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Sammanfattning
Revisorer har i uppdrag att granska företagens finansiella räkenskaper för att säkerställa att
siffrorna är rättvisande, trots att det inte är en fullständig garanti. Revisorn har ett
skadeståndsansvar i de fall han eller hon vållar skada i det granskade företaget. Denna
hermeneutiska studie har genomförts till följd av ett gap i forskningen gällande den
riskproblematik i granskningen som kan föranleda skadestånd. Syftet med studien är att
beskriva riskproblematiken i granskningen kopplat till skadeståndsansvaret och hur
problematiken påverkar revisorns arbete, samt utveckla begreppet revisorns dilemma.
Forskningsfrågan: Vilken riskproblematik i perspektiv av skadeståndsansvar finns och hur
påverkar den revisorns granskning? har med hjälp av en kvalitativ metod besvarats. Empirin
är uppbyggd av tio personliga intervjuer med auktoriserade revisorer från små och stora
revisionsbyråer verksamma i Västsverige. Resultatet visar att skadeståndsrisken och revisorns
riskmedvetenhet har ökat de senaste åren. Risken för skadestånd är högre för större byråer,
eftersom deras klientstock består av större klienter, till skillnad från mindre byråer. Revisorn
förhåller sig till skadeståndsansvaret, men påverkas dock inte av det i sitt dagliga arbete.
Dessutom anses sanktioner från Revisorsinspektionen vara en mer betydande risk än ett
skadeståndsanspråk. Många svårigheter i granskningen grundas i att de kräver en bedömning
av framtida prospekter, som ibland stöds av få konkreta revisionsbevis. I granskningen
bedömer revisorn poster utifrån revisionsrisken. I det fall klientens företagsledning undanhåller
eller förfalskar information ökar risken för att revisorn gör en felaktig bedömning. Därmed
ökar risken för att förskingring och annat mygel inte upptäcks. Denna farhåga stiger också då
företagsledningen visar på hög riskbenägenhet. Slutligen kan skadestