ytterligare 
vetenskapliga artiklar och litteratur. Den mer specifika litteratursökningen bidrog till 
nya infallsvinklar och hur vi skulle besvara och angripa syftet med studien. Den 
teoretiska referensramen kompletterades sedan med lagtexter samt nypublicerade 
debattartiklar inom ämnesområdet. Vi har även använt oss av referenser i tidigare 
litteratur och studier som berör forskningsområdet för att utöka sökningen. Ytterligare 
sökningar har även gjorts där vi begränsade publiceringsåret, för att specificera 
sökningen till artiklar som publicerats de senaste åren. Detta för att vara pålästa om den 
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senaste forskningen som publicerats inom området. Ytterligare källor som böcker, 
branschtidningar, lagrum och andra statliga dokument har funnits med hjälp av 
Universitetsbibliotekets söktjänst och sökmotorn Google. Samtliga av dessa källor har 
kritiskt granskats för att försäkra oss om de håller en hög nivå av trovärdighet. Syftet 
med att inta ett kritiskt förhållningssätt gentemot sina källor är för att fastställa om 
källan är användbar och trovärdig för den forskningsfråga som ska besvaras. Utöver 
dessa källor har vi även använt oss av FARs hemsida och branschtidningen BALANS.  
 
 
      2.5 Källkritik 
______________________________________________________________________ 
 
För att bedöma en källas trovärdighet är det viktigt att vara källkritisk, då syftet är att 
värdera och bedöma källornas tillförlitlighet (Thurén & Strachal, 2011, s. 7). Det finns 
olika vetenskapliga krav som en forskare kan ta hänsyn till när den kritiskt granskar sina 
källor. Vi har i vår källkritik utgått ifrån Ejvegårds (2009, s. 71-75) fyra vetenskapliga 
krav, som delas in i: äkthetskrav, oberoendekrav, färskhetskrav och samtidighetskrav.  
 
För uppvisa hög nivå av trovärdighet i vår studie har vi intagit ett kritiskt förhållandesätt 
gentemot våra valda källor, speciellt vid våra använda Internetkällor. Detta för att 
försäkra oss om att de slutsatser som dras i vår studie verkligen bygger på tillförlitliga 
källor och för att skapa belägg för våra påståenden. I stort sett har alla artiklar som vi 
har använt oss av hämtats från Umeå Universitetsbibliotekets sökmotorer och 
majoriteten av dessa är ”peer reviewed”. Det innebär att en insatt och sakkunnig person 
har granskat texten och dessa granskare är oberoende till artikelns författare (Olsson & 
Sörensen 2011, s.73). Vi har valt dessa typer av artiklar för att garantera att källan är av 
god vetenskaplig standard och vi kan därmed konstatera att äkthetskravet är uppfyllt. 
Vid användandet av Internetkällor har vi varit särskilt kritiska, för att försäkra oss om 
att källans upphovsmän är neutrala. Vi har även noggrant kontrollerat källorna gällande 
upplaga och tidpunkt på utgivningen.  
 
Huvudsakligen har vi valt att använda oss av primärkällor i den mån det går för att öka 
trovärdigheten samt för att undvika eventuella förvrängningar och vinklingar av 
ursprungsförfattarens ståndpunkt (Thurén & Strachal, 2011, s. 7). I de fall där 
grundkällan inte har varit tillgänglig har vi använt oss av sekundärkällor. Vi är 
medvetna om att vi har använt oss av äldre artiklar som exempelvis Kida (1980) och 
Liggio (1974). Vi anser dock att Kida är aktuell då den fortfarande refereras till i nyare 
studier och att studien relevans därmed väger upp det tidiga publiceringsåret. Artikeln 
av Liggio (1974) användes endast vid beskrivandet av bakgrunden till 
förväntningsgapet, då han var den första att uttrycka begreppet förväntningsgap. 
 
Vi har valt att inkludera artiklar från FARs branschtidning, BALANS, trots att dessa 
artiklar inte är vetenskapligt granskade, så är detta en obunden tidning som debatterar 
kring aktuella ämnen inom redovisning och revision. Denna källa används för att påvisa 
ämnets aktualitet och för att uppfylla färskhetskravet som föreligger anser vi att denna 
källa är relevant att ta med i studien. Denna källa uppfyller oberoendekriteriet då 
samtliga publikationer är bekostade av en oberoende organisation. I samtliga artiklar 
som är publicerade i deras tidning finns både information om artikelns upphovsman 
samt publiceringsdatum, vilket ökar källans trovärdighet ytterligare.  
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Vi är väl medvetna om att resonemanget som vi fört i inledningskapitlet gällande 
svårigheterna och problematiken som revisorer påvisar, kommer från tidigare godkända 
kandidatuppsatser. Vi har utifrån denna information inte dragit några slutsatser eller 
baserat något av våra resonemang på, utan vi har använt informationen som argument 
till att det råder oklarheter för revisorn vid sin bedömning om fortsatt drift samt att det 
finns ett behov av att klargöra de riktlinjer som revisorn bör utgår ifrån.   
 
Samtidighetskravet innebär att viss information som ligger närmare beskrivna 
tidshändelser anses vara med tillförlitliga än information som tillkommit långt efter 
dessa händelser (Ejvegård, 2009, s. 73). Vi anser att samtidighetskravet inte är ett 
beaktansvärt vetenskapligt krav i vår studie, då bedömningar om fortsatt drift inte 
kretsar till någon specifik historisk händelse. Dessa bedömningar är dock något som har 
lyfts fram under 2000-talets lågkonjunktur, vilket har gjort att vi har lagt största vikt vid 
källor med nyare publiceringsår. Vi är emellertid medvetna om att vi inte enbart har 
använt oss av de senaste artiklarna, men i de fallen har vi ansett att informationen 
fortfarande är aktuell och applicerbar i dagens kontext.  
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3. ALLMÄN REFERENSRAM 
______________________________________________________________________ 
  
Detta avsnitt utgör den allmänna referensramen för vår studie. Inledningsvis vill vi 
skapa en grundläggande förståelse för syftet med revision och vilken betydelse 
fortlevnadsprincipen har för en revision. Vidare kommer vi redogöra för de väsentliga 
stegen i revisionsprocessen och sedan hur detta mynnar ut i beslutsprocessen.  
 
 
     3.1 Introduktion 
_______________________________________________________________________________________________	  
	  
För att få en förståelse för de valda teorierna vill vi inledningsvis klargöra vad syftet 
med revision är och hur revisionsprocessen är uppbyggd. Revisionen utgör grunden för 
revisorns bedömning om ett företags fortsatta drift och är därmed väsentlig att belysa 
för att vidare skapa en grundläggande insikt i bedömningsprocessen. Därefter diskuteras 
fortlevnadsprincipen som ligger till grund för antagandet om fortsatt drift och de 
effekter det kan komma att ha på företagets redovisning. Fortlevnadsprincipen är en av 
de mest grundläggande och viktigaste principerna vid upprättandet av årsredovisningen, 
därför anser vi att det är viktigt att den principen inkluderas i den allmänna 
referensramen.  
 
Sedan presenteras en redogörelse av revisionsprocessen, för att skapa en förståelse om 
det beslutsunderlag som ligger till grund för revisorns bedömning om ett företags 
fortsatta drift. De olika stegen i revisionsprocessen kommer att beskrivas och syftar till 
att skapa en grundläggande insikt om hur en revision utformas och de faser som 
revisorn går igenom innan en revisionsberättelse upprättas. Slutligen presenteras 
beslutsprocessen och vilka faktorer som påverkar revisorns bedömning om det 
reviderade företaget. Beslutsprocessen utgör en viktig del i den allmänna referensramen 
eftersom det är i denna fas som handlingsutrymmet om fortsatt drift uppstår. 
 
	  
      3.2 Syftet med revision 
_______________________________________________________________________________________________	  
	  
Ordet revision kommer ursprungligen från det latinska ordet ”revidere”, som betyder 
att se tillbaka (Moberg, 2003, s. 30). Enligt FAR benämns ordet ”revision” som att 
kritiskt granska, bedöma och uttala sig om redovisning och förvaltning (FAR SRS, 
2010, s. 205). Syftet med revision är att öka förtroendet för de finansiella rapporterna 
hos de avsedda intressenterna. Detta uppnås genom att revisorn uttalar sig om de 
finansiella rapporterna har upprättats i enlighet med tillämpligt ramverk och att de ger 
en rättvisande bild av ett företag (FAR Akademi, 2012, s. 85-86). Intressenterna utgörs 
inte enbart av aktieägare utan även av intressenter såsom anställda, företagets 
borgenärer och samhället. Svanström (2008, s. 38-39) hävdar att samhället, 
huvudsakligen i form av skatteverket, utgör den grupp av intressenter som har stor nytta 
av att ett företag genomgår en revision, i termer av att säkerställa att skatter och avgifter 
är korrekt betalda. Dessa intressenter har ett intresse av att företaget följer lagar och 
förordningar på ett korrekt sätt (Moberg, 2003, s. 31).  
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Revisorns grundläggande uppgifter innebär att genomföra en ingående och omfattande 
granskning av det reviderade företagets årsredovisning, bokföring samt 
företagsledningens förvaltning. Uttalandet i revisionsberättelsen kan inte ses som en 
garanti från revisorn om företagets framtid eller ledningens förmåga att på ett effektivt 
och kompetent sätt leda företagets verksamhet, utan detta ökar årsredovisningens 
trovärdighet. Även i de fall en revision har utfärdats enligt god revisionssed kan 
revisorn endast med rimlig säkerhet säkerställa att årsredovisningen inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter. (FAR, 2012, s. 2) Om revisorn känner sig tveksam i sin 
bedömning skall hen ge uttryck för denna tveksamhet i revisionsberättelsen (Moberg, 
2003, s. 136). 
 
 
      3.3 Fortlevnadsprincipen 
_______________________________________________________________________________________________	  
 
Fortlevnadsprincipen, även benämnd som ”going concern”, är ett begrepp som har 
uppkommit på grund av behovet av långsiktig investeringspolicy och planering 
(Artsberg, 2005, s. 64). Denna redovisningsprincip anses vara en av de mest 
grundläggande och viktiga principerna vid upprättandet av årsredovisningen (Artsberg, 
2005, s. 168). Begreppet ”fortsatt drift” definieras av FAR (2012, s. 410) på följande 
sätt:  
 

“Antagandet om fortsatt drift innebär att ett företag anses fortsätta sin verksamhet under överskådlig 
framtid. Generella finansiella rapporter upprättas utifrån antagandet om fortsatt drift, såvida 

företagsledningen inte har för avsikt att antingen avveckla företaget eller att upphöra med verksamheten 
eller inte har något annat realistiskt alternativ än att göra något av detta.” 

 
För revisorn är fortlevnadsprincipen av central betydelse för hela bedömningen av 
balansräkningen (Nilsson, 2010, s. 30). Artsberg (2005, s. 158) hävdar att det råder 
enighet om att fortlevnadsprincipen är av central karaktär men att det däremot inte finns 
någon enighet gällande vad principen innebär rörande värdering och mätning i 
redovisningen.  I de fall det råder brist på information kring användandet av denna 
princip hänvisas man till rådande redovisningspraxis. ISA 570 – fortsatt drift är ännu en 
relativt ny standard, vilket innebär att erfarenheterna från tillämpningen är begränsade 
(Nilsson, 2010, s. 115). Detta tyder att brist på redovisningspraxis kan ge upphov till 
utrymme för egen tolkning hos revisorn. Innan ISA 570 introducerades i Sverige var 
revisorn skyldig att anmärka i revisionsberättelsen om företaget hade förbrukat hälften 
av aktiekapitalet. Svanström (2013) hävdar att revisorer än idag utgår ifrån 
aktiekapitalet vid sin bedömning och inte utifrån ISA 570. Detta indikerar att den nya 
revisionsstandarden om fortsatt drift inte har implementerats fullt ut hos revisorer, vilket 
kan förklaras av att revisorer anser att standarden fortfarande är relativt ny.  
 
Vid upprättandet av finansiella rapporter skall företaget göra en bedömning av deras 
förmåga att fortsätta sin verksamhet. Rapporterna skall upprättas utifrån detta 
antagande, så länge inte avsikten är att avveckla företaget, upphöra med verksamheten 
eller att inte anta fortlevnad. (FAR Akademi, 2012, s. 410) Företaget får avvika från 
fortlevnadsprincipen förutsatt att de allmänna principerna så som god redovisningssed 
och rättvisande bild är uppfyllda. Vid en avvikelse måste revisorn i en not upplysa om 
skälen till avvikelsen samt redovisa den beräknade effekten på företagets ställning och 
finansiella resultat. (FAR SRS, 2010, s. 1485) Om principen tillämpas förväntas 
företaget att fortsätta sin verksamhet inom överskådlig tid och företagets tillgångar och 
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skulder kommer därmed att redovisas utifrån att tillgångarna kommer att kunna avyttras 
och skulderna ligger inom företagets betalningsförmåga. 

Upplever företaget betydande osäkerhetsfaktorer vad gäller händelser eller förhållanden 
som kan leda till tvivel om den fortsatta driften, ska upplysningar lämnas om dess 
faktorer. En bedömning skall sedan göras om vilken effekt riskerna och 
osäkerhetsfaktorerna kan ha på företagets verksamhet, finansiella ställning och 
resultatutveckling. I den befintliga standarden finns ingen definition på ”betydande 
tvivel” vilket innebär att standarden om fortlevnadsprincipen har brister i strukturen. En 
definition av begreppet har efterfrågats för att bringa klarhet och reducera de rådande 
oklarheterna inom principen.  

Om revisorn väljer att inte kommentera en osäkerhetsfaktor i revisionsberättelsen, trots 
att tillräckligt med revisionsbevis finns, har revisorn åsidosatt sin förpliktelse att utföra 
en revision enligt god revisionssed. ISA 570 förutsätter att styrelsen och vd:n bedömer 
förutsättningarna för fortsatt drift utifrån en tolvmånadersperiod, med utgångspunkt från 
balansdagen. Enligt praxis ska den tidsperiod som överblickas vid bedömningen om 
antagandet att verksamheten kommer att fortsätta inom överskådlig bör vara minst tolv 
månader efter balansdagen, men begränsas inte till denna tidsram (FAR SRS, 2010, s. 
1485). Redovisningsprincipen syftar till att vägleda revisorn vid sin bedömning av 
styrelsens och vd:s rimlighet i deras bedömningar. För att underlätta detta bör revisorn 
uppmana styrelsen och vd:n att sammanställa sin analys av förutsättningarna för den 
fortsatta driften i en dokumentation, speciellt om företaget har redovisat förluster.  I de 
fallen bör faktorer såsom nuvarande och framtida lönsamhet, amorteringsplaner och 
potentiella finansieringsmöjligheter, tas i beaktning innan en slutgiltig bedömning kan 
göras. (Revisorsnämnden, 2012, s. 4) De faktorer som har skapat en betydande 
osäkerhet vid bedömningen ska utgöra en del av dokumentationen (FAR Akademi, 
2012, s. 413).  
 
Av den anledningen att fortlevnadsprincipen har blivit en av de viktigaste 
redovisningsprinciperna är det av största vikt att revisorerna utför korrekta och enhetliga 
bedömningar av företagens finansiella ställning och resultat. För att möjliggöra dessa 
riktiga bedömningar måste revisorer ha tydliga riktlinjer att utgå ifrån och vetskap om 
vilka faktorer som skall väga tyngre än andra för att kunna dra likvärdiga slutsatser.  
 

      3.4 Revisionsprocessen 
_______________________________________________________________________________________________	  
	  
Revisionsberättelsen är en offentlig handling som syftar till att informera intressenter 
om företagets finansiella ställning, samt ge indikationer om det föreligger felaktigheter i 
den finansiella rapporteringen eller om det finns tvivel om fortsatt drift. Därför är det 
viktigt att revisorn är objektiv i sin bedömning och inte låter sig påverkas av klienten 
(Hope & Langli, 2010, s. 598). För att upprätta en revisionsberättelse måste revisorn 
genomgå en så kallad revisionsprocess.  Processen kan definieras som en systematisk 
process av en objektiv granskning för att utvärdera bevis gällande den finansiella 
rapporteringen. För att underlätta denna process måste revisorn skapa en djupare 
förståelse om det reviderade företaget och dess omvärldsrelaterande faktorer. Denna 
inblick och förståelse möjliggör för revisorn att ge vägledning till företaget för att 
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undvika att de hamnar i en ohållbar finansiell situation och bekräfta att de fullföljer sina 
förpliktelser gentemot fordringsägarna (Engström, 2003, s. 44).  
 
Revisorns övergripande mål vid en revision är att säkerställa att de finansiella 
rapporterna inte innehåller väsentliga felaktigheter och slutligen uttala sig om 
rapporterna (FAR Akademi, 2012, s. 87). Revisionsprocessen kan se annorlunda ut 
mellan olika revisionsbyråer, men utgångspunkten för revisionen baseras på samma 
regelverk och förpliktelser. Beskrivningen för revisionsprocessen syftar till att skapa en 
grundläggande förståelse för hur en revision utformas och vilka faser den går igenom 
fram till dess att en revisionsberättelse har upprättats. Planeringen och granskningens 
omfattning påverkar utfallet i den sista fasen, det vill säga ju utförligare dessa faser är 
genomförda desto större är sannolikheten att revisorns slutliga rapportering är korrekt. 
 
Revisionsprocessen kan delas in i tre steg; planering, granskning och slutligen 
rapportering. Vi kommer vidare att redogöra vad varje steg innefattar i en revision, se 
följande avsnitt. 
 

      3.4.1 Steg 1: Planering 
 
Den första delen i revisionsprocessen består av att planera revisionen. Detta genom att 
kartlägga de externa och interna omständigheter som påverkar bolagets verksamhet 
samt fastställa om det finns förhållanden eller omständigheter som kan leda till 
betydande tvivel om företagets fortsatta drift (FAR Akademi, 2012, s. 207). Om 
företagsledningen har gjort en bedömning gällande den fortsatta driften, ska revisorn 
granska bedömningen för att säkerställa att de händelser och förhållanden som har 
identifierats är av betydelse. I de fall där företagsledningen inte har gjort någon 
preliminär bedömning om den fortsatta driften ska revisorn föra en diskussion om 
grunden för deras avsikt att använda antagandet om fortsatt drift.  
 
En förfrågan ska även göras gällande förhållanden om ekonomiska, 
verksamhetsrelaterade eller andra omständigheter, som kan leda till betydande tvivel för 
antagandet om fortsatt drift (FAR SRS 2010, s. 347). Denna planeringsfas ökar 
förståelsen hos revisorn om bolagets verksamhet och potentiella riskområden som 
kräver särskild granskning, då de kan ha en väsentlig påverkan på årsredovisningen, 
bokföringen och företagsledningens förvaltning. Ett viktigt åtagande i denna 
planeringsfas är att bestämma en allmän revisionsstrategi och en detaljerad planering 
över revisionens inriktning, omfattning och förläggning i tid (FAR Akademi, 2012, s. 
208, 216).  
       

      3.4.2 Steg 2: Granskning 
	  
Nästa steg i revisionsprocessen är att samla in information som är av betydelse och 
omfattas av väsentliga objekt och affärshändelser (FAR SRS, 2010, s. 305-306). 
Revisorn skall sedan utforma och genomföra övergripande åtgärder för att hantera de 
bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter i räkenskaperna (FAR Akademi, 2012, s. 
257). Vid inhämtning av revisionsbevis ska revisorn utforma och utföra 
granskningsåtgärder för att kunna dra rimliga slutsatser som sedan ligger till grund för 
uttalandet i revisionsberättelsen (FAR Akademi, 2012, s. 296-297).  
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Granskningen kan utgå ifrån; inspektioner, observationer, externa bekräftelser, 
förfrågningar och analytisk granskning av företagets verksamhet (FAR Akademi, 2012, 
s. 500-501). Revisorns bedömning får endast baseras på specifik kunskap gällande 
betydande händelser som erhållits via insamlingen av revisonsbevis, kunskap som 
revisorn erhållit från andra källor får ej beaktas i bedömningen om företagets fortlevnad 
(Pounder, 2012, s. 21). Revisorn ska samla in relevant och tillfredsställande 
revisionsbevis för att fastställa om det föreligger väsentliga osäkerhetsfaktorer eller inte. 
Förhållanden eller omständigheter som kan leda till betydande tvivel om ett företags 
fortsatta drift kan delas upp i ekonomiska, verksamhetsrelaterade och övriga faktorer 
(FAR Akademi, 2012, s. 414). I de fall revisorn bedömer att det finns betydande tvivel 
gällande företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet inom överskådlig tid ska 
revisorn tillgodogöra sig information om ledningens planer som är avsedda till att 
mildra konsekvenserna av sådana händelser. Revisorn ska även bedöma sannolikheten 
att dessa planer kommer att fullföljas på ett effektivt sätt. (AU Section 341, s. 492)  
 

      3.4.3 Steg 3: Rapportering 
 
Planering och granskningsfasen av revisionsprocessen leder fram till ett utlåtande om 
företagets balans och resultaträkning samt ledningens förvaltning i revisionsberättelsen. 
Revisionsberättelsen fungerar som en kvalitetsstämpel för intressenter och bekräftar att 
företagets årsredovisning är tillförlitlig och rättvisande (Hayes et al., 2005, s. 370-371). 
Revisorn ska bedöma om huruvida företagets finansiella rapporter har i alla väsentliga 
avseenden upprättats enligt tillämpliga ramverk för finansiell rapportering, revisorn 
skall sedan göra ett uttalande enligt standardutformningen (FAR Akademi, 2012, s. 488)  
 
Om revisorn anser att företagets finansiella rapporter inte ger en rättvisande bild, 
innehåller väsentliga felaktigheter eller att revisorn inte kan samla in tillräckliga och 
ändamålsenliga revisionsbevis skall revisorn avgöra om det är aktuellt med ett 
modifierat uttalande i revisionsberättelsen (FAR Akademi, 2012, s. 489, 508). Beroende 
på beskaffenheterna av omständigheterna skall revisorn lämna ett; uttalande med 
reservation, uttalande med avvikande mening eller att revisorn avstår från att uttala sig 
(FAR Akademi, 2012, s. 508).  
 
 
      3.5 Beslutsprocessen 
_______________________________________________________________________________________________	  
 
Bedömningen av ett företags förmåga till fortsatt drift anses vara ett av de svåraste och 
komplexa beslut som en revisor står inför (Louwers, 1998, s. 144). Som vi nämnt 
tidigare har en alltmer kritisk syn riktats mot revisorer och deras ansvar att tilldela 
intressenterna tillförlitlig information om ett företags finansiella ställning. Arnold et al., 
(2001) har fastställt potentiella förklaringar till varför en revisor inte lyckas med att 
presentera en rättvis bild av företagets verksamhet. Studien visar att en mindre erfaren 
revisor upplever större påtryckningar från klienten att inte utfärda en anmärkning på den 
fortsatta driften. Förklaringen till detta är att den oerfarne revisorn generellt sett är mer 
lättpåverkad och lättövertygad. (Arnold et al., 2001, s. 325)  
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Detta resonemang kan indikera att en yngre revisor förmodligen är mer osäker och 
väljer hellre att avstå från en anmärkning vid tveksamma situationer. Den äldre och mer 
erfarne revisorn vågar, tack vare sina erfarenheter som inger ett ökat självförtroende, i 
större utsträckning utfärda anmärkningar på den fortsatta driften.  
 
Beslutsprocessen kan påverkas av påtryckningar i samband med att en revisor skall 
uttala sig i revisionsberättelsen, dessa kan delas upp i två kategorier av påtryckningar. 
Dels handlar det om ekonomiska och politiska påtryckningar men även påtryckningar i 
form av de kulturella och sociala aspekterna. Dessa påtryckningar kan uppkomma vid 
tidspress, överläggningar kring arvodet samt andra konkurrensrelaterade faktorer. De 
sociala och kulturella påtryckningarna kan innebära fara för rättliga tvister, 
självreglering samt förtroendet för revisorn.  
 
Ytterligare faktorer som kan påverka revisorn i beslutsprocessen grundar sig på 
erfarenhet, kunskap om klienten och branschen samt utvärderingen av den interna 
kontrollen (Arnold et al., 2001, s. 325-327). Felaktiga revisionsbeslut kan uppstå i 
revisionsprocessen då revisorn samlar in en liten mängd revisionsbevis eller genomför 
en revision utifrån en bristande revisionsplanering. En kombination av en bristfällig 
revision och yttre påtryckningar ökar sannolikheten för att ett revisionsmisslyckande 
uppstår. (Arnold et al., 2001, s. 323) Vi kommer senare i studien att redogöra för 
begreppet revisionsmisslyckande och de konsekvenser som kan uppstå i samband med 
detta, se avsnitt 4.9.  
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 4. TEORETISK REFERENSRAM 
_______________________________________________________________________________________________	  
	  
I detta avsnitt presenterar vi den teoretiska referensramen som utgör grunden för vår 
studie. Inledningsvis har vi valt att presentera och argumentera för våra valda teorier, 
vidare bearbetas teorierna om träffsäkerheten att utfärda anmärkningar på fortsatt 
drift, förväntningsgap, revisionsuppdragets längd, social identitetsteori, och 
konsekvenser vid ett revisionsmisslyckande. Vi kommer sedan skapa en fördjupning 
inom den befintliga forskningen inom studiens valda område. Avslutningsvis 
presenterar vi en sammanfattande modell över specifika faktorer som ökar respektive 
minskar revisorns benägenhet att utfärda en anmärkning om ett företags förmåga till 
fortsatt drift.  
 
 
      4.1 Val av teorier 
_______________________________________________________________________________________________	  
 
Denna teoretiska referensram berör den fortsatta driften och inleds med en redogörelse 
för den standard som reglerar de grundläggande principerna och det tillvägagångssätt 
som revisorn skall beakta vid en revision. Standarden ISA 570 om fortsatt drift är en 
relativt ny standard med begränsad mängd praxis som därmed ger revisorn ett 
handlingsutrymme gällande deras bedömning om fortsatt drift. Den ökade insikten om 
detta handlingsutrymme ger läsaren ett orsakssamband till de efterföljande 
konsekvenser som vi i detta avsnitt behandlar. Konsekvenserna av de opreciserade 
regleringarna som finns gällande bedömningen om ett företags fortsatta drift är bland 
annat att intressenter och revisorn har olika förväntningar på revisorns arbete och vad 
det innefattar. Social identitetsteori ligger som ett naturligt inslag i detta avsnitt då 
revisorns val av identitet påverkar dennes benägenhet att utfärda en anmärkning om 
fortsatt drift. Beroende på om revisorn identifierar sig med klienten eller med sin 
yrkesprofession kommer det att ge olika utfall vid en fortlevnadsbedömning.  
 
Avsnittet avslutas med en förklaring till vilka konsekvenser som kan uppstå till följd av 
detta handlingsutrymme och dilemma kring fortsatt drift. Konsekvenserna i form av 
revisionsmisslyckanden presenteras utifrån tre olika perspektiv: revisorn och 
revisionsbyrån, det reviderade företaget och övriga intressenter. Detta val grundar sig av 
att vi vill ge läsaren en förståelse om de oklara riktlinjerna och problematiken gällande 
användandet av standarden ISA 570.  
 
 
      4.2 ISA 570 – fortsatt drift 
_______________________________________________________________________________________________	  
 
Sedan 1 januari 2011 har den svenska regleringen övergått från RS till revisionsverket 
ISA. Det nya regelverket återfinns i FARs samlingsvolym Revision 2011 eller senare 
utgåva. ISA är, som nämnt tidigare, en förkortning av International Standard on 
Auditing och administreras av IAASB, det vill säga Internation Auditing and Assurance 
Standards Board. (VISMA, 2013) Gällande regelverket om fortsatt drift har denna 
övergång inte inneburit stora förändringar, eftersom att RS 570 redan i hög grad var 
baserad på ISA.  
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Som revisor är det viktigt att vara väl insatt i detta regelverk för att vara säker att den 
revision som görs uppfyller kraven. En revisors ansvar är att i enlighet med ISA 570 
kontrollera att företagsledningen har tillämpat principen om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Dock i mindre företag är det ofta förekommande att 
företagsledningen inte har upprättat en bedömning av företagets fortsatta drift (FAR 
Akademi, 2012, s. 417). Ytterligare ett åtagande som revisorn är skyldig att fullfölja är 
att avgöra om det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel 
om ett företags fortlevnadsförmåga (FAR Akademi, 2012, s. 410). Dessa 
osäkerhetsfaktorer beskrivs vidare i avsnittet nedan. Om dessa osäkerhetsfaktorer har 
betydande inverkan på årsredovisningens trovärdighet ska revisorn upplysa 
intressenterna om dess egenskaper och konsekvenser (FAR SRS, 2010, pkt 31).  
 
Det finns tre olika typer av modifierande uttalanden som en revisor kan göra; uttalande 
med reservation, uttalande med avvikande mening och att revisorn avstår från att uttala 
sig. I samband med att en av dessa uttalanden lämnas avviker revisionsberättelsen från 
standardutformningen (FAR Akademi, 2012, s. 508). 
 
Revisorn gör en reservation i revisionsberättelsen:  
I de fall som revisorn inte kan inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
och anser att effekterna av oupptäckta felaktigheter på de finansiella rapporterna är 
väsentliga men inte avgörande lämnas en reservation i revisionsberättelsen. Revisorn 
skall även uttala sig med reservation om revisorn har inhämtat tillräckliga och 
ändamålsenliga revisonsbevis men drar slutsatsen att enskilda eller flera felaktigheter 
som finns är väsentliga men inte avgörande för de finansiella rapporterna. (FAR 
Akademi, 2012, s. 509)  
 
Revisorn lämnar en avvikande mening i revisionsberättelsen:  
I de fall revisorn inte kan godkänna fastställandet av balans- och resultaträkningen 
upprättas en revisionsberättelse med avvikande mening. Om revisorn anser att 
företagets resultat och finansiella ställning inte stämmer överens med verkligheten och 
att de innehåller felaktigheter efter att revisorn har inhämtat tillräckliga och 
ändamålsenliga revisionsbevis, lämnas en avvikande mening i revisionsberättelsen. Vid 
avvikande mening är revisionsbevisen både väsentliga och av avgörande karaktär för de 
finansiella rapporterna. (FAR Akademi, 2012, s. 509)  
 
Revisorn avstår från att uttala sig om den fortsatta driften: 
När det föreligger bristande revisionsbevis avstår revisorn från att uttala sig om den 
fortsatta driften. Revisorn skall även avstå att uttala sig trots att hon eller han har lyckats 
att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis gällande 
osäkerhetsfaktorerna, då det inte går att bilda sig en uppfattning om de finansiella 
rapporterna. Detta på grund av att osäkerhetsfaktorerna kan komma att samspela och ha 
en ackumulerande effekt på de finansiella rapporterna. (FAR Akademi, 2012, s. 509)  
 
För att förstå revisorns dilemma måste man ha kännedom om de regleringar som 
återfinns i ISA 570. En anmärkning om fortsatt drift är detsamma som att revisorn gör 
ett uttalande med en avvikande mening.  
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      4.2.1 Osäkerhetsfaktorer  
_______________________________________________________________________________________________	  
	  
ISA 570 har fastställt faktorer som kan indikera eller leda till betydande tvivel om ett 
företags fortsatta drift. Dessa är uppdelade i ekonomiska, verksamhetsrelaterade och 
övriga faktorer, se nedan:   
 
 
Ekonomiska	  faktorer:	  

• Negativt	  eget	  kapital	  eller	  negativt	  rörelsekapital.	  
• Lån	  med	  en	  fast	  löptid	  vars	  förfallodag	  närmar	  sig	  utan	  att	  det	  finns	  realistiska	  utsikter	  att	  

lånen	  kommer	  att	  förnyas	  eller	  återbetalas,	  eller	  överdrivet	  beroende	  av	  kortfristig	  upplåning	  
för	  finansiering	  av	  anläggningstillgångar.	  

• Tecken	  att	  kreditgivare	  drar	  tillbaka	  sitt	  finansiella	  stöd.	  
• Negativt	  kassaflöde	  från	  rörelsen	  enligt	  historiska	  eller	  framåtblickande	  finansiella	  

rapporter.	  
• Ogynnsamma	  ekonomiska	  nyckeltal.	  
• Betydande	  rörelseförluster	  eller	  betydande	  värdenedgång	  på	  tillgångar	  som	  används	  för	  att	  

genera	  kassaflöden.	  
• Företaget	  betalar	  inte	  beslutande	  eller	  lämnar	  inte	  nya	  utdelningar.	  
• Oförmåga	  att	  betala	  borgenärer	  på	  förfallodagen.	  
• Oförmåga	  att	  uppfylla	  villkoren	  i	  låneavtal.	  
• Övergång	  från	  att	  ha	  kredit	  till	  att	  behöva	  betala	  leverantörer	  kontant	  vid	  leverans.	  
• Oförmåga	  att	  finansiera	  nödvändig	  utveckling	  av	  nya	  produkter	  eller	  andra	  viktiga	  

investeringar.	  
	  
Verksamhetsrelaterade	  faktorer:	  
	  

• Företagsledningens	  avsikter	  att	  likvidera	  företaget	  eller	  upphöra	  med	  verksamheten.	  	  
• Förlust	  av	  personer	  i	  högsta	  ledningen	  utan	  att	  de	  ersätts.	  
• Förlust	  av	  en	  viktig	  marknad,	  viktiga	  kunder,	  franchiseavtal,	  licenser	  eller	  någon	  

huvudleverantör.	  
• Problem	  med	  arbetskraft.	  
• Brist	  på	  viktiga	  varor.	  
• En	  mycket	  framgångsrik	  konkurrents	  expansion	  på	  marknaden.	  

	  
Övriga	  faktorer:	  
	  

• Överträdelse	  av	  krav	  på	  kapitaltäckning	  eller	  någon	  annan	  situation	  där	  lagstadgande	  krav	  
inte	  uppfylls.	  

• Pågående	  rättsliga	  åtgärder	  eller	  myndighetsåtgärder	  mot	  företaget	  som,	  om	  de	  leder	  till	  
framgång	  för	  motparten,	  kan	  resultera	  i	  krav	  som	  sannolikt	  inte	  kan	  uppfyllas.	  

• Ändringar	  i	  lag	  eller	  annan	  författning	  eller	  regeringspolitik	  som	  förväntas	  få	  en	  ogynnsam	  
effekt	  på	  företaget.	  

• Oförsäkrade	  eller	  underförsäkrade	  katastrofer	  som	  inträffar.	  
(Källa:	  FAR,	  2012,	  s.	  414) 

 
Tabell 1 – Osäkerhetsfaktorer 
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Osäkerhetsfaktorerna har i och med denna övergång utvecklats, i form av ändringar i 
formulering samt tillägg av ytterligare faktorer. Dock råder det fortfarande stor oenighet 
gällande hur tungt dessa faktorer väger. Det ligger på revisorns ansvar och profession 
att avgöra vilka faktorer som är av väsentlighet vid en bedömning om ett företags 
fortsatta drift. ISA 570 poängterar att denna uppräkning på osäkerhetsfaktorer inte är 
heltäckande och inte heller att förekomsten av en eller flera punkter innebär att det finns 
väsentliga osäkerhetsfaktorer (FAR Akademi, 2012, s. 414). 
 
Betydelsen av dessa faktorer kan dock lindras av andra faktorer eller ställningstaganden, 
till exempel om en alternativ inköpskälla finns att tillgå vid förlust av en 
huvudleverantör (FAR Akademi, 2012, s. 415). På grund av att standarden utelämnar en 
värdering av osäkerhetsfaktorerna skapar detta ett handlingsutrymme för revisorn.   
 
	  
      4.3 Träffsäkerhet  
_______________________________________________________ 
 
Flera studier har resulterat i ett påvisande av revisorers låga träffsäkerhet gällande att 
utfärda en anmärkning på fortsatt drift. Mindre än hälften av alla konkursdrabbade 
företag har blivit tilldelade en anmärkning om fortsatt drift av revisorn. Detta har lett till 
anklagelser om att revisorn inte fullföljt sina åtaganden och kritiserades hårt för sin låga 
nivå på träffsäkerhet. (Ruiz-Barbadillo, Gómez-Aguilar, De Fuentes-Barberá, & Garcí-
Benau, 2004, s. 600) Resultatet från en annan studie visade att av totalt 12 företag som 
fick en ren revisionsberättelse (ingen anmärkning) och som senare försattes i konkurs, 
ingen av dessa företag hade erhållit en förklarande paragraf som informerade 
intressenterna om betydande tvivel kring den fortsatta driften (Venuti, 2004, s. 40). 
 
Carey et al., (2012, s. 1055) fann att andelen anmärkningar på den fortsatta driften har 
ökat efter 2001, detta på grund av Enrons kollaps. Närmare bestämt, innan kollapsen 
uppgick andelen konkursdrabbade företag som erhållit en anmärkning till 40 %, efter 
händelsen uppgick denna andel till 70 % (Geiger, Raghunandan, & Rama, 2005, s. 26).  
Även Nogler (2006, s. 46) visar samma samband, men baserat utifrån ett större urval, 
och fann att andelen anmärkningar före kollapsen var 44,3 % och efter händelsen 
uppgick andelen till 62,9 %. Den ökade andelen var dock inte på bekostnad av revisorns 
noggrannhet i rapporteringen, eftersom revisorn visade en ökad revisonsansträngning 
och skepticism. Andelen anmärkningar återgick till en normal nivå efter 2003 (P. Carey 
et al., 2012, s. 1055).  
	  
	  
      4.4 Förväntningar på en revision 
_______________________________________________________________________________________________	  
 
Förväntningsgapet är ett välkänt och återkommande begrepp inom revisionsforskningen 
där flera forskare inom området har försökt fastställa en definition av begreppet. Den 
begreppsförklaring som vi anser vara mest beskrivande är definierad av Liggio (1974, s. 
27) som definierar förväntningsgapet som en skillnad mellan vad revisorn och 
intressenterna förväntar sig av vad en oberoende revisor ska uträtta.  
 
Konflikten kan grunda sig i att intressenterna och revisorn har olika uppfattningar om 
revisorns roll och dennes skyldigheter. För att minska detta förväntningsgap mellan 
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revisorn och klienten bör en tydligare kommunikation upprättas för att precisera 
revisionens syfte (Johansson, Häckner, Wallerstedt, & Studieförbundet Näringsliv och 
samhälle, 2005, s. 200-201). Öhman et al. (2006, s. 106) menar att svenska revisorer är 
mer fokuserade på innehållet i informationen som de förmedlar till intressenterna 
snarare än den upplevda nyttan av informationen. Med andra ord, revisorer fokuserar 
inte på de faktorer som uppfattas vara av största vikt för investerare och övriga 
intressenter. Revisorer är mer bekymrade över sin egen situation än övriga parter som 
de är avsedda att förse med tillförlitlig information (Öhman et al., 2006, s. 89). Vid en 
bedömning finns därför en överhängande risk för att ett förväntningsgap uppstår mellan 
revisorn och intressenterna.  
 
Den information som företaget lämnar till revisorn kan kategoriseras som mjuk 
respektive hård information. Det traditionella tillvägagångsättet vid insamling av 
revisionsbevis innebär antingen en granskning av räkenskapsrelaterad information eller 
historiska finansiella händelser. De svenska revisorerna har visat sig vara mest bekväma 
i denna typ av informationsgranskning, bekvämligheten grundar sig i att en granskning 
av hårda objekt lutar sig tillbaka på givna lagar och rekommendationer. Det vill säga 
redan etablerade kontrollmöjligheter. Vid en sådan granskning har ansvaret delvis 
flyttats från individnivå till branschnivå och revisorn minskar risken för att personligen 
bli skadeståndsskyldig. (Öhman et al., 2006, s. 105) Den andra typen av granskning 
innebär att revisorn fokuserar på information av mjuk karaktär, vilket innebär 
information som är mer relaterad till framtiden, exempelvis strategier och visioner. 
Bruynseels och Willekens (2012, s. 224) hävdar att strategiska överväganden får en allt 
större betydelse i revisorns beslutfattande.  
 
Standarden om fortsatt drift, ISA 570, exemplifierar omständigheter eller förhållanden 
som anses vara av mjuk karaktär; ”förlust av personer i högsta ledningen utan att de 
ersätts”, ”förlust av en viktig marknad, viktiga kunder, franchiseavtal, licenser eller 
någon huvudleverantör” eller ”problem med arbetskraft” (FAR Akademi, 2012, s. 
415). Avsaknaden av tillförlitliga revisionsförfaranden bidrar till att svenska revisorer 
upplever en osäkerhet, som leder till att information av mjuk karaktär sällan granskas 
eller kommenteras av revisorerna. Revisorerna tenderar att överlämna detta 
informationsområde till företagen, finansanalytiker och journalister. Att göra rätt verkar 
vara högre prioriterat än att fokusera på de rätta sakerna. (Öhman et al., 2006, s. 89)  
 
Sammantaget är det väl dokumenterat i den befintliga litteraturen att revisorn utgår ifrån 
ekonomiska faktorer. Louwer (1998, s. 154) visar att revisorer baserar sitt 
beslutsfattande på det reviderade företagets finansiella ställning och andra faktorer som 
kan peka på finansiell oro. Dock ökar betydelsen för granskningen av icke-finansiell 
information, det vill säga faktorer av mjuk karaktär (Bruynseels & Willekens, 2012, s. 
223). Efter att RS 570 infördes i Sverige 2004 ökade kravet att revisorn skall beakta 
icke-finansiell information vid sin bedömning om fortsatt drift. Detta ökade krav 
återfinns fortfarande i dagens gällande revisionsstandard ISA 570.  
 
Vår förhoppning med denna studie är att minska komplexiteten som revisorn kan 
uppleva vid bedömningen om ett företags fortsatta drift. Genom att fastställa tydligare 
riktlinjer, för att eftersträva likvärdiga fortlevnadsbedömningar mellan revisorerna, kan 
detta förväntningsgap minskas och intressenterna kan därmed bli tilldelad väsentlig och 
användbar information som tillgodoser deras förväntningar. 
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      4.5 Social identitetsteori 
_______________________________________________________________________________________________	  
	  
Social identitetsteori beskriver den process som gör det möjligt för en individ att 
identifiera sig med andra sociala grupper. Genom att identifiera sig med en viss grupp, 
kan en individs värderingar och beslutsfattande påverkas av den föreställning som är 
typisk för den specifika gruppen. Social identitetsteori härstammar från teorin om social 
identifiering. Teorin menar att en individs självbild styrs av uppfattningen eller den 
faktiska tillhörigheten i en grupp. En individs identitet grundar sig i individuella 
egenskaper, såsom kunskap, fallenhet och social identitet inom en viss grupp. (Stefaniak 
& Cornell, 2011, s. 10)  
 
Social identitet kan delas in i fyra olika dimensioner; kognitiv, känslomässig, 
värderande och beteende. Den första komponenten, kognitiv identifiering, är kunskapen 
om en viss grupptillhörighet, det vill säga att bli sedd som en medlem i en viss grupp. 
Den andra komponenten är den känslomässiga anknytningen till gruppen och vad det 
bidrar för individen. Den tredje komponenten är värdet som gruppen tillhandahåller, 
tilltalande positiva värden som gör att individer väljer att identifiera sig med gruppen. 
Den sista komponenten är beteende, det vill säga att uppträda på ett sätt som är 
identifierande och stödjande för gruppen. (Van Dick, 2001, s. 270)  
 
Kognitiv identifikation är den viktigaste dimensionen och är en förutsättning för att en 
individ ska kunna identifiera sig med en grupp. Kognitiv identifiering innebär att 
individerna i gruppen blir psykologiskt sammanflätade med varandra, vilket resulterar i 
att de känner ett gemensamt öde i gruppen och dessa individer upplever därmed 
gruppens framgångar och misslyckanden som deras egna (Stefaniak & Cornell, 2011, s. 
11). Alvesson (2000, s. 1119) hävdar att denna identifikation är av störst betydelse för 
kunskapsintensiva arbeten, såsom revisionsbranschen. Identifikationen i 
kunskapsintensiva arbeten är särskild påtaglig på grund av närvaron av ett flertal 
konkurrerande identiteter och att det finns utrymme för de anställda att agerar utifrån sin 
egen förståelse. 
 

      4.5.1 Yrkesidentifikation 
_______________________________________________________________________________________________	  
 
Begreppet yrkesidentitet kan definieras hur en individ, baserat på sitt yrke och dess roll, 
konstruerar en identitet och uppfattning om vem hon eller han är (Aurell, 2001, s. 14). 
En revisor kan identifiera sig både med organisationen, sin yrkesprofession samt med 
sina klienter (Bamber & Iyer, 2002, s. 23-24). Teorin om social identitet antyder att 
flera identiteter kan existera relativt oberoende av varandra, individen kan identifiera sig 
med olika grupper av människor beroende på den kontext och sammanhang som 
individen befinner sig i (Bamber & Iyer, 2002, s. 4). Olika sociala kategorier utesluter 
därmed nödvändigtvis inte varandra, en revisor kan tillhöra flera olika kategorier. Aurell 
(2001, s. 17) menar dock att det inte går att tillhöra två kategorier som anses vara 
motsatser till varandra, exempelvis man och kvinna. Genom att identifiera sig med 
andra sociala grupper och organisationer kommer gruppens värderingar och normer 
återspeglas hos individen (Bamber & Iyer, 2002, s. 4-5).  
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Identifieringen med andra grupper kan även påverka en individs informationstolkning 
och beslutsfattande (Lembke & Wilson, 1998, s 940). I de fall revisorns professionella 
värderingar inte stämmer överens med de organisatoriska så kan en konflikt uppstå. I 
dessa fall måste revisorn kompromissa mellan att uppfylla organisationens krav och 
sina egna värderingar. Ju större denna kompromiss är desto större blir konflikten. 
(Bamber & Iyer, 2002, s. 24) Genom att en revisor identifierar sig i termer av sitt yrke 
upplever denne byråns framgångar och misslyckanden som sina egna. Denna 
tillhörighet kan ge alternativa förklaringar till individens beteenden och bidrar till att 
revisorn i detta fall är mer benägen att agera på sådant sätt som skyddar gruppen.  
 
Utifrån studiens problemområde, som handlar om revisorns ställningstagande vid en 
fortlevnadsbedömning, så är en revisor som identifierar sig med sin yrkesroll, mer 
benägen att utfärda en anmärkning på den fortsatta driften. Detta i termer av att skydda 
både sitt eget och yrkesrollens rykte. Tidigare forskning har även funnit att en revisor 
med hög grad av identifikation med sin yrkesprofession är mindre benägen att lämna sin 
revisionsbyrå (Stefaniak & Cornell, 2011, s. 12). Identifikation med yrkesrollen och 
lojalitet gentemot arbetsgivaren är sammankopplade. Stimulerande arbetsuppgifter, 
tydliga karriärstukturer och en positiv arbetsmiljö är exempel på aspekter som ökar 
revisorns benägenhet att identifiera sig med sin yrkesroll (Alvesson, 2000, s. 1115).  
 

      4.5.2 Klientidentifikation 
_______________________________________________________________________________________________	  
	  
En revisor kan utöver identifikationen med yrket även identifiera sig med sin klient 
(Bamber & Iyer, 2002, s. 24). Individens synsätt och beteende påverkar dess sociala 
identitet, vid en klientidentifikation kan revisorns beteende ändras och frångå 
professionsnormerna och istället anpassa sig efter klientens (Öhman, 2007, s. 18). En 
studie som har genomförts på 252 praktiserande revisorer visade inget signifikant 
samband att revisorer identifierar sig med sina klienter, men däremot fann de en 
betydande variation gällande revisorers erfarenheter. De fann att en revisor med längre 
erfarenhet identifierar sig i större utsträckning med sin klient jämfört med oerfarna 
revisorer. (Bamber & Iyer, 2002, s. 3-4) Författarna hävdar att objektiviteten påverkas 
negativt i de fall revisorn identifierar sig med klienten medan objektiviteten förbättras i 
de fall revisorn identifierar sig med sin profession (Bamber & Iyer, 2002, s. 3). 
Resultaten visade att revisorn identifierar sig med kunden i lägre omfattning än den 
professionella identifieringen samt att klientens storlek inte påverkade revisorns 
objektivitet (Bamber & Iyer, 2002, s. 23).  
 
Som vi nämnt tidigare måste revisorn skapa en förståelse om klientens verksamhet för 
att genomföra en effektiv och ändamålsenlig revision. Detta argument ökar 
sannolikheten för att revisorn kommer att identifiera sig med sina klienter (Bamber & 
Iyer, 2002, s. 6). Barnes och Hooi Den (1993, s. 213-214) styrker detta påstående att 
brist på förståelse för sin klients finansiella ställning kan ge upphov till en felaktig 
bedömning om den fortsatta driften. Enligt revisorslagen (2001:883) § 21 ska en revisor 
för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om det finns omständigheter som kan 
rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller självständighet. Ett av dessa hot 
mot revisorns oberoende är relationen mellan revisorn och klienten.  
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Teorin om social identitet behandlar revisorns benägenhet att utfärda anmärkningar på 
den fortsatta driften. Studier har visat att längre revisionsuppdrag leder till 
klientidentifikation, vilket innebär att revisorn frångår sin yrkesprofession och därmed 
bli mer benägen att handla till klientens fördel (Bamber & Iyer, 2002, s. 24). 
 
 
      4.6 Revisionsuppdragets längd 
_________________________________________  
	  
Längden på revisionsuppdraget skulle kunna vara en tänkbar faktor som påverkar 
revisorns sannolikhet att lämna en anmärkning om fortsatt drift. Det finns dock skilda 
meningar huruvida det existerar ett signifikant samband mellan dessa variabler.  
 
Det har visat sig att genomsnittslängden på revisionsuppdraget för de företag som 
erhåller en anmärkning om fortsatt drift är 4,32 år medan genomsnittslängden för de 
företag som inte får denna anmärkning är 4,61 år. (Ruiz-Barbadillo et al., 2004, s. 61) 
Detta tyder att desto kortare tid revisorn har reviderat en klient desto större är 
sannolikheten att en anmärkning görs på den fortsatta driften. Detta kan bero av att 
revisorn inte har skapat en närmare relation till klienten och kan därmed upprätthålla 
oberoendet i högre utsträckning. 
 
Andra studier visar att det finns ett positivt samband mellan längden på 
revisorsuppdraget och benägenheten att anmärka på fortsatt drift. Ju längre uppdraget är 
desto större är sannolikheten att företag erhåller en anmärkning. En förklaring till detta 
samband är att längre revisionsuppdrag innebär en förbättrad kunskap om företaget 
vilket i sin tur leder till en ökad benägenhet att lämna en oren revisionsberättelse. 
(Geiger & Raghunandan, 2002, s. 75-76) Andra som även finner belägg för detta 
positiva samband menar att revisionskvalitén är lägre i början av ett revisionsuppdrag, 
det vill säga att revisorer utfärdar anmärkningar i mindre utsträckning i jämförelse med 
längre revisionsuppdrag (Carcello & Nagy, 2004, s. 57).  
 
	  
      4.7 Byråstorleken och revisionskvaliténs inverkan  
______________________________________________________________________ 
 
Tidigare studier visar att stora byråer håller en högre revisionskvalité i jämförelse med 
mindre byråer. En alternativ förklaring till detta kan bero på att mer solida företag, med 
lägre incitament till resultatmanipulering, anlitar de större revisionsbyråerna i högre 
utsträckning. Detta resulterar i att de stora byråerna visar en högre revisionskvalité 
(Francis, 2004, s. 354). Revisionskvalitén kan enligt Geiger och Rama (2006, s. 13) 
mätas genom att jämföra antalet utfärdade anmärkningar om den fortsatta driften mellan 
olika byråer och när den utfärdades. Större byråer har en lägre andel 
revisionsmisslyckanden i deras rapportering i förhållande till mindre byråer. Denna 
lägre andel av rapporteringsfel kan bero på att de större byråerna investerar mer i 
utbildning, vilket ökar deras träffsäkerhet vid en bedömning om fortsatt drift (Geiger & 
Rama, 2006, s. 14). Stora byråer har även i större utsträckning tillgång till 
specialistpersonal inom komplexa verksamhetsområden vilket leder till mer korrekta 
bedömningar och därmed högre arvoden från klienten (Francis, 2004, s. 354). 
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Resultaten från en studie som genomfördes i Norge visade att revisorer inte är villiga att 
åsidosätta sin självständighet genom att lämna färre anmärkningar om den fortsatta 
driften eller förmildrande uttalanden på grund av höga arvoden från klienten (Francis, 
2004, s. 354). Enligt revisorslagen (2001:883, 27 §) är godkända och auktoriserade 
revisorer skyldiga att teckna en ansvarsförsäkring som täcker de skador som kan 
uppkomma vid en felbedömning. En studie visade att utav de 1003 företag som mottagit 
en anmärkning om fortsatt drift, gick endast 143 företag i konkurs. Detta indikerar att 6 
av 7 anmärkningar om fortsatt drift var felaktiga, det vill säga av typ 1 fel; revisorn 
utfärdar en varning men företaget försätts inte i konkurs. Detta antyder att revisorerna är 
konservativa eftersom de utfärdar anmärkning om fortsatt drift i högre omfattning än 
nödvändigt för att undvika stämningsrisken från intressenterna. (Francis, 2004, s. 350) 
Liknande studier stödjer detta resonemang och visar att stora byråer är mer angelägna 
om sitt rykte och är mer konservativa vid sin bedömning gällande att utfärda 
anmärkningar om fortsatt drift (Geiger & Rama, 2006, s. 14).  
 
Rapporteringen av fortsatt drift före en konkurs skiljer sig åt mellan de nordiska 
länderna, Danmark och Norge är mer frekventa att lämna en anmärkning än i Finland 
och Sverige (Svanström, Sormunen, Jeppesen, & Sundgren, 2013, s. 308). En förklaring 
till detta kan vara att risken att bli stämd varierar mellan länderna och därmed påverkar 
deras bedömning. Svanström et al., (2013, s. 322) studie visar även att stora byråer är 
mer benägna att utfärda anmärkningar om den fortsatta driften i förhållande till mindre 
byråer. Andra studier som motsätter sig detta resultat (Barnes & Hooi Den, 1993, s. 
216) hävdar att klientens storlek har en liten betydelse på revisorns bedömning om den 
fortsatta driften. Kaplan och Williams (2013, s. 323) motsätter sig även Svanström et 
al., (2013) resultat och hävdar att större revisionsbyråer är mindre benägna att anmärka 
på den fortsatta driften. Kaplan och Williams (2013) visar att det har skett en förändring 
gällande att utfärda en anmärkning på den fortsatta driften och att större byråer är 
mindre benägna att anmärka om fortsatt drift i förhållande till mindre revisionsbyråer.  
 
Ett annat resultat från Svanström et al., (2013) var att skillnaden i rapporteringen mellan 
de nordiska länderna var mindre mellan stora byråer i jämförelse med mindre byråer. 
Detta visar att det finns ett behov av att förbättra den praktiska rapporteringen av den 
fortsatta driften. Trots att de nordiska länderna tillämpar samma revisionsstandarder för 
rapportering av fortsatt drift finns det skillnader i rapporteringen. Detta visar att det 
finns ett behov av konkreta tillvägagångsätt gällande hur standarden ska tillämpas för 
att skapa ett mer harmoniserat ställningstagande vid en anmärkning om den fortsatta 
driften. 
	  
	  
      4.8 Den självuppfyllande profetian 
_______________________________________________________________________________________________	  
	  
I samband med att en anmärkning utfärdas, på grund av att det finns betydande tvivel 
om ett företags förmåga till fortsatt drift, kan en negativ reaktion uppstå, det vill säga 
självuppfyllande profetia. Vilket innebär att ett företag som får en anmärkning på 
fortsatt drift kommer gå i konkurs på grund av de efterföljande reaktionerna (Venuti, 
2004, s. 41). Robert K. Merton (1968, s. 477) har valt att definiera begreppet 
självuppfyllande profetia på följande sätt: ”Den självuppfyllande profetian är, från 
början en falsk definition av situationer som framkallar ett nytt beteende som gör att 
den ursprungliga falska föreställningen blir sann”. Med andra ord, den 
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självuppfyllande profetia är en prognos på framtiden som kommer att gå i uppfyllelse 
på grund av själva existensen av förutsägelsen.  
 
Kida (1980) fann tidigt ett signifikant samband mellan självuppfyllande profetia och en 
anmärkning på den fortsatta driften. Dock råder det oklarheter i vilken utsträckning den 
självuppfyllande profetian påverkar klientens förmåga att fortsätta sin verksamhet. Av 
de tillfrågade revisorerna visade det sig att 61 % hävdade att den självuppfyllande 
profetian skapade fortlevnadsproblem för solida företag medan 50 % ansåg att en 
anmärkning var en bidragande faktor till fortlevnadsproblem. (Kida, 1980, s. 517) Den 
självuppfyllande profetian kan påverka revisorns benägenhet att utfärda en anmärkning 
på den fortsatta driften. Självuppfyllande profetia uppkommer i samband med att 
klienten inte kan erhålla finansiering genom lån eller investeringar till följd av revisorns 
utlåtande. (E. G. Nogler, 2004, s. 681-682) 
  
Revisorn är mer benägen att utfärda en anmärkning på fortsatt drift om klientens 
prognoser visar att lönsamheten kommer att minska (Tucker et al., 2003, s. 403). En 
anmärkning i revisionsberättelsen har visat ge upphov till ett signifikant bidrag till en 
konkurs. Eftersom en anmärkning på den fortsatta driften bidrar till ny information för 
intressenter kan detta i sin tur komma att påverka deras investeringsbeslut. En 
anmärkning kan ge upphov till en negativ reaktion från marknaden, vilket försämrar 
klientens position. (Menon & Williams, 2010, s. 2077) Revisorn hamnar därmed i en 
position där fortlevnadsbedömningen kommer att påverka klientens möjligheter att 
fortsätta sin verksamhet, bland annat att införskaffa nytt kapital för den fortsatta driften 
(Venuti, 2004, s. 41). Om revisorn utfärdar en anmärkning kan konsekvenser, utöver 
svårigheter att förlänga eller förnya krediter, uppstå i form av att leverantörer ändrar 
sina villkor för att påskynda kontantbetalningar (Francis, 2004, s. 351).  
 
Revisorn står inför ett dilemma i detta avseende, speciellt då företagets framtida 
utveckling är svår att förutse (Hayes et al., 2005, s. 58). Empiriska studier stöder 
hypotesen om att en anmärkning på den fortsatta driften ökar sannolikheten att klienten 
kommer att försättas i konkurs. Ytterligare resultat visar att risken att klienten byter 
revisor är fyra gånger så stor om de erhållit en anmärkning (Vanstraelen, 2003, s. 232). 
Revisorer utfärdar anmärkningar i mindre omfattning om de anser att deras uttalande 
kommer att påskynda klientens obestånd, det vill säga att den självuppfyllande profetian 
existerar (Tucker et al., 2003, s. 421). Dessa revisorer är mindre benägna att utfärda en 
anmärkning om den fortsatta driften eftersom det kan påskynda likvidering hos en klient 
som redan har ekonomiska problem (Venuti, 2004, s. 40). Andra studier motstrider 
existensen av den självuppfyllande profetian då det saknas belägg för att en erhållen 
anmärkning om fortsatt drift skulle leda till konkurs (P. J. Carey et al., 2008, s. 78; 
Citron & Taffler, 2004, s. 360). 
  
Att leva upp till de etiska kraven på oberoende och integritet som revisorsyrket kräver 
är en komplex uppgift. En försvårande omständighet gällande uttalandet om fortsatt 
drift är den självuppfyllande profetian, det vill säga att revisorns offentliga uttryck för 
tvivel påskyndar obestånd hos klienten (Louwers, Messina, & Richard, 1999, s. 806). 
Detta påskyndande blir extra påtagligt hos de företag som har en lönsamhet som 
grundar sig på förtroende och ett högt aktiepris, liksom fallet med Enron. Den 
självuppfyllande profetian komplicerar revisorns bedömning om ett företags 
fortlevnadsförmåga och är ett fenomen som anses vara oundvikligt för revisorn. (Tucker 
et al., 2003, s. 402)  
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Forskning visar att utelämnandet av en anmärkning om fortsatt drift kan bero på ett 
aktivt val från revisorns sida i form av en strategisk handling för att undvika förlust av 
klinter och upprätthålla ett gott rykte (Vanstraelen, 2003, s. 231). Dock finns det 
forskning som visar att en granskning av den självuppfyllande profetian innebär en rad 
tekniska problem. För det första är det svårt att särskilja om uteblivandet av en 
anmärkning om fortsatt drift beror på den självuppfyllande profetian eller om det beror 
på andra finansiella faktorer. Ytterligare ett problem gällande denna granskning är att 
det är omöjligt att fastställa om ett konkursdrabbat företag fortfarande skulle existera 
vid ett utlåtande. (Louwers et al., 1999, s. 814) 
 
Som resonemanget ovan visar finns det många studier gjorda kring huruvida den 
självuppfyllande profetian existerar eller inte. Vi vill därmed i vår studie försöka bringa 
klarhet i vilken utsträckning den självuppfyllande profetian påverkar benägenheten att 
ge anmärkningar om den fortsatta driften.  
	  
	  
      4.9 Revisionsmisslyckanden  
_______________________________________________________________________________________________	  
	  
Revisionsmisslyckande förekommer när en revisor lämnar en ren revisionsberättelse 
trots att de finansiella rapporterna innehåller väsentliga felaktigheter. Om utelämnande 
eller felaktigheter kan komma att påverka intressenternas beslutsfattande på basis av de 
finansiella rapporterna anses informationen som väsentlig (Eilifsen, Messier, Glover, & 
Prawitt, 2009, s. 21). Distansen som revisorn ska hålla till sin klient är hårfin, relationen 
till klienten får varken vara för personlig och revisorn bör samtidigt inte ha för lång 
distans till klienten heller. Det krävs att revisorn balanserar sitt beroende noga för att 
undvika uppkomsten av ett revisionsmisslyckande (Hatherly, 2009, s. 209).  
 
Carey et al. (2008, s. 61) menar att myndigheter, politiker och media ofta anser att 
revisorn inte förser intressenterna med tillräckligt tidiga varningar om att deras klient är 
nära obestånd. Vidare menar de att ett revisionsmisslyckade uppstår då ett företag som 
inte fått en anmärkning på fortsatt drift försätts i en konkurs. Tidigare studier visar att 
den främsta orsaken till uppkomsten av revisionsmisslyckanden är bristen på mängden 
revisionsbevis (Beasley, Carcello, & Hermanson, 2001, s. 65). Vid bedömning om den 
fortsatta driften finns det risk att revisorn gör en felaktig bedömning om klientens 
förmåga att fortsätta sin verksamhet, vilket kan få negativa konsekvenser för både 
revisorn, klienten och övriga intressenter.  
  
Vi har valt att presentera hur ett revisionsmisslyckande kan påverka berörda parterna i 
samband med upprättandet av revisionsberättelsen. Konsekvenserna presenteras utifrån 
tre olika perspektiv: revisorn och revisionsbyrån, det reviderade företaget samt övriga 
intressenter, detta för att underlätta läsningen och skapa en tydlig struktur. 
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     4.9.1 Konsekvenser för revisorn och revisionsbyrån  
_______________________________________________________________________________________________	  
 
En bedömning om den fortsatta driften kan leda till olika påföljder hos revisorn på 
grund av sitt ställningstagande vid en revision. Vi har valt att presentera revisorns 
perspektiv tillsammans med revisionsbyråns eftersom de konsekvenser som kan uppstå 
hos revisorn påverkar indirekt även revisionsbyrån. Dessa konsekvenser kan uppstå i 
olika situationer och dess påföljder kan variera beroende på deras bedömning och 
omfattning.   
 
Revisorer med mindre erfarenhet har starkare tro om att relationen till klienten 
försämras vid en anmärkning om fortsatt drift samt att revisionsfirmans rykte försämras 
i större utsträckning (Kida, 1980, s. 516). Det är viktigt som revisor att förstå den fulla 
innebörden och konsekvenserna för klientens verksamhet vid ett utlåtande, detta för att 
kunna fatta ett välgrundat beslut (Louwers et al., 1999, s. 806). Om revisorn tilldelar en 
klient en anmärkning om fortsatt drift men det visar sig att klienten inte går i konkurs, 
anses detta vara ett revisionsmisslyckande från revisorns sida. Om revisorn anser att det 
finns betydande tvivel om den fortsatta driften hos klienten ska en anmärkning lämnas i 
revisionsberättelsen. Anmärkningen ska återspegla resultatet från revisionen och syftar 
till att informera utomstående intressenter om att det föreligger tvivel om den finansiella 
rapporteringen, interna kontrollen eller den fortsatta driften (Hope & Langli, 2010, s. 
598). För en rättvis bedömning måste revisorn objektivt utvärdera och motstå 
påtryckningar från klienten för att kunna lämna en korrekt revisionsberättelse. 
Bedömningen om den fortsatta driften baseras på revisorns profession och på den 
information som finns tillgänglig vid rapporteringstidpunkten.  
 
För att förstå dilemmat som en revisor står inför gällande att utfärda en anmärkning 
eller inte är det viktigt att ha kännedom om typ 1 respektive typ 2 fel som kan uppstå i 
samband med beslutsfattande (G. Nogler & Jang, 2012, s. 54). Om revisorn utfärdar en 
varning om fortsatt drift men bedömningen visar sig vara felaktig och det reviderade 
företaget inte går i konkurs klassificeras detta som typ 1 fel. Om revisorn istället väljer 
att inte utfärda en varning men det reviderade företaget går i konkurs klassificeras detta 
som typ 2 fel. Trots att revisorn har tillgång till all information om en klient kan 
oförutsedda händelser uppstå, vilket kan leda till att rapporteringsfel av typ 1 eller typ 2 
uppstår. (Geiger & Rama, 2006, s. 2) De risker som associerades med typ 1 fel är den 
självuppfyllande profetian och försämrade relationer med klienten eller förlust av 
klienten. De risker som är förenade med typ 2 fel är stämningsrisken, försämrat rykte 
eller att revisorn har försummat sitt arbete.  

 
Figur 1:	  Typ	  1	  och	  typ	  2	  fel. 

Typ	  1	  fel	  
• Självuppfyllande	  profetia	  
• Försämrade	  relationer	  
• Förlust	  av	  uppdrag	  

Typ	  2	  fel	  
• Stämningsrisk	  
• Försämrat	  rykte	  
• Åsidosatt	  sitt	  arbete	  
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Revisorns beslut grundar sig på revisorns erfarenhet och omdöme men omfattas även av 
revisorns fördomar och uppfattningar. Revisorns uppfattning om de eventuella 
kostnaderna och konsekvenserna av typ 1 och typ 2 fel kan ändras när omständigheterna 
eller uppfattningen blir annorlunda om klienten.  (G. Nogler & Jang, 2012, s. 55) Ett 
bristfälligt beslutsunderlag ökar sannolikheten för att dessa typer av fel inträffar, i dessa 
situationer löper revisorn en risk att bli stämd av intressenterna.  
 
 

Ø Stämningsrisk 
 
Stämningsrisken påverkar hur revisorn tolkar och tillämpar standarderna samt förstärker 
revisorns oberoende. Tidigare studier visar att revisorer som verkar i en miljö som 
karaktäriseras av hög stämningsrisk, förblir oberoende i större utsträckning jämfört med 
en miljö där stämningsrisken är låg. Detta resonemang grundar sig i att revisorn riskerar 
att hamna i dyra rättstvister för att intressenterna misstror att revisorn har fullföljt sina 
åtaganden. (Blay, 2005, s. 762) En revisor som löper en hög risk för att bli stämd är mer 
benägen att utfärda en oren revisionsberättelse (Blay, 2005, s. 759). Andra studier visar 
även att revisorn utfärdar anmärkningar om den fortsatta driften i högre omfattning när 
stämningsrisken från klienten är hög (Kaplan & Williams, 2013, s. 220). Risken för att 
bli stämd påverkas även av rädslan att revisorns namn kommer att bli tillgänglig för 
allmänheten i samband med stämningsansökan. Att utfärda en anmärkning om fortsatt 
drift är förenad med resultatet av eventuella rättstvister och de kostnader som detta kan 
medföra. (Kaplan & Williams, 2013, s. 228)  
 

      4.9.2 Konsekvenser för det reviderade företaget  
_______________________________________________________________________________________________	  	  
	  
Konsekvenser vid en anmärkning om den fortsatta driften kan uttrycka sig på olika sätt 
för klienten. En erhållen anmärkning på den fortsatta driften leder till en försämrad 
uppfattning om klientens verksamhet hos nuvarande och potentiella investerare, 
kreditorer, leverantörer och kunder (Louwers et al., 1999, s. 806). Förtroendet för 
klienten minskar och klienten får därmed svårare att låna nytt kapital samt att risken är 
stor att räntekostnaderna ökar för belånat kapital.  
 
En anmärkning i revisionsberättelsen ser kreditgivarna som en anledning till att inte 
bevilja företag lån eftersom det finns en osäkerhet gällande företagets fortsatta drift (E. 
G. Nogler, 2008, s. 53). En undersökning av Bhimani et al. (2009, s. 251) visar att 
företag som erhållit en anmärkning om den fortsatta driften löper tre gånger så stor risk 
att bli nekad kredit. Detta kan därmed få förödande konsekvenser för klienter som redan 
har finansiella svårigheter och därmed inte har någon möjlighet att med hjälp av nya lån 
förbättra sin finansiella ställning. En anmärkning kan även påverka klientens kredittid 
hos leverantörer negativt, eftersom de är osäkra om företaget kommer kunna betala för 
sig (Svanström, 2008, s. 40). Andra konsekvenser till följd av en anmärkning på den 
fortsatta driften leder till att risken för affärsmisslyckande ökar hos klienten samt en 
nedgång av aktiepriset (Geiger & Rama, 2003, s. 56).    
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      4.9.3 Konsekvenser för övriga intressenter  
_______________________________________________________________________________________________	  
	  
Ett företag har flera grupper av intressenter som efterfrågar tillförlitlig 
företagsinformation samt information om dess ekonomiska ställning. Konsekvenser i 
form av felaktiga investeringsbeslut kan uppstå då intressenterna tar del av missvisande 
information i revisionsberättelsen. För att undvika att intressenter gör felaktiga 
investeringsbeslut har SOX ställt krav på omedelbar rapportering, vilket innebär att 
allmänheten måste få kännedom om ekonomiska eller operativa förändringar som är av 
betydande karaktär (SIS, 2013, s. 10).  
 
Om revisorn gör ett felaktigt beslut gällande ett företags förmåga att fortsätta sin 
verksamhet kan detta leda till förödande konsekvenser för företagets intressenter. 
Konsekvenserna för Enrons investerare är ett tydligt exempel på ett typ 2 fel, att inte 
lämna en anmärkning när det finns tvivel om den fortsatta driften. Från att Enron hade 
varit en av de bästa investeringarna på marknaden sjönk aktiekursen till en så låg nivå 
som 0.26 US dollar i samband med att investerare fick vetskap om deras finansiella 
ställning (Healy & Palepu, 2003, s. 12). Investerarna var inte medvetna om Enrons 
svaga finansiella ställning och att en konkurs var ett faktum. Investerare hade placerat 
sina pensionspengar i Enron-aktien och då värdet på aktien föll förlorades enorma 
summor pengar. (Healy & Palepu, 2003, s. 23) En anmärkning på den fortsatta driften 
påverkar det reviderade företagets aktievärde negativt. Detta leder till att investerarna i 
sin tur påverkas i form av lägre avkastning på sina investeringar (Carcello & Neal, 
2000, s. 454). Vid en felaktig anmärkning påverkas även aktieägarnas förtroende för 
företaget (Venuti, 2004, s. 41). En försämrad syn på revisorsyrket har lett till negativa 
konsekvenser för intressenterna. Kundernas uppfattning ändrades, från att ha sett 
revision som en mervärdestjänst till att enbart uppfatta revisorns arbete som en 
lagstadgad skyldighet. Även investerarnas uppfattning gällande tillförlitligheten av de 
reviderade rapporterna sjönk drastiskt i samband med Enronskandalen. (Healy & 
Palepu, 2003, s. 21) 
  
Ett företags anställda har ett intresse för företagets finansiella ställning, i första hand 
kopplat till anställningstryggheten. De anställda är med andra ord mån om att företaget 
kommer att fortsätta sin verksamhet som en garanti för deras egna anställningar (Smith, 
2006, s. 22). Om revisorn väljer att inte utfärda en anmärkning i revisionsberättelsen 
hos ett företag med betydande tvivel om den fortsatta driften, leder det till missvisande 
information till de anställda och de löper därmed en risk att bli stående utan 
arbete/inkomst. I de fall leverantörer ger beviljad kredit till företag, har de liksom 
kunderna, ett intresse av att bedöma om företaget kan uppfylla sina 
betalningsförpliktelser, för att i sin tur kunna leva upp till sina förväntningar i form av 
att leverera varan (Smith, 2006, s. 21).  
 
 
 
 
 
 
 



	   34	  
	  

	  

      4.9.4 Sammanställning av konsekvenser  
_______________________________________________________________________________________________	  
 
Sammanfattningsvis kan det uppstå konsekvenser i samband med revisorns anmärkning 
om den fortsatta driften. Konsekvenserna kan variera beroende på vilket perspektiv man 
utgår ifrån. Nedanför har vi har sammanställt en figur som tydliggör de konsekvenser 
som uppstår i samband vid ett revisionsmisslyckande hos de tre valda perspektiven. 
 
	  

Konsekvenser	  vid	  ett	  revisionsmisslyckande	  gällande	  fortsatt	  drift,	  
utifrån	  tre	  olika	  perspektiv	  

	  
	  
Revisorn	  &	  revisionsbyrån	  
Försämrat	  rykte	  
Förlust	  av	  klienter	   	  
Högre	  risk	  att	  bli	  stämd	  
Revisionskvalitén	  &	  oberoendet	  
ifrågasätts	  
Rapporteringsfel	  
	  

	  
	  
 
 
 

 
 

Tabell 2:	  Konsekvenser vid en anmärkning om fortsatt drift.	  
 
	  
	  
4.10 Sammanfattning och avslutande kommentarer 
_______________________________________________________________________________________________	  
	  
Sammanfattningsvis kan vi utifrån tidigare studier dela in faktorer som påverkar 
revisorns bedömning av det reviderade företagets förmåga till fortsatt drift i tre olika 
delar, (1) revisionsprocessen, (2) beslutprocessen och (3) revisorns dilemma, vilket 
visualiseras nedan i en sammanfattande modell.  
 
Revisionsprocessen, bestäms av använt regelsystem förenat med gällande normer och 
praxis och visar revisorns lagstadgade skyldigheter. Mest väsentligt i denna del är att 
det finns givna osäkerhetsfaktorer som kan indikera eller leda till betydande tvivel om 
ett företags fortsatta drift. De faktorer som är fastställda är indelade i ekonomiska-, 
verksamhetsrelaterade- samt andra faktorer, dock värderar inte revisionsstandarden 
vilka faktorer som är mer betydande än andra. Denna komplexa värdering ligger istället 

Övriga	  intressenter	  
Felaktiga	  investeringsbeslut	  
Lägre	  avkastning	  
Försämrat	  förtroende	  till	  revisorn	  &	  
professionen	  
Osäkerhet	  gällande	  anställningstrygghet	  
Leverantörer	  riskerar	  uteblivande	  
intäkter	  

Reviderade	  företaget	  
Försämrad	  uppfattning	  om	  klienten	  
Svårare	  att	  erhålla	  lån	  
Nekad	  kredit	  
Högre	  räntekostnader	  
Kortare	  kredittid	  hos	  leverantörer	  
Ökad	  risk	  för	  affärsmisslyckanden	  
Nedgång	  av	  aktiepris	  
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hos revisorns kompetens och erfarenhet och kan därmed ge upphov till olika 
bedömningar mellan revisorer.  
 
Den andra delen, beslutprocessen, utgörs av faktorer förknippade med revisorn och 
revisionsbyrån som tidigare studier funnit påverka revisorns benägenhet att anmärka på 
företags förmåga till fortsatt drift. Beslutsprocessen styrs av olika faktorer som grundar 
sig i; revisorns uppfattning om den självuppfyllandeprofetians existens, erfarenhet, 
ålder, kunskap om klienten, revisionsuppdragets längd, revisionsbyråns storlek samt 
risken att bli stämd i samband med en felaktig bedömning.  
 
Ytterligare en faktor som påverkar revisorns beslut är med vem revisorn identifierar sig, 
antingen med yrkesprofessionen eller klienten. Identifikationen kan komma att påverka 
revisorns informationstolkning och beslutsfattande, vilket kan påverka revisorns 
benägenhet att anmärka på den fortsatta driften.  
 
Slutligen visar tidigare studier att bedömningen av företagets förmåga till fortsatt drift 
är ett dilemma för revisorn. Detta eftersom ett revisionsmisslyckande, oavsett 
omständigheter, alltid är förenat med konsekvenser för revisorn och revisionsbyrån, det 
reviderade företaget och övriga intressenter. 
 
 

 
Figur 2: Sammanfattande modell. 

 
 
 
 
 
 

1.	  Revisionsprocessen	  

Regelsystem	  

Normer	  &	  Praxis	  

2.	  Beslutsprocessen	   Social	  Identiiikation	  

Yrkesprofessionen	  

Klienten	  

Revisionsuppdragets	  längd	  

Revisionsbyråns	  storlek	  

Revisorns	  kompetens,	  ålder	  &	  
erfarenhet	  

3.	  Revisorns	  dilemma	   Revisionsmisslyckanden	   Konsekvenser	  

Revisorn	  &	  Revisionsbyrån	   Stämningsrisken	  

Reviderade	  företaget	   Den	  självuppfyllande	  profetian	  

Övriga	  intressenter	  
Lägre	  avkastning,	  felaktiga	  
investeringsbeslut,	  försämrat	  
förtroende	  till	  revisoryrket	  
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Mer ingående kan vi utifrån tidigare studier utläsa specifika faktorer som ökar 
respektive minskar revisorns benägenhet att utfärda en revisionsberättelse förenat med 
en avvikande mening om företagets förmåga till fortsatt drift, vilket visualiseras nedan; 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 3: Faktorer som ökar respektive minskar revisorns benägenhet.  
 
 
 
Studien ämnar bringa klarhet i revisorernas resonemang och ställningstaganden i sin 
bedömning om företags förmåga till fortsatt drift, samt utvärdera lämpligheten av 
gällande revisionsstandarder som är anknutna till redovisningens viktigaste princip: 
fortlevnadsprincipen. Studiens tillvägagångssätt för att möjliggöra detta är att presentera 
fiktiva scenarier samt kompletterande intervjufrågor till godkända och auktoriserade 
revisorer.  
 
Vi tar med oss den tidigare forskningen om revisorns bedömning vidare in i empirin för 
att öka förståelsen om vad som påverkar bedömningen, vilka faktorer som beaktas samt 
vad som slutligen utgör beslutsunderlaget vid en anmärkning om den fortsatta driften. 
Ovan presenterad sammanfattande modell kommer att användas som bas vid 
konstruktionen av studiens intervjuguide. 
 
 
 
 
 

- Stor revisionsbyrå 
- Revisorn har längre yrkeserfarenhet 
- Hög stämningsrisk 
- Längre revisionsuppdrag 
- Yrkesidentifikation 

- Liten revisionsbyrå 
- Revisorn har kortare yrkeserfarenhet 
- Låg  stämningsrisk 
- Kortare revisionsuppdrag 
- Klientidentifikation 
- Självuppfyllande profetian 



	   37	  
	  

	  

5. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
_______________________________________________________________________________________________	  
       
Avsikten med detta kapitel är att redogöra för hur vi har gått tillväga för att samla in 
det empiriska materialet i studien. På grund av att det finns begränsat med kvalitativa 
studier om hur revisorer motiverar sitt ställningstagande vid en anmärkning om fortsatt 
drift har vi valt ett kvalitativt tillvägagångssätt, i form av intervjuer. Detta för att fylla 
det rådande forskningsgapet. Vi har valt att utforma en intervjuguide som belyser 
studiens teoretiska referensram och fiktiva situationer som respondenterna har tagit 
ställning till gällande fortsatt drift. Avslutningsvis behandlas det empiriska materialet 
och dess framställning. 
 
 
      5.1 Val av metod 
_______________________________________________ 
 
Inom detta ämnesområde finns flertalet kvantitativa studier gjorda, som har förklarat 
och beskrivit revisorns benägenhet att utfärda anmärkningar på ett företags fortsatta 
drift. Vi vill med vår studie ta ytterligare ett steg i bearbetningen av kunskapen genom 
att finna förståelse om vilka faktorer som revisorn tar hänsyn till vid sin bedömning 
samt förtydliga det beslutsunderlag som revisorn utgår ifrån. För att uppnå studiens 
valda syfte har vi därför valt intervjuer som tillvägagångsätt för att besvara studiens 
problemformulering. Detta för att skapa en förståelse av den sociala verkligheten som är 
baserad på hur människor i den specifika miljön tolkar denna verklighet. Genom att få 
ta del av respondenternas tidigare erfarenheter och reflektioner kring att bedöma ett 
företags fortlevnadsförmåga och att anmärka på fortsatt drift har vi därmed skapat en 
förståelse om det beslutsunderlag som ligger bakom denna bedömning.  
 
Vårt intresse ligger i att försöka upptäcka och identifiera vad som sker, snarare än att 
bestämma omfattningen av något som redan är förutbestämt (Svensson & Starrin, 1996, 
s. 55). De kvalitativa intervjuerna syftar till att skapa en förståelse för ett problem 
genom att finna och urskilja företeelser hos urvalsunderlaget.  
 
Intervjuerna utformades på ett semi-strukturerat sätt, vilket innebar flexibla intervjuer 
med förvalda frågor baserade på olika teman. Kvalitativa intervjuer kan även vara 
ostrukturerade, vilket innebär att intervjun liknar mer ett vanligt samtal. (Bryman, 2011, 
s. 415) Vi anser att semi-strukturerade intervjuer lämpade sig bäst för att få en förståelse 
om hur revisorer resonerar och bedömer ett företags fortsatta drift. Detta gav oss även 
möjligheten att utifrån respondenternas svar ställa relevanta följdfrågor för att uppnå 
djupare och detaljerade diskussioner inom de teman vi sökte svar. Vilket i sin tur kunde 
öppna upp för nya reflektioner och information. Ambitionen var att nå frågeställningar 
och situationer som en revisor kan ställas inför i sitt dagliga arbete och utifrån detta 
erhålla den förståelse och kunskap vi eftersträvade att nå. 
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      5.2 Val av studieobjekt 
_______________________________________________________________________________________________	  
	  
Kvalitativ metod innebar att vi systematiserade kunskapen för att sedan möjliggöra en 
beskrivning av revisorers benägenhet att anmärka på fortsatt drift (Olsson & Sörensen, 
2011, s. 18-19). Den mest väsentliga skillnaden mellan den kvantitativa och kvalitativa 
metodens urval är att den kvantitativa urvalsmetoden syftar till en modell som är 
representativ, medan den kvalitativa urvalsmetoden ämnar till göra ett urval som 
innehåller så många olika slags kvaliteter som möjligt. För att öka sannolikheten att 
finna maximalt antal kvaliteter har vi valt en strategisk urvalsmetod. (Eneroth, 1984, s. 
169-170) Denna urvalsmetod innebar att vi själva valde ut de personer som vi har 
intervjuat.  
 
Vi valde att genomföra intervjuer med både godkända och auktoriserade revisorer. 
Skillnaden mellan dessa två titlar är att auktoriserade revisorer har avlagt en högre 
revisorsexamen i förhållande till godkända revisorer, vilket innebär att det finns en 
skillnad gällande nivån på den formella kompetensen. Anledningen till detta val var för 
att möjliggöra en jämförelse och fastställa eventuella skillnader och likheter i deras 
fortlevnadsbedömningar. Denna jämförelse var även intressant eftersom det från och 
med den 1 juni 2013 togs möjligheten att bli godkänd revisor bort och de som då redan 
hade avlagt sin revisorsexamen kommer fortsättningsvis att tituleras som auktoriserad 
revisor. Ytterligare argument som talar för att vi valde både auktoriserade och godkända 
revisorer är att vid kvalitativa intervjuer är det viktigt att få information och synvinklar 
från respondenter som skiljer sig från varandra. 
 
Vår studie utgår ifrån ett relativt litet urval men med ett stort antal variabler, vilket är 
kännetecknande för en kvalitativ studie (Olsson & Sörensen 2011, s. 54). Enligt Trost 
(2010, s. 143) bör urvalet ligga mellan fyra respondenter per grupp eller totalt åtta 
respondenter, men att storleken av urvalet kan bero på olika omständigheter.  
 

      5.2.1 Urvalet i praktiken 
 
Valet av respondenter gjordes genom att vi kontaktade påskrivande revisorer som 
matchade vårt val av studieobjekt, detta skedde genom telefon eller mailkontakt. 
Beroende på hur byrån hanterade dessa ärenden, blev vi oftast kopplade direkt till den 
person som ansågs mest lämpad att ta sig an uppdraget. I och med att vi valde att dela 
upp respondenterna i två grupper, auktoriserade och godkända revisorer, strävade vi 
efter att få en jämn fördelning mellan dessa grupper. Arbetsbelastningen under denna 
period var hög då revisionsbranschen befann sig under högsäsong, vilket resulterade i 
att vi fick begränsa oss till totalt åtta respondenter. Fördelningen mellan respondenterna 
blev dock inte jämt fördelad mellan auktoriserade och godkända revisorer, men vi såg 
inga problem med detta eftersom det viktigaste var att respondenterna hade avlagt en 
revisorsexamen och kunde relatera till de frågor vi ställde.  
 
Studieobjekten bestod av totalt åtta revisorer, varav tre var auktoriserade och resterande 
fem var godkända revisorer. Samtliga av dessa hade erfarenhet av att hantera olika 
bedömningssituationer, vilket vi eftersökte för att kunna uppnå syftet med studien.  
Urvalet blev relativt litet men trots detta gav våra intervjuer oss tillräckligt med relevant 
information för att öka vår förståelse kring revisorns bedömning om ett företags 
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förmåga att fortsätta sin verksamhet. Vi ansåg att vi uppnått en teoretisk mättnad, då vi 
upplevde att de sista intervjuerna inte gav oss någon ny information utifrån de frågor vi 
ställde till respondenterna.  
 
Vi är medvetna om att resultaten från studiens valda kontext inte går att generalisera till 
hela populationen utan endast är representativ för den population vi studerade. Att 
generalisera var inte syftet med studien utan att få en djupare förståelse för det 
beslutsunderlag och resonemang som revisorer använder vid bedömningen gällande 
fortsatt drift, vilket innebär att vi inte ser någon begränsning med detta urval. 
 
 
      5.3 Utformning av intervjuguide   
_______________________________________________________________________________________________	  
	  
Vid semistrukturerade intervjuer utgår man ifrån olika områden som intervjuaren vill 
behandla, utöver detta finns även möjligheten att ställa relevanta uppföljningsfrågor för 
att föra samtalet och behandla viktiga områden. Avsikten var inte att leda intervjun i 
bestämda riktningar utan syftade till att respondenten fick behandla olika teman fritt 
under intervjutillfället.  
	  
Intervjuguiden delades upp i tre delar; i del (1) ställdes frågor av allmän karaktär med 
syfte att få en uppfattning om revisorns ålder och bakgrund, i del (2) presenterades ett 
fiktivt företag för respektive respondent förenat med tre medföljande situationer med 
syfte att få ta del av deras resonemang och beslutsunderlag vid bedömning av företagets 
fortsatta drift. Del (3) baserades på de huvudteman som vi ville belysa under intervjun 
med kompletterande underfrågor. Sedan gjorde vi en kort sammanfattning av 
respondentens svar för att försäkra oss om att vi uppfattade deras åsikter på ett korrekt 
sätt, detta för att undvika eventuella feltolkningar. Avslutningsvis ställde vi en öppen 
fråga om de hade något ytterligare att tillägga eller andra reflektioner de ville delge. 
Detta avrundade även intervjun på ett bra sätt och bidrog till ytterligare insikter (för vår 
intervjuguide, se appendix 2).	  
	  
Dispositionen av intervjuguiden inleddes med frågor av allmän karaktär vilket även 
Johansson-Lindfors (1993, s. 112) rekommenderar vid inledningen av en intervju. Detta 
för att göra respondenten mer bekväm med situationen. Efter de inledande frågorna 
valde vi att dela in intervjuguiden i olika teman, dessa frågor var öppna och uppdelade i 
fem olika teman; regleringar, fortlevnadsprincipen, anmärkning om fortsatt drift, social 
identitetsteori samt konsekvenser i form av den självuppfyllande profetian och 
stämningsrisken. Valet för dessa teman grundade sig på vår sammanfattande modell (se 
figur 1, s. 35) för att på bästa sätt uppnå studiens syfte och för att besvara 
problemformuleringen. Under respektive tema fanns även underteman för att tydliggöra 
och strukturera upp intervjuguiden på ett lätthanterligt sätt. Vidare inleddes varje 
undertema med en övergripande huvudfråga där respondenten på ett öppet sätt fick 
möjlighet att besvara frågan. Vår förhoppning med huvudfrågan var att revisorn på eget 
bevåg skulle besvara frågan på ett sådant sätt som fångade in den information vi sökte. 
Denna övergripande fråga möjliggjorde även analysmöjligheter för vår del i form av att 
analysera när revisorn valde att beröra vissa områden inom respektive tema.  
 
Intervjuguiden innehöll även huvudfrågor som var utformade för respektive scenarion 
som presenterades under intervjuerna. Dessa frågor var framtagna för att erhålla en 
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djupare förståelse för hur respondenterna beaktade de olika situationerna och för att ta 
del av deras resonemang. Under avsnitt 5.4 har vi presenterat vårt tillvägagångsätt vid 
utformningen av det fiktiva företaget. 
 
Enligt Svensson och Starrin (1996, s. 62) är det viktigt att frågorna är öppet formulerade 
för att respondenterna ska kunna svara fritt. Av egen erfarenhet vet vi även att vid en 
diskussion kommer oftast de starkaste argumenten först. Samtidigt som en fråga skall 
vara öppen är det viktigt att vi anpassade svaren till en rimlig nivå, detta för att få ett 
fokuserat svar inom området (Svensson & Starrin, 1996, s. 63). För att möjliggöra detta 
måste vi klart och tydligt veta vilken information vi vill nå innan intervjuerna inleds.  
 
Vid framställningen av intervjuguiden tog vi även kontakt med vår handledare som fick 
granska utformningen av frågorna. Efter denna respons formulerade vi mer relevanta 
och öppna frågor innan intervjuerna inleddes. Efter att den första intervjun hade 
genomförts utvärderade vi även hur intervjuguiden fungerade och om frågorna hade 
besvarats utefter dess syfte. Efter utvärderingen gjorde vi några ändringar och 
justeringar som sedan förbättrade intervjuguidens syfte att besvara de frågor vi sökte 
svar på. 
  
 
      5.4 Utformning av ett fiktivt företag  
_______________________________________________________________________________________________	  
	  
Följt av de inledande frågorna presenterade vi olika scenarion, med utgångspunkt i ett 
fiktivt företag, som innefattade ett antal händelser under ett räkenskapsår (se appendix 
1). Syftet med presentationen av det fiktiva företaget och de efterföljande scenarierna 
var att få kännedom om respektive respondents tankesätt och resonemanget gällande 
bedömning om företagets förmåga till fortsatt drift. Men även för att kunna bilda oss en 
närmare uppfattning om hur de hanterar liknande situationer i praktiken.  
 
Vi har genom Affärsdata.se tagit del av konkursdrabbade företag under år 2011, genom 
att noggrant granska dessa konkursdrabbade företag fann vi ett företag som var lämpligt 
att utgå ifrån vid konstruktionen av det fiktiva företaget med tillhörande scenarion. Vi 
valde att utgå ifrån ett mark- och byggentreprenadföretag där den då verksamma 
revisorn ansåg att det fanns betydande tvivel om företagets fortsatta drift. Vi tog del av 
informationen som fanns tillgänglig i bolagets årsredovisning och sammanställde sedan 
en balansräkning. I samband med att den dåvarande revisorn hade lämnat en 
anmärkning, valde vi av den anledningen att revidera en del av siffrorna i 
balansräkningen för att öka tvetydigheten om företagets förmåga till fortsatt drift. I det 
ursprungliga fallet hade företaget förbrukat hela sitt aktiekapital, men för att få detta 
scenario mer till en bedömningsfråga ändrade vi informationen till att företaget endast 
hade förbrukat halva sitt aktiekapital. Företagets soliditet, räkenskapsåret 2009/2010, 
låg på 4 % därför ändrade vi soliditeten till 10 % för att även där öka osäkerheten vid 
fortlevnadsbedömningen.  
 
Vi kontaktade sedan två lärare på Handelshögskolan vid Umeå Universitetet som fick 
granska scenariot och därmed komma med konstruktiv kritik gällande uppbyggnaden 
och presentationen av fallet. Vi gjorde detta för att säkerställa att det fiktiva företaget 
och scenariot var av hög kvalité och framställt på en nivå som gjorde att det fanns 
utrymme för respondenterna att framföra sina resonemang och åsikter gällande 
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bedömningen om företagets förmåga till fortsatt drift. Vår handledare fick även ta del av 
det fiktiva företaget för att försäkra oss om dess relevans och för att minimera 
eventuella brister.  
 
Med hänsyn till att vi valde att använda oss av ett verkligt fall kontrollerade vi noggrant 
att balansräkningen och resultaträkningen var rimliga i förhållande till varandra och 
omständigheterna för det fiktiva företaget. Detta för att illustrera ett verkligt företag och 
för att skapa en intressant diskussion under intervjutillfället med respektive respondent. 
Vi är väl medvetna om att detta scenario innehåller begränsat med information för 
respondenterna att kunna göra en fullständig fortlevnadsbedömning. Flertalet av 
respondenterna efterfrågade ytterligare information om företaget under intervjun, detta 
var dock ett medvetet val från vår sida för att erhålla indikationer om vilken information 
och upplysning de saknade. Efter att respondenterna hade tagit del av informationen om 
det fiktiva företaget fick de utifrån den befintliga informationen göra en 
helhetsbedömning om företagets finansiella ställning. Detta för att fastställa vilka 
faktorer och balansposter som de grundade sin bedömning på. Vidare fick de ta del av 
ytterligare tre olika situationer som var oberoende av varandra för att se om deras 
resonemang och utlåtande förändrades.  
 
Situationerna inrymde fyra ”negativa” händelser som var baserade på de 
osäkerhetsfaktorer som återfinns i ISA 570. Vi valde att inkludera de faktorer som vi 
ansåg vara mest lämpliga och intressanta att ta med samt utifrån studiens teoretiska 
referensram. Utöver de fyra negativa händelserna presenterades en positiv ”turnover 
faktor”. Denna faktor syftade till att fastställa hur bedömning påverkades av att en 
positiv händelse inträffade och om eller hur den togs i beaktande. De negativa 
händelserna som respondenterna fick ta del av var av både mjuk och hård karaktär, detta 
för att bilda oss en uppfattning om vilken typ av faktorer som väger tyngre än andra vid 
en bedömning. 
 

      5.5 Genomförandet av intervjuerna 
_______________________________________________________________________________________________	  
	  
Våra kvalitativa intervjuer utgick ifrån att vi inte från en början kunde veta vilka frågor 
som var väsentliga och betydelsefulla för att erhålla den förståelse som vi sökte svar på. 
Detta krävde att vi som intervjuare utvecklade, anpassade och följde upp vad som kunde 
vara ändamålsenligt för situationen (Svensson & Starrin, 1996 s. 56). För att samla in 
väsentlig information var vi uppmärksamma och kreativa i våra följdfrågor, detta för att 
hjälpa respondenten att bygga upp ett sammanhängande och begripligt resonemang. Vår 
uppgift var även att hålla revisorn fokuserade på det aktuella ämnet, detta för att 
undvika att svaren frångick frågans relevans (Svensson & Starrin, 1996 s. 65). 
 
Respondenterna fick inte tillgång till intervjufrågorna på förhand med anledning till att 
vi ville nå deras spontana tankar och resonemang vid intervjutillfället. Syftet med 
scenariot och de kompletterande intervjufrågorna var, som vi nämnt tidigare inte att det 
skulle finnas något rätt eller fel svar utan syftet var att betona deras bakomliggande 
resonemang och bedömningar. Dock efterfrågade en av våra åtta respondenter att få 
tillgång till intervjuguiden redan innan intervjun, vilket innebar att en av våra 
respondenter skulle vara mer förberedd på frågor som skulle komma. Vi gjorde valet att 
inte skicka ut intervjuguiden i sin helhet utan respondenten fick tillgång till de 
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huvudteman som intervjun skulle behandla. Vi anser därmed att det inte fick någon 
större inverkan på intervjun i sin helhet. 
 
Innan respektive intervju inleddes presenterade vi studiens syfte och 
problemformulering samt hur vi kommer bearbeta det insamlade materialet. Samtliga 
respondenter blev även informerade om deras anonymitet i studien. Trost (2010, s. 61) 
poängterar vikten av att informera respondenterna gällande deras anonymitet, detta för 
att de ska känna sig mer bekväma i sina uttalanden. Frågan om de ville läsa igenom 
materialet efter att intervjun transkriberats lyftes även fram, detta för att styrka att 
informationen hade uppfattats på ett korrekt sätt och för att minimera eventuella 
misstolkningar. Respondenterna blev även tillfrågade om de vill ta del av studien efter 
att den blivit slutförd. 
 
Vi hade räknat med att respektive intervju skulle vara i 45-60 minuter, men 
genomsnittslängden på våra intervjuer var istället 41 minuter. Detta kan uppfattas som 
att vi inte fått tillräckligt djup i våra svar (Wallén, 1996, s. 91) men anledningen till att 
intervjuerna blev kortare än beräknat var för att respondenterna tog sig an det fiktiva 
företaget och scenariot fortare än beräknat. Den relativt korta genomsnittslängden på 
våra intervjuer har därför inte påverkat kvaliteten på respondenternas svar. Även om det 
i ett tidigt skede entydigt skulle visa att våra intervjuer pekade åt samma håll, så 
genomfördes samtliga intervjuer. Under intervjuerna var vi inte låsta vid intervjuguiden, 
utan under arbetets gång har vi förbättrat guiden i takt med att vi utvecklat kunskap.  
 
Nedan följer en sammanställning av intervjuerna:  
 

 
Titel: Godkänd revisor  

 
 

Respondent G1 G2 G3 G4 G5 
Revisionsbyrå Mindre byrå Mindre byrå Mindre byrå Större byrå Större byrå 
Branscherfarenhet Började 1988, 

påskrivande 
revisor i 12 år 

Började 1996, 
påskrivande 
revisor i 13 år  

Började 2003, 
påskrivande 
revisor i 2 år 

Började 1998, 
påskrivande 
revisor i 11 år 

Började 1975, 
påskrivande 
revisor i 26 år  

Intervjusituation Personligt 
besök 

Personligt 
besök 

Personligt 
besök 

Personligt 
besök 

Personligt 
besök 

Intervjuplats Konferensrum Konferensrum Kontor Kontor Konferensrum 
Intervjulängd 58 min 43 min 50 min 39 min 37 min 

	  
Tabell 3: Sammanställning av intervjutillfällena 

 
 
 

Titel: Auktoriserad revisor 
 
Respondent A1 A2 A3 
Revisionsbyrå Mindre byrå Större byrå Mindre byrå 
Branscherfarenhet Påskrivande revisor  

i 20 år  
Påskrivande revisor  
i 22 år  

Påskrivande revisor  
i 29 år 

Intervjusituation Personligt besök Personligt besök Personligt besök 
Intervjuplats Kontoret Konferensrum Konferensrum 
Intervjulängd 35 min 30 min 39 min 
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      5.6 Behandling av intervjuerna  
_______________________________________________________________________________________________	  
	  
Samtliga intervjuer i studien har transkriberats för att undvika eventuella feltolkningar. 
Vid transkriberingen har vi i största möjliga mån strävat efter att återge respondenternas 
svar utan att försköna språket. Detta har lett till objektiva slutsatser i analysen som inte 
har påverkats av våra egna ordval, vilket minskar risken för missförstånd.  Vi har varit 
objektiva i den mening att vi har undvikit att ta ställning i någon fråga, utan vi har 
agerat neutralt. Transkriberingarna skedde kort efter att respektive intervju 
genomfördes, detta för att ha situationen och de ickeverbala uttrycken färska i minnet 
och därmed skapa en så korrekt bild av intervjutillfället som möjligt (Bryman & Bell, 
2005, s. 374-377).  

Svensson och Starrin (1996, s. 69) hävdar att ett misstag som många intervjuare begår 
är att påbörja analyseringen efter att samtliga intervjuer är genomförda. De menar att 
analysen bör göras direkt efter varje enskild intervju för att utöka förståelsen. Svensson 
och Starrin (1996, s. 108) poängterar även vikten av att genomföra datainsamlingen och 
kodningen parallellt, detta för att kodningsarbetet kan ge upphov till idéer som kan 
förbättra materialinsamlingen. Vid inhämtningen av studiens empiriska material 
kompletterades och reviderades den använda intervjuguiden, detta för att 
respondenterna på bästa sätt skulle förstå och besvara de frågor vi sökte svar på.  

Vid den andra intervjun uppmärksammade en av respondenterna att det fiktiva 
företagets flerårsöversikt inte var konsekventa gällande enheterna, vilket vi reviderade 
för att undvika missförstånd. En komplettering som även gjordes efter den tredje 
genomförda intervju var att flytta frågan om hur revisorn uppfattar sin roll och vilken 
deras viktigaste funktion är, till inledningen av intervjun, under rubriken ”Revisorn” i 
intervjuguiden. Detta för att skapa mer flyt i samtalet under intervjun och för att vi insåg 
att revisorn på egen hand kom in på konsekvenser vid en felbedömning redan efter att 
de har berättat om en situation där de hade anmärkt på fortsatt drift. Vi valde även att 
formulera om begreppet ”fortlevnadsprincipen” för att anpassa frågan efter 
respondenterna, då det visade sig att de inte var bekanta med den teoretiska termen. De 
intervjufrågor som låg under fortlevnadsprincipen gällande tillämpning och väsentlighet 
togs bort från intervjuguiden. Syftet med fortlevnadsprincipen var att fastställa vilken 
tidsperiod respondenterna utgick ifrån vid sin bedömning, trots att dessa frågor 
eliminerades fick vi ändå den information vi sökte.  
 
 
      5.7 Access 
_______________________________________________________________________________________________	  
 
Access beskrivs enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 135) som tillgången till 
information, vilket kan begränsas genom att företag inte vill lämna ut den information 
som söks. Tillgängligheten bland de aktuella respondenterna var begränsad vid 
tidpunkten för insamlingen av det empiriska materialet. Bokslutsperioden för större 
delen av alla bolag ligger under våren, vilket resulterade i att revisionsbranschen befann 
sig under högsäsong vid insamlingen. Detta medförde att det var svårt att få tillgång till 
revisorer som kunde delta i studien. Responsen var dock positiv bekräftade studiens 
aktualitet bland de som kontaktades, men att tidpunkten på året gjorde att de hade 
begränsad med tid för uppdrag utöver deras ordinarie arbetsuppgifter.  
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Respondenterna som deltog i studien blev informerade om studiens syfte och den 
problemformulering vi ville besvara, deras anonymitet i studien markerades särskilt. 
Samtliga respondenter var behjälpliga med att bistå med den information vi sökte. I 
efterhand upplever vi att vi fick den information vi försökte finna. Erfarenhet och 
kunskapen om revisionsstandard ISA 570 varierade hos respondenterna, vilket vi anser 
ger en rättvisande bild över beslutsprocessen samt hur standarden tillämpas och vilka 
svårigheter som finns idag.    
 
 
      5.8 Källkritik 
_______________________________________________________________________________________________	  
	  
En revisors bedömning om fortsatt drift innefattar en del etiska och moraliska aspekter. 
Ett problem som kan uppstå i våra kvalitativa intervjuer är att revisorn ger de svar som 
anses vara ”moraliskt korrekt” eller vad han/hon tror att vi förväntar oss. Tidigare 
metodforskning visar att under kvalitativa intervjuer kan kommunikation- och 
tolkningsproblem lätt uppstå. Ett råd för att undvika förvirring och felaktigheter är att 
reda ut eventuella oklarheter och problem under själva intervjun (Svensson & Starrin, 
1996, s. 64-66).  
 
Eftersom respondenterna behandlades konfidentiellt i studien har vi använt oss av 
fingerade namn både i den empiriska framställningen och i analysen. Samtliga 
respondenter blev informerade om deras anonymitet i studien, detta för att de skulle 
känna sig bekväma med situationen och vara ärliga i svaren till de frågor som ställdes 
under intervjun. Det är viktigt för oss att få sanningsenliga svar eftersom vår analys och 
slutsats grundar sig på vårt empiriska material. För att öka trovärdigheten i inhämtning 
av det empiriska materialet har vi båda närvarat vid samtliga intervjuer.  
 
Vid intervjutillfället intog vi olika roller, där en av oss ansvarade för att se till att 
samtliga frågor i intervjuguiden besvarades medan den andra fokuserade på 
respondentens kroppsspråk och agerande, det vill säga icke-verbala antydningar. 
Ytterligare kritik som riktas mot kvalitativ forskning är att denna metodval är 
tidskrävande. För att fastställa revisorernas gemensamma ståndpunkter och deras 
oliktänkande så har vi upprepade gånger läst igenom våra transkriberingar och lyssnat 
på ljudinspelningarna. Detta avsnitt visar vår medvetenhet om eventuella begränsningar 
med en kvalitativ metod, men trots presenterade begränsningar med metoden bedömer 
vi att den är mest lämplig för att skapa förståelse om revisorns reflektioner vid 
bedömningen om företagets förmåga till fortsatt drift. 
 
 
      5.9 Empiriframställning 
_______________________________________________________ 
 
Vi valde att presentera empiriframställningen på ett sådant sätt att respondenternas 
röster åskådliggörs (Nylén, 2005, s. 75). Genom att lyfta fram relevanta citat levandegör 
vi läsningen och förtydligar framställningen av resultatet. Vi anser att detta 
tillvägagångsätt är lämpligt då empiriframställningen syftar till att lyfta fram de 
respondenter som studeras.  
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För att underlätta förståelsen av empiriframställningen valde vi att presentera det 
empiriska materialet utifrån valda teman. De teman som vi valde att lyfta fram innehar 
resultat som vi anser är intressanta och framträdande för studien. Vi har inte konsekvent 
följt de teman som framkommit i teorin, då vi anser att detta inte är något problem utan 
kan istället generera nya tankegångar som vi sedan får användning för i analysen av det 
empiriska materialet. Genom att analysera materialet utifrån specifika teman finns det 
därmed en risk för att viktiga iakttagelser inte framkommer på grund av att de inte är 
direkt hänförbara till ett visst tema. För att undvika detta har vi därför noggrant 
bearbetat materialet för att försäkra oss om att materialet framställs på ett korrekt sätt.  
Resultaten har vidare framställts utifrån de två valda grupperna, auktoriserade revisorer 
och godkända revisorer. Här klargör vi de ståndpunkter och resonemang som 
respondenterna är överens om samt lyfter fram avvikande uppfattningar och 
tankegångar. Sedan har gruppernas resultat jämförts med varandra för att sedan i 
analysen undersöka vad dessa likheter och skillnader kan bero på. Vidare kopplar vi 
samman det empiriska materialet med vår teoretiska referensram, detta för att fastställa 
om vi kan finna stöd för resultaten i tidigare forskning eller om vi erhållit nya 
iakttagelser.  
 
Vi har valt att jämföra dessa två grupper för att skapa en ytterligare dimension av 
analysen, detta för att se om det finns några skillnader och likheter i deras 
beslutsfattande och vilka potentiella förklaringar som kan ligga bakom dessa 
iakttagelser. Nackdelen med att presentera dessa grupper var för sig är att enskilda 
iakttagelser kan gå förlorade då mer allmänna slutsatser dras utifrån grupperna. Vi har 
dock varit medvetna om detta i vår analys och har därför valt att inkludera avvikanande 
iakttagelser om de har ansetts vara av betydelse för studien.   
 
Avslutningsvis sammanfattar vi avsnittet med att tydliggöra de viktigaste resultaten 
genom att sammanställa detta i en tabell. 
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6. EMPIRI  
______________________________________________________________________ 
 
I det här kapitlet presenterar vi det empiriska material som vi har inhämtat från våra 
intervjuer. Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en förståelse för hur 
respondenterna motiverar sitt ställningstagande samt förtydliga det beslutsunderlag 
som de utgår ifrån vid sin bedömning. Avsnittet inleds med en kort presentation av 
respektive respondent, vidare presenteras respondenternas resonemang och 
diskussioner under olika huvudteman. Vi har valt att dela upp auktoriserade revisorer 
och godkända revisorers uppfattningar och åsikter, detta för att tydliggöra eventuella 
meningsskiljaktigheter och likheter mellan grupperna. Vi har i framställningen använt 
oss av relevanta och intressanta citat för att levandegöra läsningen och för att skapa en 
naturlig kontakt med empiriframställningen.   
 
 
      6.1 Presentation av respondenterna  
_______________________________________________________________________________________________	  
	  
De respondenter som medverkade i studien har varierande arbetslivserfarenheter både 
gällande erfarenheten som påskrivande revisor, vilken typ av klienter de arbetar med 
och framförallt erfarenheten av att bedöma och anmärka på fortsatt drift. 
Respondenterna är uppdelade i två grupper, auktoriserade revisorer och godkända 
revisorer, och består av totalt åtta respondenter. Fördelningen mellan respondenterna är 
tre auktoriserade revisorer och fem godkända revisorer. Respektive respondent har blivit 
tilldelad en bokstav, där bokstaven A representerar auktoriserad revisor och bokstaven 
G representerar godkänd revisor, sedan har varje respondent tilldelats en siffra, 
exempelvis A1 och G1. Detta för att skapa tydlighet och struktur bland respondenternas 
åsikter men även för att hjälpa läsaren att på ett lättarbetat sätt ta sig an texten utan att 
blanda ihop respondenternas uttalanden.  
 
De teman vi har valt att belysa är: rollen som revisor, erfarenhet, reglering, 
revisionsuppdragets längd, revisionsmisslyckanden, stämningsrisk och den 
självuppfyllande profetians existens. Tabell 6 – 14 är presenterade för att vi vill påvisa 
vilka kvaliteter som respondenterna har lyft fram i sina resonemang, vilket innebär att 
det inte är kvantiteten i sig som är det centrala i dessa sammanfattade tabeller. I slutet av 
kapitlet har vi sammanställt en sammanfattande tabell över respektive intervju (se tabell 
15 och 16).   
 
Nedan följer en kort presentation om respektive respondent:  
	  

Ø Respondent A1 
	  
Respondenten är 65 år och är auktoriserad revisor sedan 1983. Respondenten blev 
partner 1989 i en av de fyra stora revisionsbyråerna, avgick 2009 och har sedan dess 
arbetat som enmansföretagare. Företaget är placerat i en medelstor stad. Respondenten 
arbetar idag främst med mindre företag.  
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Ø Respondent A2  
 
Respondenten är auktoriserad revisor och har arbetat som revisor i 22 år. Respondenten 
är kontors- och regionchef i Norrland och är verksam på en större revisionsbyrå i en 
medelstor stad. Respondenten arbetar med allt ifrån stora till mindre ägarledda bolag 
samt börsnoterade och internationella bolag. 
 

Ø Respondent A3  
 
Respondenten är 59 år och är auktoriserad revisor. Respondenten har jobbat med 
redovisning och revision sedan 1974. Respondenten arbetar idag uteslutande med små 
bolag och är verksam i en medelstor stad. Respondenten har tidigare varit anställd på en 
av de större revisionsbyråerna och arbetade då främst med stora bolag.  
 

Ø Respondent G1  
 
Respondenten är 45 år och har arbetat inom revisionsbranschen sedan 1988, blev 
godkänd revisor 2001. Respondenten är idag verksam på en liten byrå i en medelstor 
stad och arbetar med främst små och medelstora ägarledda företag. 
 

Ø Respondent G2 
 
Respondenten är 41 år och har jobbat inom revisionsbranschen sedan 1996 och är sedan 
2000 godkänd revisor. Respondenten började sin karriär på en av de fyra stora 
revisionsbyråerna. Idag är respondenten verksam på en liten byrå i en medelstor stad 
och arbetar främst med små och medelstora företag.  
 

Ø Respondent G3 
 
Respondenten är 35 år och har jobbat inom revisionsbranschen sedan 2003, blev 
godkänd revisor 2001. Respondenten började sin karriär på en av de fyra stora 
revisionsbyråerna, arbetar idag på en mindre revisionsbyrå i en medelstor stad. 
Respondenten arbetar med både små och medelstora ägarledda företag.  
 

Ø Respondent G4 
 
Respondenten är 41 år och har jobbat på revisionsbyrå sedan 1998 och blev godkänd 
revisor 2002. Respondenten arbetar idag på en av de fyra stora revisionsbyråerna i en 
medelstor stad. Respondenten arbetar främst med små ägarledda företag.  
 

Ø Respondent G5 
 
Respondent är 6o år och har jobbat inom revisionsbranschen sedan 1975 och blev 
godkänd revisor 1987. Respondenten arbetar idag på en av de fyra stora 
revisionsbyråerna i en medelstor stad. Respondenten arbetar främst med små ägarledda 
företag men även ekonomiska föreningar och stiftelser.   
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      6.2 Rollen som revisor 
_______________________________________________________________________________________________	  
 
Vi kommer här att presentera hur respektive respondent ser på rollen som revisor och 
vilken funktion de anser är viktigast. 
 
      6.2.1 Sammanställning av auktoriserade revisorer 
 
Sammantaget från intervjuerna kan vi konstatera att revisorns främsta funktion går att 
illustrera med ett bollplank, att verka som en samtalspartner till företagsledningen. 
Respondent A3 anser att det är viktigt ”att diskutera och ge råd till företagsledningen, 
genom att ge konkreta förslag på lösningar som kan hjälpa dem i den rådande 
situationen.” En annan viktig funktion som respondent A1 lyfter fram är 
kommunikationen med företagsledningen och inte själva underskrivandet av 
revisionsberättelsen, ”… alla företag måste ha någon typ av ekonomisk kompetens 
oavsett om företaget väljer att anlita en revisor eller inte.” 
 
      6.2.2 Sammanställning av godkända revisorer 
 
Samtliga av respondenterna från denna grupp menar att de skall verka som ett bollplank 
gentemot sina klienter. Respondent G2 menar att deras viktigaste funktion är att bidra 
med kunskap samt finnas som stöd till företagsledningen. En intressant synpunkt är att 
respondenten även markerade att denna kunskap inte endast ska gynna företaget, utan 
ska även upprätthålla ordning och reda i samhället. Respondent G4 anser att fördelarna 
med revision är att:  
 

”För mig är det en kvalitetsstämpel av redovisningen. Jag tycker att man visar på seriositet, att man är 
angelägen om att visa upp det för omgivningen och men även att man själv får en avstämning att man gör 

rätt och riktigt.”  
 
De flesta nämner även att revisorn ska säkerställa räkenskaperna gentemot tredje part, i 
form av banker och andra finansiärer. Intressenterna skall veta att det är ett korrekt 
bokslut som har reviderats. Respondent G5 menar att antalet revisionstimmar har 
minskat i och med avskaffande av revisionsplikten, men att rådgivningsfunktionen har 
fått en allt större betydelse. Respondent G3 hävdar att företagsledning ofta har god 
insikt och kunskap om deras löpande verksamhet, men ”gällande skatter och moms så 
fyller revisorn en betydande roll.” 
 
      6.2.3 Sammanfattning av rollen som revisor 
 
Sammantaget är uppfattningen om rollen som revisor likvärdig bland respondenterna, 
nedan har vi presenterat de nyckelord som lyftes fram: 
 

 
”Bollplank”, ”Kvalitéts stämpel”, ”Samtalspartner”,  

”Säkerställa räkenskaperna”, ”Kommunikation”, ”Rådgivningsfunktion”,  
”Bidra med kunskap och upprätthålla ordning.” 
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      6.3 Erfarenhet 
_______________________________________________________________________________________________	  
	  
Vi kommer här att presentera respektive respondents erfarenhet gällande bedömning 
och anmärkning av fortsatt drift.  
 
      6.3.1 Sammanställning av auktoriserade revisorer 
 
Att göra bedömningar om fortsatt drift är något som respondenterna har erfarenhet av då 
denna bedömning görs dagligen. Respondent A1 har varit med om situationer där det 
har varit aktuellt att anmärka på fortsatt drift, men anser att denna bedömning vanligtvis 
är betonad på bolag som uppvisar negativa resultat.	   Respondent A2 anser att 
bedömningar om fortsatt drift görs ”… mer eller mindre dagligen sen de senaste 15 
åren, så i principen tar vi ställning till det varje dag.” Respondenten menar att i 
samband med signeringen av bokslut och årsredovisningen så tas bedömningen om 
fortsatt drift i beaktande. Respondenten tillägger även att ”det görs också en 
efterföljande aktuell granskning efter balansdagen, fyra fem månader efter 
balansdagen, då kollar vi upp per idag hur det ser ut.” Respondent A3 vidhåller att 
bedömningar om fortsatt drift görs ofta och hävdar vidare att revisorer alltjämt måste 
göra snabbare bedömningar ” hur ser det här ut och hur kommer det här att se ut?”  
 
Till skillnad från att göra bedömningar är det istället sällan förekommande att just 
anmärka på fortsatt drift, respondenten tillägger ”men det förekommer absolut, men det 
är inte ofta.” Respondenten anser att det är ett svårt beslut att lämna en anmärkning i 
revisionsberättelsen och anser att det är något som man måste ha i åtanke vid en 
bedömning.  
 
      6.3.2 Sammanställning av godkända revisorer  
 
De godkända revisorerna har överlag begränsat med erfarenhet av att just anmärka på 
fortsatt drift. Respondent G5 hävdar att trots 40 år i revisionsbranschen så har 
anmärkningar på fortsatt drift inte förekommit särskilt ofta. Respondenten har lämnat 
två anmärkning under de senaste tre åren, men menar att ”lågkonjunkturen har 
aktualiserat denna bedömning.” Respondent G3 har jobbat 10 år i branschen och har 
tidigare varit delaktig, som revisorassistent, vid anmärkningar men har inte utfärdat 
någon anmärkning efter att hon erlagt sin revisorsexamen. Respondenten tillägger att 
”bedömningen måste göras med fingertoppskänsla, så är det ju, eftersom man kan 
skada bolaget. Man kan liksom sätta dom i en sämre situation om man gör fel, det är 
inget man gör lättvindigt”  
 
Respondent G2 poängterar svårigheten med att avgöra ett företags förmåga till fortsatt 
drift och menar att ”… bedömningen om fortsatt drift är extremt komplext, man ska 
egentligen göra en bättre bedömning av företagets överlevnad än vad företagsledning 
själv ska göra.” Respondenten menar vidare för att kunna möjliggöra en bättre 
bedömning än ledning själva måste det finnas en dialog med företagsledningen samt 
kunskap om deras beteende. Den låga erfarenheten bland revisorer gällande anmärkning 
på fortsatt drift hänger samman med att revisorn hellre friar än fäller anser 
respondenten. Under de senaste tre åren har hon utfärdat cirka sex eller sju 
anmärkningar i revisionsberättelsen gällande fortsatt drift varav två av dessa hade en 
konkursförankring. Respondent G4 anser att anmärka på fortsatt drift ”det är något som 
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de flesta revisorer tycker är ganska jobbigt, … att anmärka på fortsatt drift det är och 
kan vara ganska förödande för företagaren.” Respondent G1 erfarenheten av att 
anmärka på fortsatt drift är dock begränsad och uppskattar att en sådan anmärkning görs 
mer sällan än en gång per år.  
 
       6.3.3 Sammanfattning av erfarenhet 
 
Nedan har vi sammanfattat respondenternas erfarenhet av att anmärka på fortsatt drift; 
 

 
”Ja, i samband med konkurser”,  

”God erfarenhet”,  
”Någon gång/år”,  

”Ja, men aldrig själv efter avlagd revisorsexamen”,  
”1-2 ggr/senaste 2-3 åren.” 

 
 

 
      6.4 Helhetsbedömning av det fiktiva företaget 
_______________________________________________________________________________________________	  
	  
Vi kommer här att presentera respektive respondents helhetsbedömning av det fiktiva 
företaget och de faktorer som tas i beaktande. 
 
      6.4.1 Sammanställning av auktoriserade revisorer 
 
I samband med att respondenterna gjorde en helhetsbedömning av det fiktiva företaget 
kommenterade samtliga respondenter inledningsvis att det fanns en osäkerhet gällande 
tvisten om kundfordringarna. Respondent A1 ifrågasatte om de tagit hänsyn till den i 
balansräkningen och var den inte reserverad fanns det därmed en osäkerhet gällande 
kundfordringen och att det även har upprättats en kontrollbalansräkning. Respondent A3 
lägger stor vikt vid sannolikheten att företaget kommer erhålla den osäkra 
kundfordringen med hänsyn till postens storlek i balansräkningen. Respondenten 
resonerar kring konsekvenserna för företaget om de inte skulle erhålla dessa 
kundfordringar och hur det skulle påverka den aktuella situationen. Respondent A2 
konstaterar att om företaget får in de kundfordringar som är registrerade i 
balansräkningen kommer företaget kunna betala leverantörsskulder, övriga skulder samt 
skatt och avgifter. Om utfallet är annorlunda kan det uppstå svårigheter med att betala 
deras förpliktelser. Respondenten poängterar hur viktigt det är att företaget inte hamnar 
på obestånd, det vill säga förmågan att betala skulder i den takt de förfaller. Respondent 
A1 anser att det är viktigt att noggrant undersöka den aktuella situationen gällande 
fortsatt drift, både tidsmässigt och resultatmässigt.  
 
Större delen av respondenterna understryker att det har upprättats en 
kontrollbalansräkning vid helhetsbedömningen. Respondent A2 markerar att ”summan 
av det egna kapitalet utgör en viktig post och inte endast aktiekapitalet.” Respondent 
A3 uppmärksammar att företaget har redovisat en förlust och väljer därför att undersöka 
skuldsidan närmare. Sammantaget anser A1 att det inte finns någon likviditet i 
företaget, och att det finns stora personalskulder och övriga skulder samt en negativ 
resultatutveckling. Respondenten markerar även att det kan finnas övervärden i 
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materiella anläggningstillgångar vilket i sin tur kan dra ner resultat om tillgångarna 
måste skrivas ner. Respondent A3 kommenterar leverantörsskulderna: ”med hänsyn till 
det höga beloppet är det sannolikt att det finns fler leverantörsskulder som inte är 
redovisade.” Respondenten befarar att företaget troligtvis är medveten om situationen. 
”När det går såhär dåligt, är verkligheten då många gånger ännu sämre” tillägger 
respondenten. Helhetsbedömning med hänsyn till den osäkra tvisten gällande 
kundfordringarna och andelen leverantörsskulder, är att bolaget inom en snar framtid 
kan försättas i konkurs.  
	  
Faktorer som tas i beaktande vid helhetsbedömningen är bland annat likviditeten och 
resultatutvecklingen, det vill säga hårda faktorer som det går att fastställa omfattningen 
av. Omvärldsfaktorer anses som mer komplexa och komplicerade att avgöra vilken 
betydelse de har i förhållande till den information som finns tillgänglig. Respondent A1 
anser att det finns svårigheter med att anmärka på fortsatt drift om företaget ligger på 
gränsen eller om det saknas konkreta faktorer eller händelser som är avgörande för att 
utfärda en anmärkning på fortsatt drift. Respondent A3 anser att det är svårt att uttala 
sig om vilka faktorer som tas i beaktande eftersom alla företag är unika i sig och att en 
individuell bedömning måste göras för varje enskilt företag.  
 
Sammantaget är det viktigt att göra bedömningen att det finns likvida medel för att 
företaget ska kunna betala skulder i den takt de förfaller. Respondent A3 menar att vissa 
åtgärder eller förändringar som sker inom företaget kan medföra att nya situationer 
uppstår som man måste ta ställning till. ”Åtgärder som är aktuella i vissa situationer 
behöver inte vara avgörande i andra, varje bedömning måste vara individuell.” Vidare 
exemplifierar respondenten detta i olika situationer:  
 

”En företagsledning som är penningstark har oftast möjligheten att skjuta till eget kapital och har 
troligtvis en bra relation med sin bank, samtidigt som en annan företagsledare har belånat sitt egna hus 

för företaget har inte samma möjlighet att skjuta till kapital.” 
 
      6.4.2 Sammanställning av godkända revisorer 
 
Vilka faktorer som tas i beaktande vid inledningen av helhetsbedömningen av det 
fiktiva företaget skiljer sig åt mellan respondenterna. Respondenterna G1 och G4 tar 
kundfordringarna i beaktande vid helhetsbedömning av företaget och poängterar vikten 
av att säkerställa dess verkliga existens. Övriga respondenter tog resultatutvecklingen i 
beaktande vid första anblick. Dock är respondent G5 den enda av respondenterna som 
reflekterade över att omsättningen hade ökat samtidigt som resultatet hade försämrats 
under de senaste åren. Respondenten uppmärksammade även att bolaget endast hade tre 
anställda kvar och en soliditet på 10 %. Respondenten menar att ”allt över 20 % i 
soliditet är bra” men att det skiljer sig åt beroende på vilken bransch ett företag är 
verksam inom.  
 
Det finns dock skilda meningar mellan respondenterna om det är aktuellt att anmärka på 
fortsatt drift eller inte. Respondent G3 efterfrågade mer information för att kunna göra 
en rättfärdig bedömning, bland annat om företagsledningen hade någon ny finansiering, 
hur relationen var med banken och om företaget hade möjlighet att handla på kredit hos 
leverantörer. Respondenterna G1 och G5 hade liknande uppfattning angående 
utsträckningen av information för att kunna anmärka på fortsatt drift. Respondent G5 
menar att ”tvisten gällande kundfordringen endast berör en kund och att företaget 
sannolikt har andra kunder som genererar intäkter.” Med hänsyn taget till detta samt 
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att företagsledningen själva har handlingsplaner för att förbättra deras finansiella 
ställning, så skulle respondenten inte anmärka på fortsatt drift. Respondenterna G1 och 
G3 efterfrågar en resultaträkning för att kunna uttala sig om det är aktuellt att anmärka 
på den fortsatta driften eller inte.  
 
Respondent G1 anser att förutom den tvistiga fordran så är bedömningen av företagets 
förmåga till fortsatt drift goda, vilket innebär att det inte är aktuellt att lämna en 
anmärkning utifrån den befintliga informationen. Respondent G3 däremot, resonerar i 
termer av att ”företaget har ekonomiska problem vilket indikerar att en anmärkning på 
den fortsatta driften skulle kunna vara aktuell.” Respondent G4 skulle däremot inte 
lämna en anmärkning på den fortsatta driften med anledning till att företaget har 
upprättat en kontrollbalansräkning och att det finns uttryckt i förvaltningsberättelsen. 
Vid frågan om det inte hade upprättats en kontrollbalansräkning hade respondenten 
däremot valt att anmärka på den fortsatts driften. Respondenterna är eniga gällande 
vilken tidsperiod man utgår ifrån vid bedömningen om fortsatt drift. Respondent G2 
tillägger dock att uppfattningen är att revisorer i praktiken utgår ifrån en kortare 
tidsperiod och menar att under tolv månader hinner det inträffa flertalet händelser som 
på förväg är svåra att förutse.  
 
Överlag är respondenterna överens om att företagsledningen i det fiktiva företaget måste 
agera kortsiktigt, men att det även måste finnas långsiktiga planer till att förbättra den 
finansiella ställningen. Respondent G2 uttrycker tydligt att de långsiktiga strategierna 
hos företagsledningen inte är relevanta vid bedömningen om fortsatt drift. Respondent 
G1 hävdar att det är de kortfristiga åtgärderna som är aktuella i den rådande situationen 
och att fokus skall vara på kostnadsminimering. Respondent G4 uttrycker sig enligt 
följande:  
	  

”Att måla upp strategier tre till fem år framåt, det matchar inte riktigt då man har så stora problem att 
man betalar sina kunder kontant.  Det är klart att strategier måste finnas i ett företag, men det räddar 

inte den akuta situationen som råder just nu.” 
 
      6.4.3 Sammanfattning av helhetsbedömningen 
 
Nedan har vi sammanfattat de faktorer som respondenterna tog i beaktande vid deras 
helhetsbedömning av det fiktiva företaget; 

 
Tabell 4: Helhetsbedömning 

 

0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	  

Ingen	  anmärkning	  på	  fortsatt	  drift	  
Aktuellt	  att	  anmärka	  på	  fortsatt	  drift	  

Kostnadsminimering	  
Kortsiktiga	  åtgärder	  
Betalningsförmågan	  

Soliditet	  %	  	  
Resultatutveckling	  	  

Materiella	  anläggningstillgångar	  
Upprättat	  en	  kontrollbalansräkning	  
Osäkerhet	  angående	  kundfordringar	  

Auktoriserad	   Godkänd	  
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      6.5 Situation 1 
_______________________________________________________________________________________________	  
	  
Vi kommer här att presentera de respektive respondenternas ställningstagande till 
situation 1 och vilken betydelse händelserna har för bedömningen av den fortsatta 
driften.  De händelser som presenteras i denna situation är: Oförmåga att uppfylla 
villkoren i låneavtal, oförmåga att betala borgenärer på förfallodagen förlust av viktigt 
huvudleverantör samt att VD:n självmant avgår 
 
      6.5.1 Sammanställning av auktoriserade revisorer 
	  
Respondenternas synpunkter utifrån den första situationen handlade i huvudsak om 
oförmågan att uppfylla villkoren i låneavtal och oförmågan att betala borgenärer på 
förfallodagen. Respondent A3:s inledande kommentar är att ”här är det kris av stora 
format.” Samtliga respondenter anser att om företaget uppvisar oförmåga att uppfylla 
villkoren i låneavtalet så befinner sig företaget i en allvarlig situation som är av 
betydelse vid deras bedömning. Respondent A2 framhåller att företaget kan komma på 
obestånd om de inte uppfyller kraven i låneavtalet, vilket är allvarligt. Respondent A3 
bekräftar det förda resonemanget och anser att det visar stora brister och att bolaget 
befinner sig i kris. Respondenten A1 visar inte någon större aktsamhet då företaget 
uppvisar oförmåga att betala borgenärer på förfallodagen. Respondenten menar att 
bolaget kan försöka skjuta fram betalningen genom att tala osanning och på så sätt 
fortleva under en kort period. Dock anser respondent A2 att”… oförmåga att betala 
borgenär på förfallodag, då är man på obestånd per definition.” Sammantaget anser 
respondent A1 att ”situation 1” inte förstärker frågan utan skulle oavsett anmärka på 
fortsatt drift.  
	  
Att förlora en viktig huvudleverantör anser respondenterna inte är av betydelse vid 
deras bedömning. De menar att en leverantör alltid går att ersätta och att det alltid finns 
andra alternativ att tillgå. Respondent A1 tror att risken med att byta leverantör i 
samband med deras svaga finansiella situation är att de kan bli tvungna att betala med 
postförskott på grund av osäkerheten kring deras betalningsförmåga. Att VD:n avgår är 
inte heller något som respondenterna tar hänsyn till vid bedömningen. Respondent A2 
anser att det är en organisatorisk fråga och att företagets verksamhet borde fortlöpa. 
Respondent A1 menar att det finns för lite information om VD:ns avgång, men att 
personen i fråga går att ersätta utan större betänksamheter. Respondent A3 anser som 
sagt att företaget befinner sig i kris och att om VD:n också väljer att avgå ”… så känner 
han (VD:n) troligtvis kanske att detta är sämre än det jag ser, han vet mer än vad som 
syns i siffrorna.” Sammantaget råder det skilda meningar om vilken betydelse VD:ns 
avgång har i den aktuella situationen, avgången är av väsentlighet men påverkar inte 
deras bedömning om företagets fortsatta drift.  
 
Dock är respondenterna tveksamma till företagets kostnadsreducerande åtgärder och 
menar att de måste vara kraftiga för att de ska kunna ge resultat. Respondent A1 lägger 
ingen värdering i att företaget utför kostnadsreducerande åtgärder och menar att 
åtgärderna i den aktuella situationen är begränsade. Respondent A3 anser dock att det är 
viktigt att veta vilka dessa åtgärder är. Respondent A2 anser att åtgärder är nödvändiga 
men understryker att det inte kommer att påverka den aktuella situationen på kort sikt 
utan endast på lång sikt.  
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Sammanfattningsvis anser samtliga respondenter att de skulle anmärka på fortsatt drift i 
situation 1. Respondent A2 skulle dels begära att bolaget skriver detta i 
förvaltningsberättelsen som väsentliga händelser att de förlorat en viktig 
huvudleverantör och att de utfört kostnadsreducerande åtgärder. Respondenten skulle 
sedan i revisionsberättelsen göra ett uttalande om just risken för företaget att hamna på 
obestånd.  
 
      6.5.2 Sammanställning av godkända revisorer 
 
Likt de auktoriserade revisorerna anser även de godkända revisorerna att oförmåga att 
uppfylla villkoren i låneavtalet och oförmågan att betala borgenärer på förfallodagen är 
situationer som är allvarliga vid deras bedömning. Respondent G2 anser att oförmåga 
att betala borgenärer väger tyngre än oförmåga att uppfylla villkoren i låneavtalet. 
Respondenten menar att det kan vara lättare att förhandla med banken, gällande 
exempelvis amorteringsfrihet, till skillnad från leverantörer som ställer hårdare krav på 
betalning. Respondent G4 stödjer detta resonemang och anser att företaget kan hamna i 
en besvärligare situation om de inte kan betala borgenärer på förfallodagen. Respondent 
G1 anser att:  
 

”Alla dessa punkter kan i sig påverka situationen, men oförmåga att betala borgenärerna på 
förfallodagen den kan man nog förhala en del. Så den har kanske inte prioritet 1 i detta fall. Däremot om 

de inte klarar av banklånen, om det sliras för mycket där så är risken stor att lånen sägs upp. Så den 
punkten är nog viktigare att beakta och försöka lösa kortsiktigt.” 

 
Respondent G4 poängterar att de händelser som är relaterade till likviditeten är betydligt 
viktigare att ta hänsyn till än om företaget förlorar en viktig huvudleverantör eller att 
VD:n avgår. Respondent G5 hävdar till skillnad från de andra respondenterna att förlust 
av huvudleverantör är en väsentlig händelse med argumentet att det kan medföra 
svårigheter med att utföra kommande arbeten. Argumenten som de övriga 
respondenterna för grundar sig i är att förlusten av en huvudleverantör alltid går att 
ersätta. Respondenterna anser även att VD:ns avgång inte har så stor inverkan på deras 
bedömning. Dock anser respondent G5 att denna händelse väger tungt vid en 
bedömning. VD:ns avgång kan bero på likviditetsbrist eller att de uppvisar ett dåligt 
resultat, det vill säga att det kan bero på någon annan bakomliggande omständighet. 
Respondent G3 resonerar i termer av att bedömningen försvåras om VD:n självmant 
avgår, eftersom personen i fråga har tillgång till betydande information om företaget.  
 
Samtliga respondenter värdesätter företagsledningens kostnadsreducerande åtgärder och 
anser att det är ett positivt åtagande från ledningens sida. Respondent G1 förtydligar 
detta genom att hävda att åtagandet inte är det viktigaste utan att ledningen påvisar en 
medvetenhet om deras finansiella ställning. Respondent G4 nämner att 
personalnedskärningar brukar vara den vanligaste formen av kostnadsreducerande 
åtgärder, men diskuterar i enlighet med respondent G3 att en potentiell åtgärd i detta fall 
skulle kunna vara att leasa maskiner istället för att äga dem. 
 
 
 
 
 
 
 



	   55	  
	  

	  

      6.5.3 Sammanfattning av situation 1 
 
Nedan har vi sammanfattat de händelser som är av betydelse vid bedömningen av 
situation 1; 

Tabell 5: Situation 1 
 
 

      6.6 Situation 2 
_______________________________________________________________________________________________	  
	  
Vi kommer här att presentera respektive respondents ställningstagande till situation 2 
och vilken betydelse händelserna har för bedömningen av den fortsatta driften. De 
händelser som presenteras i denna situation är: företaget övergår från kreditbetalning till 
kontantbetalning, kreditgivare visar tecken att dra undan sitt finansiella stöd, företaget 
tappar en viktig kund samt ändringar i lagstiftningen som förväntas få ogynnsamma 
effekter på företaget. 
 
 
      6.6.1 Sammanställning av auktoriserade revisorer 
	  
Sammantaget är övergången till kontantbetalning och att företagets kreditgivare och 
andra borgenärer visar tecken att dra undan finansiellt stöd de situationer som är av 
störst betydelse vid deras bedömning. Respondent A2 menar att både kontantbetalning 
och att kreditgivare drar undan sitt finansiella stöd är negativa signaler för företaget. 
Respondent A3 bekräftar detta påstående genom att säga”… börjar man betala kontant, 
då är man på obestånd, så är det bara.” Respondent A1 anser att det finns brist på 
information för att kunna uttala sig, men menar att det är en svår övergång för företaget 
att gå från kredit till kontant betalning.     
	  
Ingen av respondenterna reflekterar över att företaget tappade en viktig kund som 
resulterade i minskade marknadsandelar. Respondent A2 anser att nedgången i 
marknadsandelar inte har någon betydelse utan det viktigaste är att de har betalande 
kunder. Respondent A3 för ett liknande resonemang och betonar att det är beroende på 
vilken kund man förlorar ”… en viktig kund, kan vara en stor och säker betalare, då är 
det väldigt jobbigt.”  
 
Sammantaget lades ingen större vikt på ändringar i lagstiftningen som förväntades få 
ogynnsamma effekter på företaget. Respondent A2 menar att omvärldsfaktorer inte går 
att påverka. Enligt respondent A1 finns det inga möjligheter att genomföra några 
tillväxtsatsningar som syftar till att långsiktigt förbättra deras finansiella ställning och 

0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	  

Kostnadsreducerande	  åtgärder	  	  
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Förlust	  av	  huvudleverantör	  
Oförmåga	  att	  betala	  borgenärer	  	  

Oförmåga	  att	  uppfylla	  villkoren	  i	  låneavtal	  
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ifrågasätter hur företaget skulle finansiera tillväxtsatsningarna. Respondent A3 vill se 
vilka åtgärder som ska vidtas och framförallt hur snabbt de förväntas få resultat. 
Respondenten tillägger ”… jag vill ha konkreta åtgärder och det måste vara inom 
överskådlig tid, inte för lång sträcka innan det blir effekt.” Sammantaget anses den 
aktuella situationen som ansträngd och det behövs strategiska åtgärder som ger snabba 
resultat för att rädda upp den rådande situationen. Åtgärder som får effekt om ett år tas 
inte i beaktande vid bedömningen. 
	  
      6.6.2 Sammanställning av godkända revisorer 
	  
Större andelen av respondenterna anser att företagets övergång till kontant betalning 
skall ses som en uppmaning till att företagets finansiella ställning är ansträngd. 
Respondent G2 är tydlig med att poängtera att om företaget börjar betala en leverantör 
kontant så finns det inte tillräckligt med kapacitet för att betala. Respondent G4 anser att 
kontantbetalning är ett kraftigt varningstecken att man inte kan betala och visar att 
företaget befinner sig i en akut kris. Vilket även respondent G1 bekräftar ”ska de betala 
leverantörerna kontant, då har det gått ganska långt, skulle jag påstå. Så det är nog en 
ganska allvarlig indikation. Att långivarna drar öronen åt sig, det är ju också allvarligt 
förstås.” 
 
Respondent G4 anser att förlusten av en viktig kund och att företagets kreditgivare visar 
tecken att dra undan sitt finansiella stöd är de händelser som väger tyngst vid 
bedömningen. Respondent G3 anser däremot att övergången till kontant betalning inte 
behöver ha någon negativ effekt vid en bedömning. Respondenten hävdar att det inte är 
ovanligt att företag betalar sina leverantörer kontant och exemplifierar detta med 
restaurangbranschen. Hon menar därmed att kontantbetalning nödvändigtvis inte 
behöver vara negativt för ett företag. Hon hävdar vidare, i likhet med respondent G1 
och G4, att ändringar i lagstiftning kan ta lång tid innan det ger effekt på det enskilda 
företaget, vilket därmed inte kommer påverka bedömningen.  
 
      6.6.3 Sammanfattning av situation 2 
 
Nedan har vi sammanfattat de händelser som är av betydelse vid bedömningen av 
situation 2; 

 
 

Tabell 6: Situation 2 
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Tillväxtsatsningar	  
Ändringar	  i	  lagstiftningen	  

Förlust	  av	  viktig	  kund	  
Kreditgivare	  och	  borgenärer	  visar	  tecken	  på	  

Övergår	  från	  kredit	  till	  kontantbetalning	  

Auktoriserad	   Godkänd	  
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     6.7 Situation 3 
_______________________________________________________________________________________________	  
 
Vi kommer här att presentera respektive respondents ställningstagande till situation 3 
och vilken betydelse händelserna har för bedömningen av den fortsatta driften. De 
händelser som presenteras i denna situation är: Företaget har inga realistiska möjligheter 
att betala sina lån, de avyttrar tillgångar, de ingår avtal med en viktig kund som väntas 
minska vinstmarginalen samt att företaget möter oväntat låg efterfrågan på sina tjänster. 
 
      6.7.1 Sammanställning av auktoriserade revisorer 
 
Samtliga respondenter konstaterar att situationen för företaget är ansträngd, respondent 
A2 anser att deras orealistiska förmåga att betala lån med fastställd förfallotidpunkt är 
en effekt av att det går dåligt. Respondenten tillägger även att det inte är kapabla att 
betala sina skulder efter att ha tagit del av företagets balansräkning. Respondent A1 tror 
att lånen kommer bli uppsagda med hänsyn till den aktuella situationen, vilket inte 
anses vara överraskande.   
 
Att företaget avyttrar tillgångar för att öka likvida medel är enligt respondent A2 en 
desperat åtgärd. Genom att sälja något som bolaget kan avvara för att få in pengar kan 
dock vara nödvändigt. Respondenten anser att denna handling syftar till att rädda upp 
bolaget ur den rådande situationen. Respondent A3 diskuterar huruvida bolaget är i 
behov av de inventarier som avyttras, ”… om bolaget avyttrar viktiga inventarier som 
behövs i produktionen så förlänger de bara pinan i företaget.” Respondenten menar 
vidare att bolaget i det fallet endast kommer att få in pengar för att kunna betala skulder 
för en eller två månader framåt. Respondenten ställer sig sedan frågande om vad som 
händer sedan. Respondent A3 resonerar även kring alternativet att avyttra tillgångar för 
att istället hyra en fastighet. En väsentlig fråga enligt respondenten är vilket värde deras 
tillgångar har idag, ”om avyttringen genererar likvida medel kan det vara ett alternativ 
för bolaget och på så sätt få andrum i den aktuella situationen.” Sammantaget försöker 
samtliga respondenter att hitta lösningar som kan avhjälpa den ansträngda situationen 
som råder i företaget.  
 
Att företaget ingår ett långsiktigt avtal med en viktig kund som förväntas minska 
vinstmarginalen men långsiktigt säkra inflödet av finansiella medel ansågs som en 
positiv åtgärd utifrån ett långsiktigt perspektiv. Att företagsledningen visar tvivel att 
efterfrågan kommer återgå är något som respondenterna är bekymrade över. Respondent 
A3 anser att: ”om företagsledningen visar tvivel att efterfrågan kommer återgå så kan 
vara aktuellt att lyfta frågan om att avveckla företaget.”  
	  
Samtliga respondenter är överens om att det krävs mer konkreta bevis då 
företagsledningen ”hävdar” att de kommer få tillgång till externt kapital, 
företagsledningen måste visa på konkreta bevis som styrker detta påstående. 
Respondent A1 menar att det är en fråga om tilltro till företagsledningen ”men att den 
är rent individuell som inte går att få ner på papper” och ställer sig frågande ”tror jag 
på dem eller tror jag inte på dem?”. Respondenten menar att det är regelverket som har 
gjort att tilltron till företagsledningen inte ska bli synlig på samma sätt i 
revisionsberättelsen som tidigare. Respondent A2 tillägger i detta avseende att det måste 
finnas något som stödjer påståendet att de kommer få tillgång till externt kapital och till 
vilka villkor, ”annars är det ingen tyngd i påståendet” uttrycker respondenten. 
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Respondent A3 bygger vidare på samma resonemang genom att hävda att revisorn 
måste ha tillräckligt med revisionsbevis som bekräftar att det kommer att ske. Enligt 
respondenten är det revisorns ansvar att granska detta påstående och säkerställa att de 
kommer få tillgång till kapitalet och inte enbart godta påståendet baserad på tilltron till 
företagsledningen.  
 
      6.7.2 Sammanställning av godkända revisorer 
 
I situation 3 är samtliga respondenter mer eller mindre positiva till att företaget avyttrar 
tillgångar för att kunna frigöra likvida medel. Respondent G1 och G5 poängterar dock 
att en utvärdering bör göras huruvida företaget är i behov av dessa tillgångar eller inte 
och att de därmed kan minska kostnaderna, i form av skatter och försäkringar, för 
outnyttjade tillgångar. Gällande att företagets lån med fastställd förfallotidpunkt närmar 
sig utan att det finns realistiska utsikter att de kommer att återbetalas anser respondent 
G3 att företaget borde försöka förhandla med banken om möjligheter att förlänga 
kredittiden. Medan respondent G4 anser att situationen är akut och ifrågasätter om inte 
företaget borde vända sig till en konkursförvaltare. Respondent G1 ställer sig mot 
respondent G4 påstående och anser att företaget inte befinner sig i en kritisk situation, 
detta visar att uppfattningen om den rådande situationen är varierande.  
 
Respondenterna är överens om att det är positivt att företaget ingår ett långsiktigt avtal 
som säkrar inflödet av finansiella medel, dock menar respondent G4 och G2 att denna 
händelse inte är avgörande vid bedömningen om fortsatt drift. Likande resonemang förs 
gällande den oväntade låga efterfrågan. Respondent G4 anser att företaget i stort sett är 
tvungen att ingå detta kontrakt för att kunna fortsätta vara en aktör på marknaden.  
 
Att företagsledningen hävdar att de kommer få tillgång till externt kapital, är något som 
samtliga respondenter, förutom G5, anser sig skyldiga till att kontrollera och bekräfta. 
Respondent G1 menar att ledningen måste bevisa att det inte är något som enbart är 
tagit från luften”… de måste ju precisera! Det måste ju finnas någon substans. Du 
kanske måste stämma av att det verkligen är som de säger med motparten.” Respondent 
G5 resonerar kring att man måste ha tilltro till företagsledningen vilket strider mot till 
vad respondent A2 och A3 anser. 
 
      6.7.3 Sammanfattning av situation 3 
 
Nedan har vi sammanfattat de händelser som är av betydelse vid bedömningen av 
situation 3; 
 

 
Tabell 7: Situation 3 

0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	  

Företagsledningen	  "hävdar"	  	  
Låg	  efterfrågan	  

Långsiktigt	  avtal	  med	  viktig	  kund	  
Avyttrar	  tillgångar	  för	  att	  öka	  likvida	  medel	  
Inga	  realistiska	  utsikter	  att	  lånen	  återbetalas	  

Auktoriserad	   Godkänd	  
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      6.8 Reglering 
_______________________________________________________________________________________________	  
 
Vi kommer här att presentera respektive respondents uppfattning om regleringen kring 
fortsatt drift och vilken betydelse den har för dem. 
 
 
      6.8.1 Sammanställning av auktoriserade revisorer: 
 
Vilken betydelse regleringen har kring fortsatt drift varierar bland respondenterna, 
respondent A3 anser att det är erfarenheten som avgör ”att sätta sig ned och läsa när 
det är såhär… du måste i alla dessa punkter ha svart på vitt, prata med 
företagsledningen, få information om vad som kommer att ske, hur ser det ut… osv.” 
Respondenten tillägger vidare att i regleringen om fortsatt drift är det endast angivet vad 
som kan tas i ”beaktande” i verkligheten måste det finnas information om de faktiska 
omständigheterna och sedan göra bedömningen om fortsatt drift. Respondent A1 
uttrycker spontant när han får frågan om regleringen kring fortsatt drift ”jag har inte 
läst ISA 570, och fan meddela inte FAR det!” 
 
Respondent A1 bekräftar resonemanget att det är erfarenheten som har betydelse vid 
bedömningen, men att regelverket är av övergripande karaktär som måste följas. 
Respondent A3 anser att erfarenheten har en betydande roll vid bedömningen och att 
”man utifrån den förhoppningsvis drar bra slutsatser”. Respondenten anser att 
personer utan erfarenhet kan uppleva bedömning som mer komplex, ”troligtvis har 
dessa personer en mentor att prata med och utifrån detta ändå göra en rimlig 
bedömning.”  
 
 
      6.8.2 Sammanställning av godkända revisorer: 
 
Samtliga respondenter är bekanta med revisionsstandarden fortsatt drift, dock råder det 
meningsskiljaktigheter gällande huruvida de använder sig av den och hur 
tillämpningsbar den anses vara. Respondent G2 uttrycker följande om tillämpningen av 
regleringen: 
 
”Detta är en svår fråga och ibland går man till böcker för att finna stöd. Jag kan den inte utan och innan, 

men man skulle aldrig kunna göra den tydligare eftersom det handlar om bedömningar där väldigt 
många faktorer spelar in.” 

 
Respondent G4 anser att ”man känner att man har koll på vissa revisionsstandarder, 
men standarden om fortsatt drift den får man nog läsa på varje gång det blir aktuellt. 
Man har den inte inbankad i hjärnbalken direkt.” Respondent G5 medger att han inte 
har läst revisionsstandarden med anledning av att det inte har varit aktuellt att ta hjälp 
av den. Vid frågan om han skulle kunna tänka sig tillämpa regleringen, så svarade han 
att ”det måste man göra” men att han oftast använder sig av sin erfarenhet. Respondent 
G3 resonerar på liknande sätt och tar endast hjälp av i ISA 570 när det är aktuellt, men 
bedömer att det är mer sällan än förekommande. Respondent G1 använder sig av 
revisionsstandarden och anser att den ger vägvisning för situationer där det kan vara 
aktuellt att ifrågasätta den fortsatta driften. Trots de riktlinjer som återfinns i standarden 
stämmer han ofta av bedömningen med en medarbetare i kombination med sin egen 
magkänsla. Respondent G4 resonerar på samma sätt och anser att standarden måste 



	   60	  
	  

	  

användas i kombination med en medarbetare och är inte användbar i sin helhet. 
Respondent G4 kan inte besvara frågan om hur tillämpningsbar standarden är och svarar 
istället ”det vet jag inte riktigt, eftersom den används så lite så torde den inte vara 
det?” När det gäller praxis är det ingenting som respondenterna överlag utgår ifrån vid 
bedömningen.  
 
      6.8.1 Sammanfattning av reglering 
 
Nedan har vi sammanfattat uppfattningen om regleringen kring fortsatt drift och vilken 
betydelse den har; 

 
Tabell 8: Reglering 

 
 

      6.9 Revisionsuppdragets längd 
_______________________________________________________________________________________________	  
 
Vi kommer här att presentera respektive respondents uppfattning om vilken betydelse 
revisionsuppdragets längd har på deras bedömning.  
 
 
      6.9.1 Sammanställning av auktoriserade revisorer: 
 
Betydelsen av revisonuppdragets längd varierar bland respondenterna, men att det 
påverkar deras förhållningssätt till företagsledningen till en viss grad. Respondent A3 
anser sig vara ”snällare” i sin bedömning om han har reviderat ett bolag i fem år jämfört 
om det var första året. Respondenten menar att han då har hunnit skapa en god relation 
till företagsledningen och har därmed fått en tilltro till dem. Om det istället är hans 
första år som revisor i företaget är han mer formell och kritisk i sitt förhållningssätt för 
att undvika eventuella felbedömningar.  
 
Respondent A2 anser däremot att revisionsuppdragets längd till viss del påverkar hans 
bedömning, respondenten menar att ” … om har man reviderat ett bolag under en 
längre tid så har man då gått igenom olika cykler och har på så sätt fått en bättre 
uppfattning om eventuella svängningar i bolaget.” Respondent A1 är mer tveksam till 
att längden på revisionsuppdraget påverkar hans oberoende. Han kan varken säga ja 
eller nej utan att det är helt beroende på situationen, vilken kommunikation och 
personkemi man har till företagsledningen. 
 
”Jag kan ha reviderat företaget i ett år och kanske litar och tror att de kommer få pengar, men efter fem 

år har jag lärt mig att det dom säger är inget att lita på. Risken är efter fem år är att jag har mindre 
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tilltro till företagsledningen. Det finns även situationer där jag har reviderat ett företag i fem år men att 
kommunikationen är fortsatt dålig och då har man ingen tilltro till företagsledningen, bara att de i 

synnerhet är bra på att glida.”  
 
	  
      6.9.2 Sammanställning av godkända revisorer: 
 
Respondenterna har skilda uppfattningar huruvida längden på revisionsuppdraget 
påverkar deras bedömning. Respondent G3 anser att längden påverkar hennes 
bedömning med förklaringen att med tiden bildar man en uppfattning om 
företagsledningens förmåga. Respondenten resonerar i samma termer som A3 att det 
finns risk för att en ”snällare” bedömning görs om man har reviderat företaget i fem år 
gentemot första året.  
 
Respondenterna G4 och G5 motsätter sig deras uppfattning och menar att längden inte 
har någon inverkan på deras bedömningar. Respondent G4 hävdar att det är viktigt att 
behålla sin integritet ”… man inte kan tumma på sitt oberoende bara för att man har en 
bättre relation till företagsledningen”. Respondenten tillägger även att längden på 
revisionsuppdraget ger henne en ökad förståelse för klienten ”man blir oftast en bättre 
revisor efter några år, faktiskt, det är bara så, för man har lära sig mer om det specifika 
bolaget.” Respondent G5 menar att situationen ser annorlunda ut om det är femte året 
han reviderar ett företag eller om det första året. Respondenten menar att i samband med 
längre revisionsuppdrag finns andra aspekter att ta i beaktande eftersom man på så sätt 
har skapat en viss kontakt med företagsledningen. Men är samtidigt tydlig med att 
poängtera att han inte är snällare i sin bedömning om fortsatt drift. Han menar att man 
måste vara oberoende i alla lägen oavsett om man har bra relation till ledningen eller 
inte, oavsett om det är en klient som han reviderat i flera år eller om det är en helt ny 
klient så genomför han samma granskning.  
 
Respondent G3 tillägger att man ändå måste ha bevis eller bekräftelse från extern part 
vid en bedömning, men skulle sannolikt kontrollera fler faktorer om det var första året 
hon reviderade bolaget. Respondent G2 anser att längden på revisionsuppdraget inte har 
så stor betydelse förutom att det är svårare att göra bedömningen efter ett år än efter fem 
år.  
 
”I praktiken, så ska man ju inte sticka under stolen med att varje år som man reviderar så ser man något 
nytt. Som man tänker, jaha, ser man på, det där visste jag inte. Det där borde jag ha vetat för tre år sen 

men det visste jag inte.” 
 
Respondent G1 menar att det inte går att svara generellt på frågan om hur 
revisionsuppdragets längd påverkar bedömningen, utan att det är individuellt från fall 
till fall. Han menar snarare att ledningens förmåga att argumentera och tala för sin sak 
på ett övertygande sätt påverkar hans bedömning. 
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      6.9.1 Sammanfattning av revisionsuppdragets längd 
 
Nedan har vi sammanfattat uppfattningen om vilken betydelse revisionsuppdragets 
längd har på deras bedömning; 

 
Tabell 9: Revisionsuppdragets längd 

 
 

      6.10 Revisionsmisslyckande 
_______________________________________________________________________________________________	  
 
Vi kommer här att presentera respektive respondents uppfattning om vilka 
konsekvenser en felaktig bedömning kan medföra.  
 
      6.10.1 Sammanställning av auktoriserade revisorer 
 
Respondent A2 menar att konsekvenser som kan uppstå vid ett revisionsmisslyckande 
påverkar främst varumärket, byrån och honom personligen. Respondenten berättar att:  
 

”Alla uttalanden på byrån görs om minst fyra-ögonsprincipen är uppfylld, vilket innebär att en annan 
kvalificerad revisor ska göra samma bedömning och att de är överens om resonemanget bakom 

utlåtandet. Byrån har även egna policys och krav kring dokumentation och metodik, allt detta för att 
minimera riskerna för en felaktig bedömning.” 

 
Respondenten tillägger även att ”det känns som att det ska mycket till innan ett 
revisionsmisslyckande uppstår.” Vilka konsekvenser ett revisionsmisslyckande medför 
beror helt på situationen enligt respondent A3 men att den främsta konsekvensen är att 
man tappar uppdraget. Respondenten är även övertygad om att även ryktet skulle 
påverkas vid ett revisionsmisslyckande men tillägger ” … men nu är jag inte i den 
åldern att det inte har någon betydelse, men hade jag varit 20 år yngre så hade det haft 
en stor betydelse.” En annan konsekvens är att rykten uppkommer på grund av ett 
felaktigt revisionsbeslut eller av dålig revisions kvalité, vilket i sin tur kan påverka 
revisorns förtroende hos övriga intressenter.   
 
      6.10.2 Sammanställning av godkända revisorer 
 
Respondenternas uppfattning om vilka konsekvenser som kan uppstå vid ett 
revisionsmisslyckande är generellt sätt likvärdiga, de flesta diskuterar vikten av att göra 
en korrekt bedömning. Respondent G1 resonerar kring konsekvenserna vid en felaktig 
bedömning och uttrycker sig enligt följande ” … jag löper givetvis en risk att förlora 
uppdraget om det visar sig att man är någon grundlös pessimist som målar fan väggen. 
Sen kan man ju bli stämd också om man utgår från helt felaktiga antaganden. ”  
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Andra konsekvenser som respondenterna belyser är ett försämrat förtroende hos övriga 
intressenter. Respondent G3 menar att samtliga inblandade parter påverkas av ett 
revisionsmisslyckande, men att det är det personliga förtroende som skadas mest. 
Respondent G4 anser att synen på revisorsyrket kan försämras i samband med ett 
revisionsmisslyckande, men om en felaktig bedömning skulle göras här, i det fiktiva 
företaget, skulle det inte påverka branschen utan endast henne personligen.  
 

”Arbetar man på en liten ort sprids ryktena snabbare och ens eget rykte påverkas i större utsträckning. 
För att undvika att ett revisionsmisslyckade uppstår måste man samla in tillräckligt med revisionsbevis 

för att göra en så korrekt bedömning som möjligt. Som jag nämnde tidigare är en bedömning om fortsatt 
drift jättesvår att göra och det gäller att ha ordentligt på fötterna, för att det blir en stor påverkan på det 

man skriver.” 

 
Respondent G5 ställer sig bakom respondent G4:s resonemang om att det är ens egna 
rykte och förtroende som försämras vid ett revisionsmisslyckande.  
 
      6.10.3 Sammanfattning av revisionsmisslyckande     
	  
Nedan har vi sammanfattat uppfattningen om vilka konsekvenser en felaktig bedömning 
kan medföra;	  
	  

	  
Tabell 10: Revisionsmisslyckande 

 
 

      6.11 Stämningsrisk 
_______________________________________________________________________________________________	  
	  
Vi kommer här att presentera hur respektive respondent bedömer risken att bli stämd 
och hur det påverkar deras bedömning. 	  
 
      6.11.1 Sammanställning av auktoriserade revisorer 
 
En medvetenhet finns bland respondenterna om riskerna att bli stämd på grund av en 
felaktig bedömning, men anses inte påverka deras bedömning. Respondent A1 
reflekterar överhuvudtaget inte över risken att bli stämd ”… speciellt inte bland de 
klienter som jag arbetar med eller kundstorlek, men man är alltid medveten att när man 
gör en anmärkning så kommer det få en påverkan på ett eller annat sätt.” 
Respondenten menar att effekten av att lämna en anmärkning i revisionsberättelsen kan 
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vara att leverantörer och andra kreditgivare drar åt sig öronen. Ibland kan även kunden 
använda argumentet att ”om du skriver en anmärkning så tappar jag kontraktet med 
huvudleverantören.” Trots detta kommer respondenten inte ta hänsyn till detta utan 
menar att ”bedömningen måste göra oavsett”, vilket förtydligar respondentens 
oberoende till klienten. Respondent A3 menar att risken att bli stämd alltid finns ”i 
samband med en konkurs är det viktigt att det som finns skrivit i revisionsberättelsen 
stämmer överens med verkligheten, för att undvika felaktiga beslut och bedömningar.” 
Respondenten konstaterar att det idag inte är ovanligt att en revisor blir stämd ”för 15 – 
20 år sedan gjorde man inte det.” Vilket har inneburit att ju närmare ett bolag är en 
konkurs desto mer försiktig och formell har respondenten blivit i relationen till klienten 
och i sitt utlåtande. Respondenten tillägger att han har arbetat länge i branschen och 
anser att utvecklingen under de senaste 20 åren både gällande dokumentationen och hur 
man formulerar sig i revisionsberättelsen har förbättrats. Idag är det hårdare reglerat och 
han har blivit mer noggrann och även dokumentationen är mer omfattande.    
 
      6.11.2 Sammanställning av godkända revisorer 
 

Respondent G1 resonerar i termer av att det finns en risk att bli stämd om man utgår i 
från felaktiga antaganden, men vidtar åtgärder för att undvika stämningsrisken: 
 

”Givetvis så diskuterar man då det är riktigt orena revisionsberättelser, ofta med någon kollega och 
liksom stämmer av. Hur skulle du ha tänkt i det här läget och kan jag skriva si eller så? Så att, jag tror 

nog att vi inte skriver orena revisionsberättelser slentrianmässigt. Det ska vara väl genomtänkt. Man ska 
ha grund för det man säger.” 

 
Respondenterna är eniga om att stämningsrisken inte direkt påverkar deras bedömning.  
Respondent G5 berättar att ”den risken tas i beaktande först i efterhand, då bedömning 
är gjord.” Medan respondent G4 är tydlig med att understryka att det inte går att tänka 
på det sättet, att risken att bli stämd ska påverka ens bedömning. Hon diskuterar vidare 
att ”alla har kraftiga ansvarsförsäkringar inom revisionsbranschen och att risken att 
bli stämd inte påverkar hennes bedömning.” Även respondent G3 menar att risken att 
bli stämd inte påverkar hennes bedömning, utan anser att ”man skriver inte en 
avvikande mening om man inte känner sig säker att det verkligen är så. Gör man rätt, 
då finns det ingenting att vara orolig för.”  
 
 
      6.11.3 Sammanfattning av stämningsrisken 
	  
Nedan har vi sammanfattat hur respondenterna bedömer risken att bil stämd och hur det 
påverkar deras bedömning; 

	  
	  

Tabell 11: Stämningsrisken 

0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	  

Ingen	  åsikt	  

Påverkar	  inte	  bedömningen	  

Påverkar	  bedömningen	  

Auktoriserad	   Godkänd	  
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      6.12 Den självuppfyllande profetian 
_______________________________________________________________________________________________	  
 
Vi kommer här att presentera respektive respondents uppfattning om hur klienten 
påverkas av att en anmärkning utfärdas om fortsatt drift. 
 
      6.12.1 Sammanställning av auktoriserade revisorer 
 
Respondent A3 menar att en anmärkning inte kan påskynda obestånd hos klienten. 
Respondenten berättar om en situation där ledningen ansåg att verksamheten skulle 
fortlöpa och pumpade därför in nytt kapital för att försöka vända den negativa trenden. 
Respondenten hade i många fall försökt övertyga ledningen med att ”den här miljonen 
kan du ju ha mer glädje av eftersom den kommer att försvinna in i en konkurs om några 
månader.” Respondenten menar att i vissa situationer är det inte aktuellt att skjuta till 
nytt kapital eftersom det inte finns någon möjlighet till förbättring. ”I så fall är det 
bättre att göra en nystart av bolaget eller göra det i ett ackord”.  
 
Respondent A1 ställer sig också tveksam till att en anmärkning påskyndar obestånd hos 
klienter. Respondenten tror inte att klienten påverkas i första hand av en anmärkning, 
men att det kan medföra negativa följder. ”Oftast är företagsledningen medvetna om sin 
egen situation och blir därför inte förvånade om de erhåller en anmärkning.” Detta kan 
sedan medföra att klienten blir missnöjd över anmärkningen och att det då finns risk att 
revisorn tappar uppdraget. Respondenten tillägger att ” … det har faktiskt hänt att jag 
har gjort en anmärkning och så har de fått en spark i ändan året därpå, för då gick det 
bra.” Andra konsekvenser för klienten kan vara att investerare och andra kreditorer drar 
åt sig öronen och gör sannolikt en större analys och samma bedömningar om klienten. 
De kan därmed bli mer restriktiva i sitt handlande. Respondenten tillägger ”jag vore 
förvånad om de inte drog åt sig öronen vid en anmärkning, det är det som är vitsen när 
du ska göra en anmärkning eller skriva en anmärkning.”  
 
      6.12.2 Sammanställning av godkända revisorer 
 
Respondenterna G1, G2 och G3 är övertygande om att den självuppfyllande profetian 
existerar. Respondent G1 menar att om en revisionsberättelse upprättas med en 
anmärkning på den fortsatta driften kan detta medföra att intressenter drar sig ur ett 
samarbetet med företaget. Respondent G2 väljer att uttrycka detta genom att ”en 
anmärkning på den fortsatta driften kan ge upphov till ett självspelande piano som 
enbart leder till en ond cirkel.” Företaget kan, enligt respondent G3, försättas i en sämre 
situation om revisorn väljer att anmärka på den fortsatta driften och poängterar att denna 
bedömning ”måste göras med fingertoppskänsla”. Vidare säger hon att ”bedömning om 
fortsatt drift är ingenting man gör lättvindigt.”  
 
Respondenterna G4 och G5 är inte lika övertygade om att den självuppfyllande 
profetian existerar. Respondent G4 diskuterar dock att företagets problem blir 
synliggjort i samband med en anmärkning. Hon diskuterar vidare att ”revisorer idag är 
dåliga att anmärka på fortsatt drift eftersom att revisorer tycker att denna bedömning 
är svår att genomföra.” Hur man väljer att formulera sig i revisionsberättelsen är 
avgörande enligt respondent G5. Han berättar att ”alla revisionsberättelser som 
upprättas som inte följer standardutformningen måste gå via deras specialavdelning på 
huvudkontoret, detta för att få råd vid ordval och formulering i revisionsberättelsen.” 
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Han menar att en anmärkning på fortsatt drift kan medföra väsentliga konsekvenser för 
klienten i form av att bankerna drar in sina krediter. 
 
      6.12.3 Sammanfattning av självuppfyllande profetia 
 
Nedan har vi sammanfattat respondenternas uppfattning om hur klienten påverkas av att 
en anmärkning utfärdas på den fortsatta driften; 

 
Tabell 12: Den självuppfyllande profetian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	  

Ingen	  åsikt	  

Existerar	  inte	  

Existerar	  

Auktoriserad	   Godkänd	  
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      6.13 Sammanfattning av resultatet 
_______________________________________________________________________________________________	  
 
För att sammanfatta framställningen av empirin har vi valt att presentera detta i två 
tabeller, en för auktoriserade revisorer och den andra för godkända revisorer. Detta i 
syfte för att skapa en tydlighet i framställningen av respektive respondents 
ställningstagande och resonemang samt en övergripande bild av samtliga respondenter i 
respektive grupp. 
	  

      6.13.1 Auktoriserade revisorer 
	  
Respondent	   	  A1	   A2	   A3	  

Kön	   Man	   Man	   Man	  

Ålder	   65	  år	   N/A	   59	  år	  

Arbetserfarenhet	   Auktoriserad	  revisor	  sedan	  
1983	  Partner	  i	  Ernst	  &	  Young	  
mellan	  1989-‐2009.	  	  
Enmansföretagare	  sedan	  
2009	  

Revisor	  i	  22	  år,	  kontors-‐	  och	  
regionchef.	  

Auktoriserad	  revisor	  sedan	  
1974	  	  

Byrå	   Enmansföretagare	   Stor	  byrå	   Enmansföretagare	  

Typ	  av	  klienter	   Mindre	  bolag	   Stora	  till	  mindre	  ägarledda	  
bolag,	  även	  stora	  
börsnoterande	  och	  
internationella	  bolag	  

Små	  bolag,	  erfarenhet	  av	  
stora	  bolag.	  	  

Erfarenhet	  av	  fortsatt	  drift	   I	  samband	  med	  konkurser	   Goda	  erfarenheter	   Någon	  gång,	  ej	  vanligt	  

Rollen	  som	  revisor	   Kommunikation	  med	  
företagsledningen	  

N/A	   Bollplank,	  samtalspartner	  

Faktorer	  som	  togs	  i	  
beaktande	  vid	  
helhetsbedömning	  av	  
företaget	  

1.	  fordran	  
2.	  Resultatet	  
3.	  Kontroll	  balansräkning	  
4.	  Likviditet	  
5.	  Övervärden	  i	  
anläggningstillgångar?	  

1.	  Kontrollbalansräkning	  
2.	  Eget	  kapital	  
3.	  Obeskattade	  reserver	  
4.	  Aktiekapitalet	  
5.	  Likviditet	  

1.	  Resultatet	  
2.	  Lev.	  Skulder	  
3.	  Kundfordring	  
	  

Längden	  på	  revisionsuppdrag	   Tveksam	  	   Påverkar	  till	  viss	  del	   Påverkar,	  snällare	  i	  
bedömningen	  

Självuppfyllande	  profetia	   Tveksam	   Existerar	   Existerar	  inte	  

Konsekvenser	   Tappa	  uppdraget,	  ryktet	   Påverkar	  främst	  byrån,	  
varumärket	  och	  personligen	  

Beror	  på	  situationen,	  vanligt	  
att	  revisorer	  bli	  stämda	  idag	  

Stämningsrisk	   Liten	  risk	  med	  hänsyn	  till	  hans	  
klientel	  

N/A	   Finns	  alltid	  en	  risk	  att	  bli	  
stämd	  

Reglering	   Har	  ej	  läst	  den,	  erfarenhet	  
har	  stor	  betydelse,	  
övergripande	  reglering	  

Tillämpas	   ISA	  berör	  vad	  som	  ska	  
beaktas,	  erfarenhet	  har	  stor	  
betydelse	  

Social	  identitet	   Klienten	   Yrket	   Klienten	  

Anmärka	  på	  fortsatt	  drift?	   Ja	   Ja	   Ja	  

	  
Tabell 13: Sammanställning av auktoriserade revisorer 
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      6.13.2 Godkända revisorer 
 
Respondent	   G1	   G2	   G3	   G4	   G5	  
Kön	   Man	   Kvinna	   Kvinna	   Kvinna	  	   Man	  

Ålder	   45	  år	   41	  år	   35	  år	   41	  år	   60	  år	  

Arbetserfarenhet	   Började	  1988,	  
Godkänd	  revisor	  
sedan	  2001	  
	  

Började	  1996,	  
Godkänd	  revisor	  
sedan	  2000	  

Började	  2003,	  
Godkänd	  revisor	  
sedan	  2011.	  

Började	  1998,	  
Godkänd	  revisor	  
sedan	  2002.	  

Började	  1975,	  
Godkänd	  revisor	  
sedan	  1987.	  

Byrå	   Liten	  byrå	   Liten	  byrå	   Liten	  byrå	   Stor	  byrå	   Stor	  byrå	  

Typ	  av	  klienter	   Små	  och	  
medelstora	  
ägarledda	  bolag	  

Små	  och	  
medelstora	  bolag	  

Små	  och	  
medelstora	  
ägarledda	  bolag	  

Små	  ägarledda	  
bolag	  

Små	  ägarledda	  bolag	  

Erfarenhet	  av	  
fortsatt	  drift	  

Någon	  gång/år	   N/A	   Ja,	  men	  aldrig	  
anmärkt	  själv	  

N/A	   1-‐2	  ggr/3	  åren	  

Rollen	  som	  revisor	   Tips,	  
synpunkter,	  
kontroll	  
funktion,	  
upprätta	  
ordningar	  i	  
räkenskaper,	  
rådgivande	  roll,	  	  

Upprätthålla	  
ordning	  och	  reda	  
i	  samhället,	  skapa	  
trovärdighet,	  
stöd	  för	  klienten	  

Konsulterande	  
roll,	  bolla	  idéer,	  
upplysa,	  kunskap	  
om	  moms	  och	  
skatt	  

Diskutera	  och	  
lösa	  problem,	  
kvalitetsstämpel	  
av	  redovisningen,	  
bollplank,	  
företaget	  
uppvisar	  
seriositet	  

Bollplank,	  rådgivande	  
funktion,	  säkerställa	  
räkenskaper	  

Faktorer	  som	  togs	  i	  
beaktande	  vid	  
helhetsbedömning	  
av	  företaget	  

1.	  Fordringar	  
2.	  Lev.	  skulder	  
3.	  Likviditet	  
4.	  Efterfrågar	  
resultaträkning	  

1.	  Likviditeten	  
2.	  Tvist	  
kundfordring	  
3.	  Eget	  kapital	  

1.	  Resultatet	  
2.	  Kontroll	  -‐
balansräkning	  

1.	  Kontroll	  –	  
balansräkning	  
2.	  Aktiekapitalet	  
3.	  Fordringar	  

1.	  Kontroll	  –	  
balansräkning	  
2.	  Omsättning	  
3.	  Resultatet	  
4.	  Aktiekapital	  

Längden	  på	  
revisionsuppdrag	  

Beror	  på	  
situationen	  

Påverkar	  ej	   Påverkar,	  kan	  
vara	  snällare	  i	  
bedömningen	  

Påverkar	  ej	   Påverkar	  ej	  

Självuppfyllande	  
profetia	  

Existerar	   Existerar	   Existerar	   Tveksam	   Existerar	  inte	  

Konsekvenser	   Förlust	  av	  
uppdrag,	  
stämningsrisk,	  
försämrat	  
förtroende	  

Stämningsrisk,	  
försämrat	  rykte.	  
Har	  ett	  stort	  
förtroende	  
kapital	  

Alla	  påverkas;	  
klienten,	  
branschen,	  byrå	  
men	  framförallt	  
personligen	  

Synen	  på	  yrket	  
försämras,	  
personligen	  och	  
dåligt	  rykte	  

Att	  få	  en	  anmärkning	  
från	  revision-‐	  eller	  
disciplinnämnden	  

Stämningsrisk	   N/A	   N/A	   Påverkar	  ej	  
bedömningen,	  
gör	  man	  rätt	  finns	  
det	  inget	  att	  vara	  
rädd	  för	  

Bedömningen	  
påverkas	  ej,	  har	  
ansvarsförsäkring	  

Bedömningen	  
påverkar	  ej,	  tar	  risken	  
i	  beaktande	  efteråt	  

Reglering	   Känner	  till	  den,	  
ingen	  expert	  

Känner	  till	  den	   Används	  vid	  
behov,	  
ej	  vanligt	  
förekommande	  

Används	  när	  det	  
är	  aktuellt,	  	  
känner	  till	  den	  

Har	  ej	  läst	  den,	  
förlitar	  sig	  på	  
erfarenhet	  

Social	  identitet	   N/A	   Klienten	   Yrket	   N/A	   N/A	  

Anmärka	  på	  fortsatt	  
drift?	  

Nej	   N/A	   Behöver	  mer	  
information	  

Nej	   Nej	  

 
Tabell 14: Sammanställning av godkända revisorer 

• N/A: svar saknas 
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7. ANALYS  
_______________________________________________________________________________________________	  
	  
Detta avsnitt inleds med en beskrivning av vårt analytiska tillvägagångsätt, därefter 
presenterar vi temavis skillnader och likheter som framkommit mellan grupperna samt 
kopplat samman det empiriska materialet med vår teoretiska referensram. Studien utgår 
från den hermeneutiska kunskapssynen vilket innebär att vi utgår från revisorernas 
resonemang för att sedan skapa egna reflektioner och tolkningar.   
 
	  
      7.1 Analytiskt tillvägagångsätt  
______________________________________________________________________ 
 
Att analysera innebär att hitta ett eller flera sätt att komprimera, omorganisera och 
kombinera den fakta som anses som mest relevanta från intervjuer och sedan låta 
läsaren ta del av informationen på ett enkelt sätt (Ely, Anzul & Liungman, 1993, s. 
154). Tolkningen är en subjektiv akt som alltid görs från en viss aspekt. Information 
som tolkas kan ses från olika aspekter och aspektmedvetenheten är en förutsättning för 
att vårt tolkande ska bli mer fördomsfritt. (Ödman, 2007, s. 71) För att vi i vår studie 
ska vara fria från fördomar har vi redogjort för vår förförståelse och hur den kan komma 
att påverka vår tolkning och analys.  
 
Avsnittet syftar till att finna samband och skillnader hos revisorerna vid deras 
bedömningar om fortsatt drift. Analysen innefattar både samband, i form av olika 
mönster men även potentiella förklaringar till varför det uppstår skillnader hos 
respondenterna.  
 
Vi har valt att presentera vår analys temavis där vi belyser skillnader och likheter 
mellan grupperna, detta för att skapa en ytterligare dimension av analysen och fastställa 
eventuella nya iakttagelser som uppkommit vid insamlingen av det empiriska 
materialet. Anledningen till detta tillvägagångsätt är att vår förhoppning med studien är 
att kunna bilda nya begrepp eller revidera redan befintliga begrepp. En jämförelse med 
enbart teorin hade gett oss möjligheten att verifiera teorierna men inte gett oss 
möjligheten att begreppsbilda.  
 
Syftet med studien är utgångspunkten i analysen och vi kommer att återkoppla till detta 
genomgående i kapitlet. Studiens valda syfte lyder som följande;  
 
”Revisorns bedömning om fortsatt drift är förenad med en inneboende komplexitet. Syftet med studien är 
att få en större förståelse för hur revisorn bedömer och uppfattar detta dilemma om fortsatt drift. Vidare 
är syftet att erhålla en förståelse om revisorns ställningstagande samt förtydliga det beslutsunderlag som 

revisorn utgår ifrån vid sin bedömning.” 
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      7.2 Regleringen om fortsatt drift 
_______________________________________________________________________________________________	  
 
Nedan har vi valt att lyfta ut delar från empiriframställningen, detta för att koppla 
samman resultaten från intervjuerna vidare till analysen. 
 
Auktoriserade Godkända 
    A1: Har ej läst standarden, erfarenhet har stor  
           betydelse 

G1: Känner till regleringen  
G2: Känner till regleringen 

    A2: Tillämpar regleringen        G3: Används vid behov 
    A3: Känner till regleringen, erfarenhet har stor 
           betydelse 

       G4: Används när det är aktuellt  
       G5: Har ej läst den, förlitar sig på erfarenhet. 

 
Tabell 15: Analys av regleringen 

 
Vi kan konstatera utifrån resultatet att respondenterna väljer att förlita sig på erfarenhet 
snarare än att tillämpa rådande regleringar vid bedömningen av ett företags fortsatta 
drift. Våra resultat visar även att det råder meningsskiljaktigheter gällande hur 
tillämpningsbar ISA 570 anses vara i aktuella situationer. Då det framkommer att 
standarden inte tillämpas i någon större utsträckning tolkar vi detta som att standarden 
inte är tillräcklig då den syftar till att underlätta och ge vägledning vid beslutfattandet 
om fortsatt drift. Om standarden hade varit tillräckligt utförlig och konkret hade 
tillämpningsgraden mest troligt varit högre bland våra respondenter. Dock anser två 
respondenter att standarden inte går att förtydliga eftersom det är en bedömningsfråga 
som innefattar många olika faktorer. En möjlig förklaring till att standarden inte 
tillämpas är att den fortfarande är relativt ny i sammanhanget. Utifrån respondenternas 
låga erfarenheter av att anmärka på fortsatt drift är det därför inte överraskande att 
standarden om fortsatt drift inte tillämpas fullt ut. Vi finner därmed en förståelse för att 
respondenterna inte är så insatta i den rådande standarden, hänsyn till den låga 
förekomsten av anmärkning på fortsatt drift Vi anser dock att det är positivt att 
revisorerna tar hjälp av standarden i de fall de där det finns betydande tvivel om fortsatt 
drift. Sammantaget visar detta att standarden trots allt fyller en funktion då majoriteten 
av respondenterna tar hjälp av standarden när behov uppstår gällande fortsatt drift, men 
att den är i behov av förbättring. 
 
Våra empiriska resultat visar i likhet med teorin att det uppstår en problematisk situation 
för revisorerna när en bedömning skall göras på den fortsatta driften. På grund av 
bristande regelverk och rekommendationer kan revisorer beakta ett företags fortsatta 
drift utifrån olika aspekter vilket skapar en problematik vad revisorerna bör ta hänsyn 
till (Öhman et al., 2006, s. 93). I revisionsstandarden om fortsatt drift beskrivs faktorer 
som kan indikera på tvivel, dock lägger denna standard ingen värdering i vilka faktorer 
som väger tyngre vid en bedömning. Våra resultat visar i likhet med Bhimani et. al 
(2009, s. 242) att det inte finns någon enighet gällande vilka faktorer som indikerar att 
det finns problem gällande den fortsatta driften. Om dessa osäkerhetsfaktorer har 
betydande inverkan på årsredovisningens trovärdighet ska revisorn upplysa 
intressenterna om dess egenskaper och konsekvenser. Respondenterna anser att 
erfarenhet i kombination med överläggning tillsammans med en kollega är det 
tillvägagångssätt som används mest i situationer där det kan bli aktuellt att anmärka på 
fortsatt drift. Trots detta så upplever de ändå svårigheter med bedömningen, vilket visar 
på komplexiteten avseende bedömningen om ett företags fortsatta drift. 
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Våra resultat visar att det finnas ett behov av klarare riktlinjer gällande beslutsfattandet 
om fortsatt drift. Den låga andelen som tillämpar standarden kan även förklaras av att 
ISA 570 är baserad på internationella standarder och är främst avsedd för att användas 
på större bolag. Sju av åtta respondenter i vår studie arbetar mestadels med små och 
medelstora företag och standarden kan därför anses vara svår att applicera på dessa. 
Tidsaspekten är ytterligare ett argument som har lyfts fram hos våra respondenter som 
en bidragande faktor till att standarden ger upphov till ett handlingsutrymme. En 
respondent menar att det är svårt att förutsäga vad som kommer att inträffa i framtiden 
och vilka konsekvenser det kan få för företaget. Detta resonemang stöds av Hayes et al., 
(2005, s. 58) som menar att revisorn står inför ett dilemma i detta avseende, speciellt då 
företagets framtida händelseutveckling är svår att förutse.  
 
Sammanfattningsvis kan vi se att detta utmynnar i att revisorer idag drar sig för att 
lämna en anmärkning. Våra resultat visar att större andelen av revisorerna inte tar hjälp 
av befintlig reglering i de fall där den fortsatta driften ifrågasätts. Vi kan utifrån studiens 
resultat inte fastställa vilka osäkerhetsfaktorer som skall anses som väsentliga eller som 
leder till betydande tvivel. Vi ifrågasätter därmed osäkerhetsfaktorernas betydelse och 
innebörd för revisorns beslutsfattande då syftet är att den ska ge vägledning och 
anvisning i situationer där tvivel finns för fortsatt drift.  
 
I och med att revisorernas arbete fortskrider ökar erfarenheten och därmed även 
uppkomsten av rättsfall och praxis där fortsatt drift behandlats, anser vi att praxis skulle 
kunna vara ett bättre tillvägagångssätt för att stödja revisorerna i sitt ställningstagande. 
Detta för att bedömningen är situationsberoende och tidigare verkliga fall kan vara mer 
till hjälp än ett standardiserat regelverk. Detta handlingsutrymme beror inte endast på 
bristande regelverk utan vi har utifrån våra resultat funnit att det även beror på huruvida 
trygg revisorn är i sin yrkesroll, det vill säga i vilken utsträckning revisorn vågar tro på 
sin egen profession och kompetens.  
 
	  
      7.3 Erfarenhet av att anmärka på fortsatt drift  
_______________________________________________________________________________________________	  
 
Auktoriserade Godkända 
    A1: I samband med konkurser. G1: Någon gång/år 
    A2: Goda erfarenheter av att anmärka på  
           fortsatt drift. 

       G2: N/A  
       G3: Ja, men aldrig anmärkt själv. 

    A3: Någon gång, ej vanligt förekommande.        G4: N/A  
       G5: 1-2 ggr/senaste 3 åren 

 
Tabell 16: Analys av erfarenhet av att anmärka 

 
En gemensam uppfattning hos samtliga respondenter är att bedömningen om fortsatt 
drift är beroende på situation och är därmed en svårhanterlig bedömning. Utifrån våra 
resultat kan vi inte dra några specifika slutsatser gällande vilka faktorer som revisorer 
idag beaktar vid en bedömning, eftersom det råder stor oenighet gällande vilka faktorer 
som anses mer väsentliga än andra.  Däremot kan vi konstatera att både de godkända 
och auktoriserade revisorerna i princip endast tar hårda faktorer i beaktande. Det vill 
säga att revisorerna är mer angelägna om att utgå ifrån finansiell information snarare än 
verksamhetsrelaterad information vid sin bedömning. Dock skiljer det sig åt vilka 
finansiella poster som de anser är mer avgörande än andra. Respondenternas 
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resonemang stämmer överens med Öhman et al., (2006, s. 89) som menar att svenska 
revisorer är oftast mer bekväma med att granska hårda faktorer, såsom finansiella 
nyckeltal eller poster i balans/resultaträkningen. Detta för att kunna luta sig tillbaka 
givna lagar och rekommendationer. Vi är här helt eniga med det resonemang som förs, 
att de hårda faktorerna i form av finansiell information, skapar en slags trygghet för 
revisorerna då deras argument och beslut grundar sig på konkret information.  
 
Utifrån studiens teoretiska referensram och empiriska resultat kan vi stödja 
resonemanget gällande svårigheterna med att utforma en standard som är 
tillämpningsbar och applicerbar i alla situationer och företagsstrukturer. Vi kan 
konstatera att det finns skillnader mellan teori och verklighet, att alla situationer är 
beroende av sammanhanget och det är därmed svårt att sammanställa en standard som 
går att applicera i olika kontexter.  
 
En respondent menar att den låga erfarenheten av att anmärka på fortsatt drift grundar 
sig i att revisorer idag heller friar än fäller. Våra resultat visar att innan respondenterna 
utfärdar en anmärkning på fortsatt drift måste det finnas tillräckligt med underlag som 
stödjer detta ställningstagande. Att lämna en anmärkning till en ekonomiskt belastad 
klient är ett av de svåraste ställningstagandena som en revisor uppmanas att göra 
(O´Reilly, 2008, s. 6). Detta med hänsyn till att en anmärkning kan ge förödande 
konsekvenser för det reviderade företaget.  
 
Under insamlingen av det empiriska materialet upplevde vi att de auktoriserade 
revisorerna var mer bekväma med begreppet och uppfattningen om fortsatt drift. Vidare 
kan vi konstatera att de har avlagt en högre revisorsexamen än de som är godkända 
revisorer och att de har längre erfarenhet inom revisionsbranschen i förhållande till de 
övriga. Studiens resultat visar att revisorns kompetens och erfarenhet är avgörande i 
denna komplexa värdering och ger upphov till olika bedömningar mellan revisorerna. 
 
 
      7.4 Helhetsbedömning av scenariot  
_______________________________________________________________________________________________	  	  	  	  	  	  
 
Auktoriserade Godkända 
    A1: Tvisten om kundfordringar,  
           resultatutveckling, kontrollbalansräkning, 
           likviditeten, risk för övervärden i  
           anläggningstillgångar 

G1: Tvisten om kundfordringar, 
       leverantörsskulder, likviditeten, 
       efterfrågar resultaträkning 
G2: Likviditeten, tvisten om kundfordringar,  

    A2: Kontrollbalansräkning, eget kapital,  
           obeskattade reserver, aktiekapitalet,  
           likviditeten. 

               eget kapital 
       G3: Resultatutveckling, kontrollbalansräkning 
       G4: Kontrollbalansräkning, aktiekapitalet, 

    A3: Resultatutveckling, leverantörsskulder,  
           tvisten om kundfordringar. 

              tvisten om kundfordringar        
       G5: Kontrollbalansräkning, omsättning,  
              resultatutveckling, aktiekapital 

 
Tabell 17: Analys av helhetsbedömningen 

 
 

De faktorer som respondenterna anser är av betydelse vid bedömningen om fortsatt drift 
är främst osäkerheten gällande kundfordringarna, resultatutvecklingen samt de 
tillgångar och skulder som utgör en betydande post i balansräkningen. Den faktor som 
samtliga respondenter framhävde var att en kontrollbalansräkning har upprättats, vi 
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tolkar detta som att om en kontrollbalansräkning inte hade upprättats hade en 
anmärkning på den fortsatta driften varit aktuell. Respondenterna i båda grupperna 
anser att om ett företag går från kreditbetalning till kontantbetalning indikerar detta att 
den finansiella ställningen är ansträngd. Större andel av respondenterna menar att det är 
ett tydligt varningstecken och att företaget därmed befinner sig i en ohållbar situation. 
Vi tolkar detta som att företagets betalningsförmåga och finansiella ställning spelar en 
betydande roll i sammanhanget och är av betydelse vid bedömningen om företagets 
förmåga till fortsatt drift.   
 
I scenariot försämras företagets soliditet, dock var det endast en respondent som 
observerade detta. Vi hade förväntat oss att fler respondenter skulle ta detta i beaktande 
eftersom detta är ett nyckeltal som anger ett företags långsiktiga betalningsförmåga och 
påverkar därmed hur länge resultatet kan vara negativt innan företaget försätts i 
konkurs. Detta tolkar vi som att respondenterna är mer angelägna om att likviditeten i 
företaget skall vara god snarare än att visa upp en hög soliditet. En respondent anser ”att 
ha tillgång till likviditet är mer väsentligt i denna situation för att undvika att hamna på 
obestånd.”  
 
Standarden om fortsatt drift anser att förlust av nyckelpersoner i företagsledningen samt 
förlust av huvudleverantör är två verksamhetsrelaterade osäkerhetsfaktorer som bör tas i 
beaktande vid en bedömning om fortsatt drift. Resultatet visar däremot att majoriteten 
av respondenterna betraktar dessa händelser som oväsentliga, de menar att dessa två 
faktorer går att ersätta och att det finns andra alternativ att tillgå utan att det får någon 
större effekt på verksamheten. Dock anser den respondent med längst erfarenhet i 
branschen att verksamhetsrelaterade faktorerna, såsom förlust av VD:n och 
huvudleverantör, är av stor betydelse vid bedömningen om företagets fortsatta drift. 
Hans resonemang kan förklaras av hans långa erfarenhet i branschen, att han har varit 
med situationer där förlust av VD och huvudleverantörer har fått förödande 
konsekvenser för företaget. 
 
Vi ser likheter i resultaten hos båda grupperna då företagsledningen genomför 
kostnadsreducerande åtgärder och vilken effekt det väntas få för bedömningen. 
Resultatet visar att åtgärderna är nödvändiga i den specifika situationen men att det 
endast kommer att påverka situationen på lång sikt. Vi tolkar detta som att åtgärderna 
måste få effekt på kort sikt för att detta åtagande ska tas i beaktande. Bruynseels och 
Willekens (2012, s. 236) menar däremot att revisorer ser kostnadsreducerande åtgärder 
som en betydande osäkerhetsfaktor och ökar sannolikheten att revisorn kommer att 
anmärka på fortsatt drift. Våra resultat visar i motsats till detta att respondenterna inte 
uppfattar åtgärderna som någon osäkerhetsfaktor, snarare som ett positivt åtagande från 
ledningens sida. En respondent menar att detta visar en medvetenhet från ledningens 
sida om deras svaga finansiella ställning.  
 
En revisor måste ta både interna och externa faktorer i beaktande vid bedömning om 
fortsatt drift (Engström 2003, s. 45). En parallell till detta är att den respondent med 
minst erfarenhet är den enda respondent i vår studie som resonerar kring externa 
faktorer i form av marknadsrelaterade faktorer. Detta indikerar att respondenten 
upplever en större osäkerhet i sin roll som revisor och vill därmed genomföra en mer 
omfattande bedömning, genom att ta både interna och externa faktorer i beaktande. 
Studiens övriga respondenter har relativt sett lång erfarenhet vilket vi tolkar som att de 
kan använda och förlita enbart på erfarenhet vid bedömning om fortsatt drift. Vi tror att 
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en förklaring till att respondenterna inte tar hänsyn till externa omvärldsfaktorer kan 
vara att det är svårt att veta vilken betydelse de faktiskt har i förhållande till den 
information som finns tillgänglig samt när de förväntas få effekter. 
	  

      7.4.1 Bedömning av situation 1 - 3 
	  
Sammantaget visar resultatet, från de tre situationer som respondenterna tagit ställning 
till, att det mestadels är de ekonomiska osäkerhetsfaktorerna som tas i beaktande vid 
bedömningen om företagets förmåga till fortsatt drift.  
 
I situation 1 var det främst oförmågan att uppfylla villkoren i låneavtalet och oförmågan 
att betala borgenärer på förfallodagen som var av betydelse. Vi tolkar detta som att 
respondenterna anser att faktorer som påverkar likviditeten i ett företag är direkt 
påtagligt för deras finansiella ställning och för beslutsfattandet om den fortsatta driften. 
Bruynseels och Willekens (2012, s. 224) menar att information av mjuk karaktär får en 
allt större betydelse i revisorns beslutfattande, dock visar våra resultat att revisorer inte 
tar faktorer av mjuk karaktär i beaktande. Vi uppfattar detta som negativt att 
respondenterna inte tar detta i beaktande, då om de även hade tagit faktorer av mjuk 
karaktär i beaktande blir bedömningen mer omfattande och säkerligen mer korrekt. 
Detta utelämnande av granskningsåtgärd är ytterligare ett argument till att regleringen 
inte är heltäckande och att det finns ett stort handlingsutrymme. 
 
Resultatet från situation 2 visar att det är övergången från kredit till kontant betalning 
och att kreditgivare visar tecken att dra undan finansiellt stöd som är de 
osäkerhetsfaktor som respondenterna tar i beaktande. Vi ser likheter i dessa svar från 
föregående situation och att det är faktorer som direkt påverkar företagets finansiella 
ställning som är avgörande. Vi kan därmed konstatera att även i situation 2 är det 
ekonomiska osäkerhetsfaktorer som är av väsentlighet vid bedömningen.  
 
Utifrån situation 3 kan vi fastställa att de osäkerhetsfaktorer som respondenterna tar i 
beaktande är; att det inte finns några realistiska utsikter att lånen kommer att återbetalas, 
avyttringen av tillgångar för att öka likvida medel samt att företagsledningen ”hävdar” 
att de kommer att få tillgång till externt kapital. En avvikelse från föregående situationer 
är att respondenterna anser sig skyldiga att kontrollera och bekräfta detta påstående 
innan de kan ta det i beaktande. Majoriteteten av respondenterna menar att det måste 
finnas substans i påståendet och att tilliten till företagsledningen är av mindre betydelse. 
Gällande revisorns oberoende uppfattar vi detta som ett positivt åtagande från revisorns 
sida, att även om revisorn har haft en lång och god kontakt med företagsledningen 
måste de kontrollera och säkerställa att externt kapital verkligen kommer att finnas 
tillgängligt.  
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     7.5 Uppdragets längd & social identitetsteori 
______________________________________________________________________ 
 
Auktoriserade Godkända 
    A1: Uppdragets längd: Tveksam 
           Social identitet: Klientidentifikation 

G1: Uppdragets längd: Beror på situationen 
       Social identitet: N/A  

    A2: Uppdragets längd: Påverkar till viss del 
           Social identitet: Yrkesidentifikation 

       G2: Uppdragets längd: Påverkar ej 
              Social identitet: Klientidentifikation 

    A3: Uppdragets längd: Påverkar,  
           snällare i bedömningen 
           Social identitet: Klientidentifikation 

       G3: Uppdragets längd: Påverkar, snällare i 
              bedömningen 
              Social identitet: Yrkesidentifikation 

        G4: Uppdragets längd: Påverkar ej 
              Social identitet: N/A 

        G5: Uppdragets längd: Påverkar ej 
              Social identitet: N/A 

 
Tabell 18: Analys av uppdragets längd & social identitet 

 
 
Våra resultat visar att det råder skilda meningar mellan respondenterna gällande 
huruvida längden på revisionsuppdraget påverkar bedömningen av ett företags fortsatta 
drift. En av enmansföretagarna hävdar att han vid längre uppdrag är snällare i sin 
bedömning, eftersom han då har hunnit skapa en relation till företagsledningen och 
därmed fått tilltro till dem. Vi kan förstå hans förda resonemang och att denna påverkan 
är svår att undvika. Det visade sig även att den andra respondenten som är 
enmansföretagare också är snällare i sin bedömning vid längre uppdrag.  Vi tror dock att 
deras resonemang mer grundar sig i att båda är över 60 år än att de är enmansföretagare. 
Detta för att de är mer bekväma i sitt arbete som revisor och är inte lika beroende av 
sina klienter baserat att de närmar sig pensionsålder. Det förda resonemanget om att 
längre revisionsuppdrag leder till snällare bedömningar är i likhet med Ruiz-Barbadillos 
(2004) studie som visar att genomsnittslängden på uppdraget är längre för de företag 
som inte erhåller en anmärkning jämfört med de företag som erhåller en anmärkning. 
Trots vår förståelse för att revisorn kan agera mer fördelaktigt vid ett längre uppdrag så 
bör revisorn upprätthålla sitt oberoende och inskaffa tillräckligt med revisionsbevis 
även om han/hon har reviderat företaget under en längre tid. Detta för att hålla hög 
kvalitet på revisionen samt undvika att revisionsmisslyckanden uppstår. 
 
Det råder även skilda meningar i teorin huruvida längden på revisionsuppdraget 
påverkar revisorns ställningstagande gällande fortsatt drift. Detta innebär att det finns 
meningsskiljaktigheter inom både teorin och våra empiriska resultat. Geiger och 
Raghunandan (2002, s. 75-75) menar däremot att längre revisionsuppdrag leder till att 
revisorn i större utsträckning lämnar en anmärkning på fortsatt drift med anledning av 
att revisorn har en utökad kunskap och insikt om företaget och dess ledning. 
 
Majoriteten av de godkända revisorerna menar att deras objektivitet inte åsidosätts med 
hänsyn till hur länge de har reviderat ett bolag, men att kommunikationen och tilliten till 
företagsledningen blir bättre med tiden, vilket vi anser som oundvikligt. Dock visar det 
sig att respondenten med minst erfarenhet anser att längden på revisionsuppdraget kan 
påverka bedömningen, i form av att vara mer benägen att bedöma till klientens fördel. 
Detta kan grunda sig i att personen i fråga är mer osäker i sin yrkesroll och identifierar 
sig mer med klienten. Detta resultat motsätter sig dock Bamber och Iyer (2002 s. 3-4) 
som menar att revisorer med längre erfarenhet identifierar sig i större utsträckning med 



	   76	  
	  

	  

sin klient jämfört med oerfarna revisorer. Dock finner vi likheter i de empiriska 
resultaten att revisorerna med längst erfarenhet i branschen identifierar sig i större 
utsträckning med klienten. Detta kan förklaras av att de har byggt upp en nära relation 
till klienten och bedömer därmed till klientens fördel. 
 
Den enda respondent som tydligt identifierar sig med yrket besitter en chefsroll och vi 
utgår ifrån att han har stimulerande och varierande arbetsuppgifter. Detta empiriska 
resultat stödjer Alvessons (2000, s. 1115) resonemang om att en revisor som har 
stimulerande arbetsuppgifter och tydliga karriärstrukturer är mer benägen att identifiera 
sig med yrket. Vi tror att det är viktigt som revisor att själv vara medveten om med vem 
man identifierar sig med, dels för att kunna uppträda som oberoende granskare men 
även för att göra en så korrekt bedömning om fortsatt drift som möjligt.  
 
 
      7.6 Konsekvenser av en anmärkning 
_______________________________________________________________________________________________	  
 
Auktoriserade Godkända 
    A1: Tappa uppdraget, försämrat rykte G1: Förlust av uppdrag, stämningsrisk 
    A2: Påverkar främst byrån, varumärket och  
           personligen 

              försämrat förtroende 
       G2: Stämningsrisk, försämrat rykte och  

    A3: Beroende av situationen, risk för att bli 
           stämd 

              förtroende 
      G3: Alla parter påverkas, byrån, klienten och  
              revisorn, men framförallt personligen 

        G4: Synen på yrket försämras, försämrat rykte 
              och det personliga förtroendet 

        G5: Anmärkning från revision- eller  
              disciplinnämnden 

 
Tabell 19: Analys av konsekvenser vid en anmärkning 

 
 
Konsekvenser vid en anmärkning om den fortsatta driften kan uttrycka sig på olika sätt. 
Våra resultat visar att respondenterna är medvetna om att en anmärkning kan leda till att 
klienten försätts i en svårare situation. Följderna kan vara att leverantörer och 
kreditgivare får en försämrad uppfattning om klientens finansiella ställning. Vi kan 
konstatera att teorin och empirin i detta avseende är eniga, då både Louwers et al., 
(1999 s. 806) och Svanström (2008, s. 40) hävdar att en erhållen anmärkning på den 
fortsatta driften kan leda till förkortad kredittid samt minskat förtroende hos nuvarande 
och potentiella investerare, kreditorer, leverantörer och kunder. Vi ser respondenternas 
medvetenhet gällande effekterna av en anmärkning som positiv, vi tolkar detta som att 
de då använder sig av ett välgrundat beslutsunderlag för att göra en korrekt bedömning. 
Vi tror att om deras uttalande om fortsatt drift inte hade inneburit några konsekvenser 
för det reviderade företaget hade revisorerna mest troligt inte varit så engagerade och 
måna om att göra en fullständig bedömning som faktiskt återspeglar verkligheten. 
 
En annan upplevd konsekvens bland respondenterna är att revisionsfirmans rykte 
försämras. Kida (1980) menar att revisorer med mindre erfarenhet har starkare tro om 
att vid en anmärkning på fortsatt drift försämras revisionsfirmans rykte. Vi kan dock 
inte se att enbart de yngre revisorerna menar att revisionsfirmans rykte försämras, utan 
samtliga respondenter har på ett eller annat sätt indikerat att firmans rykte försämras vid 
en felaktig bedömning.   
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      7.7 Konsekvenser vid ett revisionsmisslyckande 
______________________________________________________________________ 
 
Ett av de svåraste ställningstaganden som en revisor uppmanas att göra är att lämna en 
anmärkning på fortsatt drift till en ekonomiskt belastad klient. (O´Reilly, 2008, s. 6).  
Utifrån respondenternas förda resonemang, finns det tydliga indikationer att denna 
bedömning är svårgjord vilket kan vara en orsak till varför revisionsmisslyckanden 
uppstår. Beasley et al., (2001, s. 65) menar däremot att den främsta orsaken till att ett 
revisionsmisslyckande uppstår är bristen på revisionsbevis. En respondent följer 
liknande resonemang då hon menar att man måste ha ordentligt på fötterna innan man 
kan göra en rättvis bedömning. Hatherly (2009, s. 209) uttrycker att revisorn måste 
balansera sitt beroende och inte bli för personlig i sin relation med klienten, för att 
undvika revisionsmisslyckande. Respondenten är den som är extra tydlig med att 
poängtera att man inte kan tumma på sitt oberoende bara för att man har en bra relation 
med företagsledningen. 
 
Förlust av uppdrag är en gemensam upplevd konsekvens hos majoriteten av revisorerna 
vid ett revisionsmisslyckande.  Detta går ihop med Vanstraelens (2003, s. 231) resultat 
som visar att ett utelämnade av anmärkning på fortsatt drift kan vara en strategisk 
handling från revisorn sida för att undvika förlust av klienter och för att upprätthålla ett 
bra rykte. Studiens två äldsta respondenterna talar dock emot denna teori då de skulle ha 
lämnat en anmärkning. Deras förklaring, som vi finner rimlig, är att de befinner sig i 
slutet av sin karriär och är därmed inte lika beroende av sina klienter. De är därmed inte 
lika måna om att upprätthålla ett bra rykte, då de redan har en stabil kundkrets. Men å 
andra sidan är dessa två respondenter enmansföretagare och om de skulle göra ett 
felaktigt revisionsbeslut eller bedriva dålig revision så påverkas inte bara revisorn 
personligen utan även hela byrån. Vi kan utifrån detta konstatera att revisionsbyråns 
storlek samt erfarenheten har en inverkan på bedömning, vilket stämmer överens med 
Kaplan och Williams (2013, s.323) som menar att mindre byråer utfärdar anmärkningar 
i större utsträckning förhållandevis till större byråer. 
 
En annan observation vi gjorde var att en respondent nämnde rädslan för att namnet 
skulle bli tillgängligt för allmänheten i samband med en stämningsansökan, vilket även 
Kaplan och Williams (2013, s. 228) nämner i sin studie. Vi anser att den upplevda 
rädslan att bli uthängd i revisionsberättelsen grundar sig i en antingen dålig självkänsla, 
det vill säga att man inte litar på sin egen förmåga att göra en korrekt bedömning eller 
brist på kompetens. En respondent uttrycker det som ”gör man rätt, då finns det 
ingenting att vara orolig för.” 
 
Ryu och Roh (2007, s. 90) hävdar att både revisorn, klienten och intressenterna 
påverkas av ett revisionsmisslyckande, vilket även flertalet av studiens respondenter 
diskuterar. Detta indikerar att revisorer idag är medvetna om att revisionsmisslyckande 
kan ge förödande konsekvenser. Vi anser att detta medvetande är positivt, för att 
upprätthålla hög nivå av professionalism samt visa en hög revisionskvalité. Detta är 
även något som Louwers et al. (1999, s. 806) diskuterar, att det är viktigt som revisor att 
förstå den fulla innebörden och konsekvenserna för företagets verksamhet vid ett 
misslyckade för att fatta ett välgrundat beslut.  
 
Vidare finner vi likheter mellan teori och empiri gällande risken att bli stämd i samband 
med en felaktig bedömning. Den respondent som uttrycker att det alltid finns en risk att 
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bli stämd menar att det är viktigt att revisionsberättelsen speglar verkligheten för att 
undvika felaktiga beslut och bedömningar. Respondenten anser att en anmärkning är 
aktuell att lämna, vilket stämmer överens med Blay (2005 s.759) som menar att 
revisorer som löper en hög risk att bli stämd är mer benägen att lämna en oren 
revisionsberättelse. 
 
 
      7.8 Den självuppfyllande profetian  
______________________________________________________________________ 
 
Auktoriserade Godkända 
    A1: Tveksam G1: Existerar 
    A2: Existerar        G2: Existerar 
    A3: Existerar inte        G3: Existerar 

       G4: Tveksam  
       G5: Existerar inte 

 
Tabell 20: Analys av självuppfyllande profetia 

 
 
Bland de godkända revisorerna finner vi likheter gällande uppfattningen huruvida den 
självuppfyllande profetian existerar. De menar att en anmärkning mer eller mindre 
påskyndar obestånd hos klienten, detta i enighet med Tucker et al., (2003). Även 
Venutis (2004) studie stödjer dessa resonemang att en anmärkning på den fortsatta 
driften kommer påskynda obestånd hos klienten på grund av de efterföljande 
reaktionerna. 
 
Dock är respondenten med längst erfarenhet inte överens med de övriga respondenterna, 
han motsätter sig denna existens och menar att en anmärkning inte påskyndar obestånd. 
Vi tror att en förklaring till hans resonemang kan grunda sig i hans erfarenhet av att 
anmärka på fortsatt drift, till skillnad från de övriga. Vi har vetskapen om att han har 
lämnat två anmärkningar de senaste tre åren, men han kan däremot ha mer erfarenhet 
under de tidigare åren. Detta kan ge honom fog för sitt ställningstagande att den 
självuppfyllande profetian inte existerar.  Studier genomförda av P. J. Carey et al (2008) 
och Citron och Taffler (2004) bekräftar hans resonemang, att det saknas belägg för att 
en erhållen anmärkning skulle leda till konkurs. 
 
Den auktoriserade revisorn som arbetar med större företag menar att den 
självuppfyllande profetian existerar, till skillnad från de andra två auktoriserade 
revisorerna som ifrågasätter dess existens. Vi menar att storleken på hans klienter kan 
vara förklaringen till hans ställningstagande. Intressenter, i form av investerare och 
kreditorer, är mer angelägna och tar i större utsträckning del av revisionsberättelsen, 
vilket får en större effekt på klienten om revisorn lämnar en anmärkning på fortsatt drift. 
 
Vår tolkning av revisorernas resonemang gällande den självuppfyllande profetian ger 
oss en generell uppfattning att den existerar, men att graden av existens varierar hos 
respondenterna. Vi finner revisorernas synsätt på den självuppfyllande profetian som 
rimliga, då en anmärkning på fortsatt drift ger negativa signaler till utomstående 
intressenter då den kan bland annat kan påverka investeringsbeslut.  
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8. SLUTSATS 
______________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera studiens slutsatser. Vidare kommer vi att göra 
en återkoppling till studiens valda syfte och problemformulering, detta för att förtydliga 
den frågeställning som vi kommer att besvara. Avslutningsvis presenterar vi studiens 
bidrag och förslag till vidare forskning inom ämnesområdet.   
 
 
      8.1 Studiens syfte 
_______________________________________________________________________________________________	  
	  
Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur revisorn bedömer och uppfattar 
detta dilemma beträffande bedömningen om fortsatt drift. Vidare är syftet att erhålla en 
förståelse om revisorns ställningstagande samt förtydliga det beslutsunderlag som 
revisorn utgår ifrån vid bedömningen.   
 
Efter att vi har analyserat våra empiriska resultat kan vi besvara studiens syfte i form att 
vi har erhållit en ökad förståelse för hur revisorn uppfattar beslutsfattandet och 
handlingsutrymmet som finns gällande fortsatt drift. Uppfattningen är att bedömningen 
om fortsatt drift är av hög väsentlighet men att den i praktiken är komplex och 
situationsberoende. Vi har erhållit denna förståelse efter att ha studerat, reflekterat och 
insett att det är omöjligt som revisor att göra en heltäckande bedömning och ta alla 
faktorer i beaktande. En avvägning är därför ett faktum för att kunna göra en rättvis 
bedömning om ett företags förmåga till fortsatt drift.  
 
Vidare har vi valt att illustrera de begrepp som förklarar revisorernas uppfattning och 
ställningstagande gällande ett företags förmåga till fortsatt drift. Begreppen finns 
presenterade i modellen utifrån direkta faktorer och bakgrundsfaktorer. De direkta 
faktorerna är aktiva val som revisorerna väljer att utgå ifrån, dessa har presenterats i 
kronologisk ordning.  
 
Som modellen visar utgör ISA 570 en liten del av revisorernas slutgiltiga 
ställningstagande, utan det är de ekonomiska faktorerna i kombination med samråd med 
kollegor som är mest betydelsefulla vid bedömningen. Vår förhoppning med studien är 
att regleringen om fortsatt drift får en större inverkan på bedömningen för att skapa en 
mer likvärdig bedömning mellan revisorerna. Vi har funnit att skillnaderna som uppstått 
gällande benägenheten att anmärka på fortsatt drift beror på ett flertal 
bakgrundsfaktorer; respondenternas erfarenheter, byråstorlek, ålder samt erfarenheten 
av att anmärka på fortsatt drift.  
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Nedan presenteras studiens fastställda begreppsbildning; 
 

 
 

 
Figur	  4:	  Sammanfattande	  begrepp	  

	  
	  

      8.2 Studiens problemformulering 
_______________________________________________________________________________________________	  
	  
Studiens valda problemformulering lyder som följande; ”Hur motiverar revisorn sitt 
ställningstagande vid en bedömning om ett företags fortsatta drift?” 
 
Vi kan utifrån våra empiriska resultat konstatera att revisorerna använder sig främst av 
ekonomiska osäkerhetsfaktorer för att bedöma ett företags förmåga till fortsatt drift. 
Den ekonomiska bedömningen som revisorerna gör utgår från en tidsperiod som 
begränsar sig till längst nästa räkenskapsår. Revisorerna upplever därmed en trygghet av 
att utgå från beslutsunderlag som baseras på konkret information som inte innefattar 
någon typ av bedömningsaspekt. En definitiv slutsats som vi konstatera är att både 
auktoriserade och godkända revisorer anser att betalningsförmågan på kort sikt är en 
avgörande faktor vid beslutsfattandet.  
 
Gällande de andra osäkerhetsfaktorerna utöver de ekonomiska råder det skilda 
meningar, vilket innebär att vi inte kan dra några slutsatser eftersom vi inte finner något 
tydligt mönster i respondenternas svar. Vi kan dock konstatera att revisorerna bör ta 
faktorer av marknadsmässig karaktär i beaktande vid sin bedömning om fortsatt drift, 
detta för att skapa en mer omfattande bedömning. Vi finner likhet mellan grupperna då 
ingen anser att de verksamhetsrelaterade osäkerhetsfaktorerna som återges i ISA 570 är 
av betydelse. För att ta detta till en ytterligare dimension kan vi konstatera att faktorer 
så som respondenternas branscherfarenhet, byråstorlek, ålder samt erfarenheten av att 
anmärka på fortsatt drift är bakgrundsfaktorer som påverkar hur revisorerna motiverar 
sitt ställningstagande.  
 
En förklaring till att revisorerna upplever detta handlingsutrymme som komplext kan 
bero på att standarden är relativt ny och att de inte har haft tid att utbilda sig inom den. 

Direkta	  faktorer	  
•  1.	  Ekonomiska	  faktorer	  
•  2.	  Samråd	  med	  kollegor	  
•  3.	  Reglering	  

Bakgrundsfaktorer	  
• Erfarenhet	  
• Byråstorlek	  
• Ålder	  
• Erfarenhet	  av	  att	  anmärka	  
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Vi tror dock att standarden kommer att bli mer tillämpningsbar med tiden och att 
revisorerna erhåller mer praktisk erfarenhet av den i sitt arbete. Men å andra sidan kan 
dess låga tillämpningsgrad förklaras av att standarden inte är heltäckande då den syftar 
till att underlätta och ge vägledning vid beslutsfattande om fortsatt drift. 
	  
	  
      8.3 Studiens bidrag   
_______________________________________________________________________________________________	  
 
I denna studie har vi undersökt och fastställt hur revisorer resonerar och tänker kring 
bedömningen om fortsatt drift. Vi har, till skillnad från tidigare gjorda studierna inom 
detta område, ett kvalitativt tillvägagångssätt. Vårt teoretiska bidrag med studien är att 
vi på nytt påvisar att det existerar ett handlingsutrymme för svenska revisorer vid en 
bedömning om ett företags förmåga till fortsatt drift. Genom att vi har utfört en 
kvalitativ studie kompletterar vi den befintliga forskningen med en djupare förståelse 
för det dilemma som revisorn står inför vid sin bedömning om fortsatt drift. Studien har 
bidragit till en mer nyanserad bild av revisorns uppfattning gällande detta 
ställningstagande.  
 
Studien ger revisorer en ökad förståelse för den sociala verkligheten och hur andra 
revisorer tolkar bedömningen om fortsatt drift. Studien ger även en fördjupad kunskap 
om den aktuella forskningen som finns inom ämnesområdet. Dock är det svårt att 
avgöra om revisorerna kan förändra sin situation genom studien, eftersom erfarenheten 
och förutsättningarna skiljer sig åt. Studien kan istället bidra med en förbättrad 
helhetsbild gällande bedömningen om fortsatt drift och en ökad förståelse hur andra 
resonerar i samband med detta ställningstagande. Studiens kan även bidra till att 
revisorerna utvärderar sin egen kunskap gällande fortsatt drift och kan därmed leda till 
nya infallsvinklar och resonemang. Vi anser att studien kan vara en bra utgångspunkt 
om revisorerna vill förbättra sitt kunnande gällande fortsatt drift. Detta eftersom det har 
visat sig att revisorn i större utsträckning förlitar sig på ekonomisk information snarare 
än marknadsmässig information. Därmed kan revisorn bli medveten om att både 
verksamhetsrelaterad och marknadsmässig information är viktiga faktorer att ta i 
beaktande för att kunna genomföra en bättre och mer omfattande bedömning. 
 
Utöver de teoretiska och praktiska bidragen som denna studie ger, fyller studien även en 
viktig funktion ur ett samhällsperspektiv. Detta då revisionen utgör en viktig del för 
dagens samhälle och näringsliv. Skulle revisorn bedriva dålig revision och ta felaktiga 
beslut gällande ett företags förmåga till fortsatt drift, är det många aktörer på marknaden 
som skulle påverkas. Vi menar att studien fyller en betydande funktion för att betona 
detta viktiga beslut som revisorn står inför gällande att lämna en anmärkning eller inte. 
Att öka medvetenheten och synliggöra hur revisorer uppfattar och resonerar kring denna 
bedömning kan detta leda till mer träffsäkra bedömningar och som förhoppningsvis 
kommer att minska antalet revisionsmisslyckanden.  
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      8.4 Praktiska rekommendationer 
______________________________________________________________________ 
 
Genom denna studie är det revisorer som berörs av denna problematik gällande att 
bedöma ett företags förmåga till fortsatt drift. Utifrån studiens resultat kan vi ge 
rekommendationer till lagstiftare och normgivare att utveckla ISA 570, detta för att öka 
standardens tillämpningsbarhet för mindre klientföretag. Denna rekommendation 
bygger på att vår studie visar att den rådande lagstiftningen gällande fortsatt drift inte är 
heltäckande. Lagstiftare kan därmed utifrån studiens resultat komma till insikt att 
standarden bör ge revisorn tydligare riktlinjer i sitt beslutsfattande. Förhoppningen med 
denna rekommendation är att revisorer ska tillämpa standarden i större omfattning och 
uppfatta ISA 570 som ett användbart verktyg i sitt beslutsfattande.  
 
En annan praktisk rekommendation är att redan på universitetsnivå grundligt belysa och 
utbilda kommande revisorer om att fortlevnadsprincipen är en av redovisningens 
viktigaste princip. Detta för att öka förståelsen och klargöra dess komplexitet som kan 
uppstå i det praktiska arbetet och för att skapa goda förutsättningar för enhälliga beslut 
vid bedömningen om fortsatt drift. 
 
 
      8.5 Förslag till framtida forskning 
_______________________________________________________________________________________________	  
 
Under utförandet av vår studie har vi reflekterat över vad som kan utvecklas inom 
området fortsatt drift. Vi har nedan presenterat några förslag till framtida 
forskningsområden som kan minska den komplexitet som idag råder kring 
beslutsfattandet om ett företags förmåga till fortsatt drift.  
 
Våra teorier visar att en anmärkning på fortsatt drift leder till konsekvenser hos det 
reviderade företaget. Det vore därför intressant att genom en kvalitativ studie undersöka 
hur ett företag som erhållit en anmärkning har påverkats. Detta kan möjliggöras genom 
att intervjua företagsledningen och få företagets syn på hur deras intressenter har 
påverkats av att företaget erhållit en anmärkning på fortsatt drift. Ett annat intressant 
forskningsområde är att genom kvalitativa studier ta reda på hur leverantörer och banker 
ser på deras relationer till företag som har erhållit en anmärkning på fortsatt drift. Är en 
anmärkning på den fortsatta driften något som tas i beaktande? Påverkas benägenheten 
att fortsätta ingå ett avtal med företaget eller minskas kreditgivarnas angelägenhet att 
bevilja företaget lån? 
 
Att bedöma ett företags förmåga att fortsätta sin verksamhet är en viktig bedömning 
som påverkar flera parter än enbart revisorn. Trots att ekonomin sakta men säkert börjar 
lämna lågkonjunkturen bakom sig, så har den aktualiserat denna bedömning. Det vore 
därför intressant att jämföra hur erfarenheten samt uppfattningen om fortsatt drift har 
påverkats under en lågkonjunktur gentemot en normal konjunkturrörelse.  
 
Vi har i vår studie möjliggjort en jämförelse mellan godkända och auktoriserade 
revisorer, men från och med 1 juni 2013 har möjligheten att bli godkänd revisor tagits 
bort. En godkänd revisor som innan ikraftträdandet har avlagt en revisorsexamen ska 
tituleras som auktoriserad revisor. För vidare forskning finner vi det intressant att 
undersöka om det finns någon skillnad mellan revisorer som varit verksamma under en 
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begränsad tidsperiod, exempelvis revisorer som har varit verksamma mellan fem till tio 
år. Detta förslag grundar sig på våra empiriska resultat som visar att äldre revisorer, 
med lång erfarenhet i branschen, endast förlitade sig på sin erfarenhet och därmed inte 
lika beroende av rådande regelverk och praxis. 
 
I vår studie är det endast en respondent som arbetar med större bolag, resterande arbetar 
med små och medelstora företag. Det vore därför intressant att undersöka hur revisorer 
som enbart arbetar med stora bolag uppfattar och resonerar kring bedömningen om 
fortsatt drift. En annan intressant aspekt kan vara att fastställa hur applicerbar ISA 570 
är vid en revison av större bolag i förhållande till mindre bolag. Vi antar att revisorer 
med mer erfarenhet av att lämna en anmärkning kan ge ytterligare djup i förståelsen om 
denna komplexa situation och därmed fler konkreta aspekter och åtgärder som kan 
minska den komplexa situationen som revisorer idag befinner sig i.   
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9. SANNINGSKRITERIER 
_______________________________________________________________________________________________	  
	  
I studiens avslutande kapitel presenterar vi en redogörelse för de två sanningskriterier 
som studien bedöms utifrån, trovärdighet och äkthet. Vidare presenteras studiens etiska 
aspekter och avslutningsvis presenteras vår slutgiltiga bedömning av studien. 
 
Sanningskriterierna är ett sätt att bedöma hur sann studien är och hur väl den stämmer 
överens med verkligheten. Syftet med studien är att prestera giltiga och välgrundade 
resultat på ett trovärdigt och godkännbart sätt. Studiens metodval är väsentligt för vilka 
sanningskriterier som är av betydelse vid bedömningen om studiens måluppfyllelse 
(Johansson-Lindfors, 1993, s. 160-161). De sanningskriterier som diskuteras inom den 
kvalitativa forskningen är trovärdighet och äkthet och inom den kvantitativa 
forskningen används oftast reliabilitet och validitet som sanningskriterier (Bryman & 
Bell, 2005, s. 306).  
 
Validitet och reliabilitet är två sanningskriterier som främst används i kvantitativa 
studier, dock finns det skilda meningar om huruvida begreppet validitet går att tillämpa 
till kvalitativa studier eller om det ens är nödvändigt att använda sig av andra 
sanningskriterier. Vi anser att validitet och reliabilitet inte är tillämpbara 
sanningskriterier för denna studie, då reliabiliteten avser att undersöka om resultatet 
hade blivit annorlunda om studien hade genomförts på nytt (Bryman & Bell, 2005, s. 
48). Detta sanningskriterium anser vi inte är aktuellt i vår studie eftersom vi har 
genomfört semi-strukturerade intervjuer med kompletterande följdfrågor som varit 
anpassade till situationen. Därför har vi valt att använda oss av begreppen trovärdighet 
och äkthet som sanningskriterier då de lämpar sig bättre till vår kvalitativa studie även 
om validitet och reliabilitet är motsvarigheten till dessa begrepp.   
 
 
      9.1 Trovärdighet 
_______________________________________________________ 
 
För att bedöma trovärdigheten i en kvalitativ studie kan man utgå från fyra kriterier; 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och bekräfta 
(Bryman & Bell, 2005, s. 306). Tillförlitligheten i en studie kan styrkas genom att de 
respondenter som deltagit får ta del av resultatet från empiriframställningen så att de 
kan bekräfta att deras verklighet har uppfattats på ett riktigt sätt (Bryman & Bell, 2005, 
s. 307). Dock har respondenterna ej tagit del av sammanställningen av intervjun och har 
därmed ej haft möjlighet att ändra eller komplettera materialet, detta är på grund av den 
begränsade tidsramen. Vi har dock efter varje genomförd intervju fört en kort 
sammanfattande diskussion om vad som har sagts och lyft fram intressanta iakttagelser 
som gjorts. Detta för att bekräfta att vi har uppfattat det på ett korrekt sätt, för att 
undvika feltolkningar samt ge respondenterna möjlighet att göra eventuella tillägg.  
 
Vi har därefter transkriberat samtalet direkt efter intervjutillfället. Vi har även varit noga 
med att lyssna igenom transkriberingen och kontrollera att den stämmer överens med 
den texten som vi har skrivit utifrån intervjun. Vi anser därmed att vi har stärkt 
tillförligheten i studien och att våra egna tolkningar och värderingar har blivit mindre då 
vi båda har deltagit vid intervjutillfällena.  
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Det andra kriteriet för att bedöma studiens trovärdighet är överförbarheten, hur 
överförbar resultatet från undersökningen är och om det går att använda i andra miljöer 
eller kontexter (Bryman & Bell, 2005, s. 307). Syftet med studien är inte att kunna 
generalisera resultatet i andra kontexter utan syftar till att skapa en djupare förståelse för 
hur revisorn resonerar kring bedömningen om fortsatt drift och de beslutsunderlag som 
används. Dock hävdar vi att det finns möjlighet till överförbarhet i och med övergången 
från RS till ISA då våra resultat går att applicera i andra kontexter fast respondenterna 
inte är desamma. Denna förståelse kan på så sätt vara överförbar eller användbar i 
förståelse av den egna verkligheten, därmed kan förståelsen för den egna situationen 
eller verkligheten utvidgas (Johansson-Lindfors, 1993, s. 170).  
 
Pålitlighet grundar sig i att man säkerställer att alla steg i studien har kritiskt granskats 
av både oss som författare och utomstående parter samt att det finns en redogörelse för 
alla faser i forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2005, s. 307). För att stärka 
pålitligheten har vi valt att beskriva alla faser i forskningsprocessen på ett ingående sätt 
och samtidigt haft ett kritiskt förhållningssätt till hur vi har valt att gå tillväga. Dock 
finns det svårigheter med att vara objektiv i den kvalitativa forskningen, att inte låta ens 
personliga värderingar eller sin teoretiska inriktning påverka studiens resultat. Därför är 
det viktigt att inneha en objektiv ställning till studien (Bryman & Bell, 2005, s. 307-
308). Som vi nämnt tidigare i studien har vi redogjort för vår förförståelse och hur den 
kan komma att påverka vår tolkning av resultatet. Genom denna medvetenhet om 
förförståelsens påverkan har vi därmed försökt upprätthålla objektiviteten i studien och 
ett kritiskt förhållningssätt. Dock är det svårt att avgöra om vi omedvetet har låtit våra 
personliga värderingar och föreställningar påverkat resultatet i studien. Under processen 
har studien granskats och bekräftats av objektiva parter däribland vår handledare samt 
kunniga personer inom ämnesområdet. Detta ökar studiens trovärdighet.  
 
 
      9.2 Äkthet 
_______________________________________________________________________________________________	  
 
Precis som trovärdighetskriterierna är äkthet uppdelat i ett antal kriterier som berör 
generella frågor kring forskningspolitiska konsekvenser (Bryman & Bell, 2005, s. 308-
309). Som forskare är det viktigt att ge studien en rättvisande bild av respondenternas 
åsikter och uppfattning. Vi anser att studien ger en rättvisande bild av revisorernas 
åsikter och uppfattning eftersom varje intervju har transkriberats noga och har 
kontrollerats ytterligare för att minska risken för feltolkningar eller fel som uppkommit 
vid transkriberingen. De delar som vi har valt att presentera i empirin utgörs endast av 
revisorernas åsikter och ställningstagande till intervjufrågorna och det fiktiva företaget.  
I empirin har vi valt att lyfta fram särskilda citat från revisorerna för att på så sätt ge en 
mer rättvisande bild. I de fall där vi inte har kunnat levandegöra texten med citat har vi 
valt att formulera om talspråk till ett mer lättförståeligt språk för att underlätta 
förståelsen hos läsare och för att minimera risken för felaktiga tolkningar. Revisorerna 
kommer att få tillgång till studien, vilket innebär att de kommer att få möjlighet att ta 
del av empirin, analysen och slutsatsen. Genom att ta del av vår studie kan revisorer 
idag skapa en större förståelse av den sociala miljö som de lever i och hur andra 
uppfattar den.  
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      9.3 Etiska överväganden  
______________________________________________________________________ 
 
I en kvalitativ studie är det viktigt att reflektera över de etiska aspekterna av en 
undersökning. I vår studie har vi varit noggranna med att informera respondenterna som 
har varit delaktiga i studien om vårt syfte. Det vill säga att vi inte har strävat efter att 
revisorerna ska komma fram till något rätt eller fel svar, utan vårt syfte har varit att ta 
del av deras tankesätt och resonemang gällande bedömningen om fortsatt drift.  Vi har 
även reflekterat över de etiska aspekterna gällande samtyckeskravet, vilket innebär att 
revisorerna själv har fått bestämma över sin medverkan i studien samt rätten att avbryta 
intervjun om så önskas. Inför varje intervju har vi säkerställt samtycke till att vi spelar 
in intervjun för att skapa en så rättvis bild som möjligt av respondentens svar.  
 
Studien uppfyller även konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta eftersom vi 
har använt oss av fingerade namn, vilket innebär att utomstående personer inte kan 
identifiera de revisorer som vi har intervjuat. Nyttjandekravet uppfylls då vi inte har 
använt oss av informationen till något annat än för forskningssyftet.  
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APPENDIX 1 – Presentation av scenariot 
_________________________________ 
 
Inledningsvis	   följer	   härmed	   en	   kort	   presentation	   av	   ett	   fiktivt	   företag	   med	  
tillhörande	   balansräkning.	   Utifrån	   denna	   bakgrundsinformation	   vill	   vi	   att	   Du	   ska	  
bilda	   dig	   en	   övergripande	   uppfattning	   om	   företagets	   finansiella	   ställning	   och	   dess	  
förmåga	  att	   fortsätta	  sin	  verksamhet.	  Resonera	  kring	  vilka	  faktorer	  Du	  beaktar	  vid	  
Din	   bedömning	   samt	   om	   det	   är	   aktuellt	   att	   avvika	   från	   standardutformningen	   i	  
revisionsberättelsen	  som	  ska	  upprättas	  den	  2012-‐06-‐30.	  	  
	  
Information	  om	  verksamheten	  
	  
Bolaget	   började	   sin	   verksamhet	   år	   2004.	   Verksamheten	   omfattar	   mark	   och	  
byggentreprenader.	   Det	   är	   Ditt	   första	   år	   som	   revisor	   för	   detta	   bolag,	   genom	  
kontakt	  med	   tidigare	   revisorer	   har	   du	   fått	   vetskap	   om	   att	   företaget	   inte	   erhållit	  
någon	  anmärkning.	  Bolaget	  är	  verksamt	   i	  Norrland	  och	  har	  75	  %	  av	  marknaden.	  
Bolagets	  nuvarande	  styrelse	  har	  suttit	  sedan	  verksamheten	  startade.	  	  
	  
Väsentliga	  händelser	  under	  räkenskapsåret	  	  
	  

• Bolaget	  har	  under	  räkenskapsåret	  hamnat	  i	  tvist	  med	  en	  kund	  som	  inte	  vill	  
betala	  för	  utfört	  arbete.	  Fordringarna	  uppgår	  till	  1,5	  mkr.	  Bolaget	  har	  anlitat	  
en	  jurist	  för	  att	  driva	  in	  fordringarna.	  Ärenden	  kommer	  att	  behandlas	  av	  
Tingsrätten	  under	  2013.	  

	  
• Likviditeten	  har	  på	  grund	  av	  detta	  varit	  hårt	  ansträngd.	  Under	  hösten	  2012	  

löstes	  likviditetsproblemen	  tillfälligt	  men	  likviditetsproblemen	  kvarstår.	  
	  
Resultatutvecklingen	  under	  de	  första	  månaderna	  på	  innevarande	  räkenskapsår	  är	  
negativ.	  Styrelsen	  har	  upprättat	  kontrollbalansräkning	  per	  2012-‐09-‐30	  som	  visar	  
att	  halva	  aktiekapitalet	  är	  förbrukat.	  Styrelsen	  har	  beslutat	  att	  driva	  bolaget	  vidare	  
i	  enlighet	  med	  aktiebolagslagens	  regler	  i	  det	  25:e	  kapitlet	  16§.	  Företagsledningen	  
har	  åtgärdsplaner	  som	  är	  avsedda	  till	  att	  förbättra	  deras	  finansiella	  ställning.	  	  
	  
Företagsledningen	   skyller	   resultatproblematiken	   delvis	   på	   den	   rådande	  
finanskrisen	   och	   anser	   att	   resultatet	   kommer	   att	   förbättras	   när	   konjunkturen	  
vänder.	  
	  
Företagets	  finansiella	  information	  
	  
Flerårsöversikt	  	   2011/2012	   2010/2011	   2009/2010	   2008/2009	  
Nettoomsättning	  (tkr)	   14	  884	   8	  712	   9	  045	   5	  312	  
Balansomslutning	  (tkr)	   4	  911	   4	  241	   3	  717	   1	  452	  
Antal	  anställda	   3	   18	   12	   3	  
Soliditet	  (%)	   10	   18	   31	   42	  
Årets	  resultat	   -‐461	  582	   177	  623	   302	  711	   427	  794	  
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Balansräkning	  
	  
Tillgångar	   	   2012-‐06-‐30	   2011-‐06-‐30	  
	   	   	   	  
Anläggningstillgångar	   	   	   	  
Materiella	  anläggningstillgångar	   	   	   	  

Byggnader	  &	  Mark	   	   629	  867	   902	  125	  
Inventarier,	  verktyg	  &	  
installationer	  

	   22	  666	   45	  846	  

Summa	  anläggningstillgångar	   	   652	  533	   947	  971	  

	   	   	   	  
Omsättningstillgångar	   	   	   	  
Kortfristiga	  fordringar	   	   	   	  
Kundfordringar	   	   2	  641	  650	   1	  277	  992	  
Aktuella	  skattefordringar	   	   81	  831	   0	  

Övriga	  fordringar	   	   138	  530	   169	  992	  
Förutbetalda	  kostnader	  &	  
upplupna	  intäkter	  

	   138	  530	   169	  992	  

Kassa	  &	  bank	   	   219	  735	   462	  700	  
Summa	  omsättningstillgångar	   	   4	  338	  929	   3	  292	  601	  

Summa	  tillgångar	   	   4	  911	  462	   4	  240	  572	  
	  
Eget	  kapital	  &	  Skulder	   	   2010-‐06-‐30	   2009-‐06-‐30	  

Eget	  kapital	   	   	   	  
	   	   	   	  
Bundet	  eget	  kapital	   	   	   	  
Aktiekapital	   	   100	  000	   100	  000	  
Fritt	  eget	  kapital	   	   	   	  
Balanserad	  vinst	  eller	  förlust	   	   868	  347	   490	  724	  

Årets	  resultat	   	   -‐461	  582	   177	  623	  
Summa	  eget	  kapital	   	   506	  765	   768	  347	  
	   	   	   	  
Skulder	   	   	   	  
	   	   	   	  
Avsättningar	   	   	   	  
Övriga	  avsättningar	  
	  

	   150	  000	   150	  000	  

Långfristiga	  skulder	   	   	   	  
Skulder	  till	  kreditinstitut	   	   0	   695	  632	  
Övriga	  skulder	   	   783	  854	   0	  
Summa	  långfristiga	  skulder	   	   783	  854	   695	  632	  
	   	   	   	  
Kortfristiga	  skulder	   	   	   	  
Skulder	  till	  kreditinstitut	   	   0	   39	  372	  
Leverantörsskulder	   	   2	  039	  597	   1	  622	  701	  
Aktuella	  skatteskulder	   	   0	   185	  741	  
Övriga	  skulder	   	   1	  003	  364	   370	  372	  
Upplupna	  kostnader	  &	  förutbetalda	  
intäkter	  

	   427	  882	   408	  521	  

Summa	  kortfristiga	  skulder	   	   3	  470	  843	   2	  626	  593	  
	   	   	   	  
Summa	  eget	  kapital	  &	  skulder	   	   4	  911	  462	  	   4	  240	  572	  
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Vi	  vill	  nu	  att	  Du	  utifrån	  den	  befintliga	  informationen	  ta	  hänsyn	  till	  ytterligare	  
faktorer	  som	  påverkar	  företagets	  fortlevnad	  under	  året.	  Motivera	  och	  resonera	  kring	  
vilken	  effekt	  dessa	  situationer	  har	  på	  Din	  bedömning	  om	  företaget.	  
	  
	  	  	  
Situation	  1:	  	  
	  

• Företaget	  uppvisar	  oförmåga	  att	  uppfylla	  villkoren	  i	  låneavtal.	  	  
	  

• Företaget	  uppvisar	  oförmåga	  att	  betala	  borgenärer	  på	  förfallodagen.	  
	  

• Företaget	  förlorar	  en	  viktig	  huvudleverantör.	  
	  

• VD:n	  i	  företaget	  avgår	  självmant.	  
	  
Ytterligare	  händelse:	  
	  

• Företagsledningen	  utför	  kostnadsreducerande	  åtgärder	  för	  att	  förbättra	  
företagets	  finansiella	  ställning	  vilket	  ännu	  inte	  har	  fått	  önskvärd	  effekt.	  

	  
	  
Situation	  2:	  	  
	  

• Företaget	  övergår	  från	  kreditbetalning	  till	  att	  betala	  leverantörer	  kontant.	  
	  

• Företagets	  kreditgivare	  och	  andra	  borgenärer	  visar	  tecken	  att	  dra	  undan	  
sitt	  finansiella	  stöd.	  

	  
• Företaget	  tappar	  en	  viktig	  kund,	  vilket	  resulterar	  i	  att	  marknadsandelen	  

sjunker	  till	  50	  %.	  	  
	  

• Ändringar	  i	  lagstiftning	  förväntas	  få	  ogynnsamma	  effekter	  på	  företaget.	  	  
	  
Ytterligare	  händelse:	  	  
	  

• Företagsledningen	  planerar	  att	  genomföra	  strategiska	  åtgärder	  i	  form	  av	  
tillväxtsatsningar	  som	  syftar	  till	  att	  långsiktigt	  förbättra	  deras	  finansiella	  
ställning.	  	  
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Situation	  3	  
	  

• Företagets	  lån	  med	  en	  fastställd	  förfallotidpunkt	  närmar	  sig	  utan	  att	  det	  
finns	  realistiska	  utsikter	  att	  lånen	  kommer	  att	  återbetalas.	  	  

	  
• Företaget	  avyttrar	  tillgångar	  för	  att	  öka	  likvida	  medel.	  

	  
• Företaget	  ingår	  ett	  långsiktigt	  avtal	  med	  en	  viktig	  kund	  som	  väntas	  minska	  

vinstmarginalen	  men	  långsiktigt	  säkra	  inflödet	  av	  finansiella	  medel.	  
	  

• Företaget	  möter	  oväntad	  låg	  efterfrågan	  på	  deras	  tjänster	  vilket	  leder	  till	  
minskat	  kapacitetsutnyttjande	  och	  företagsledningen	  visar	  tvivel	  att	  
efterfrågan	  kommer	  att	  återgå.	  	  Företagets	  maskiner,	  som	  ej	  utnyttjas	  på	  
grund	  av	  den	  vikande	  efterfrågan,	  utgör	  en	  stor	  post	  i	  balansräkningen.	  	  

	  
Ytterligare	  händelse:	  
	  

• Företagsledningen	  hävdar	  att	  de	  kommer	  få	  tillgång	  till	  externt	  kapital	  i	  
form	  av	  likvida	  medel	  vilket	  	  bidrar	  till	  att	  företaget	  kommer	  kunna	  fullfölja	  
sin	  åtaganden	  och	  därmed	  öka	  sannolikheten	  att	  fortleva.	  	  	  	  	  	  
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APPENDIX 2: Intervjuguide 
_______________________________________________________________________________________________	  
	  
Revisorn 
 
Berätta kort om dig själv och Din erfarenhet. 

• Ålder? 
• Godkänd eller auktoriserad revisor? 
• Hur länge har Du varit verksam inom revisionsbranschen? 

 
Vilka erfarenheter har Du av bedömningar av fortsatt drift?  

• Vilka typer av klienter arbetar Du främst med? 
• Vilken erfarenhet har Du som revisor av att anmärka om fortsatt drift? 

 
Social identitetsteorin 
 
Hur ser Du på Din roll som revisor? Vilken funktion tycker Du är viktigast för 
dig? Motivera. 
 
Revisonsmisslyckanden 
 
Om Du gör en felaktig bedömning och ett revisionsmisslyckande uppstår, vilka 
konsekvenser kan detta medföra? 

• Hur påverkas Ditt arbete och bedömning av ett längre revisionsuppdrag?  
 
Presentation av fiktivt företag 
 
Hur ser Din helhetsbedömning av företaget ut? 
 
Situation 1: Hur påverkar den aktuella situationen Din bedömning om företagets 
fortsatta drift i samband med att Du ska utforma revisionsberättelsen? 

• Utveckla Ditt svar. 
• Vad blir Din bedömning om fortsatt drift? 

 
Situation 2: Hur påverkar den aktuella situationen din bedömning om företagets 
fortsatta drift i samband med att Du ska utforma revisionsberättelsen? 

• Utveckla Ditt svar. 
• Vad blir Din bedömning om fortsatt drift? 
• Hur hade Din bedömning varit om företagsledningen istället hade planerat att 

genomföra kortsiktiga operativa åtgärder?  
 
Situation 3: Hur påverkar den aktuella situationen Din bedömning om företagets 
fortsatta drift i samband med att Du ska utforma revisionsberättelsen? 

• Utveckla Ditt svar. 
• Vad blir Din bedömning om fortsatt drift? 
• Hur tar Du ställning till att ledningen ”hävdar” detta? Hur bedömer Du 

tillförlitligheten i detta påstående?  
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• Hur påverkas relationen till ledningen av att ni gjort en anmärkning på fortsatt 
drift? 

 
Regleringar (ISA 570) 
 
Hur uppfattar Du regleringen kring fortsatt drift? 
Vilken betydelse har den? 

• Hur har införandet av ISA 570 påverkat Din bedömning om fortsatt drift?  
• Hur tillämpningsbar anser Du att standarden är? 
• Vad anser Du om ISA 570?  

 
Vilka faktorer beaktar Du vid en bedömning om ett företags fortsatta drift? 

• Vilka osäkerhetsfaktorer anser Du väger tyngre vid en bedömning? Varför? 
Motivera. 

 
Anmärkning på fortsatt drift 
 
Berätta om situationer där Du har anmärkt på fortsatt drift 

• Vilka faktorer var avgörande vid anmärkningen? Varför? Motivera. 
• Hur påverkade dessa faktorer Ditt ställningstagande? 

 
Fortlevnadsprincipen 
 
Hur uppfattar Du fortlevnadsprincipen?  
Vilken betydelse har fortlevnadsprincipen? 

• Hur bedömer Du ett företags fortlevnadsförmåga?  
       Ge exempel på hur Du går till väga. 

 
Hur påverkar fortlevnadsprincipen Ditt arbete som revisor? 
 

• Hur tillämpningsbar anser Du att fortlevnadsprincipen är? 
• Hur användbar är den rådande praxisen kring fortlevnadsprincipen? 
• Är praxisen tillräcklig eller finns det behov av ytterligare praxis? 
• Vilka problem anser Du föreligger med att tillämpa den? Om ja, vilka typer av 

problem? 
 
Konsekvenser 
 
Hur påverkas klienten av en anmärkning på den fortsatta driften? 
(Självuppfyllande profetia) 

• Hur kommer en anmärkning att påverka klientens förmåga att fortsätta sin 
verksamhet?  

• Hur argumenterar Du för en anmärkning om Du tror att den får stora 
konsekvenser för klienten? 

• Hur påverkas Din benägenhet att anmärka på fortsatt drift om klientens 
prognoser visar att lönsamheten kommer att minska?  
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Hur kommer Din bedömning att påverkas om det finns stora risker för att bli 
stämd? 

• Hur bedömer Du risken för att bli stämd? 
• Hur kommer detta att påverka Din bedömning? 

 
Hur påverkas synen på revision av ett revisionsmisslyckande? 

• Hur påverkas Ditt rykte av ett revisionsmisslyckande? 
• Vilka påverkas av ett revisonsmisslyckande? Varför? På vilket sätt i så fall? 
• Vilka är de allvarligaste konsekvenserna som kan uppstå? 

 
Allmänt 
 
Hur hade Din bedömning blivit om Du hade reviderat företaget i fem år?  

• Hade Din bedömning varit annorlunda och i så fall varför? 
 
Anta att halva aktiekapitalet inte var förbrukat, men ur ett långsiktigt perspektiv 
ser det dåligt ut för företaget. Hur hade det påverkat Din bedömning? 
 
Avslutningsvis, har Du något att tillägga? Frågor? Reflektioner?  
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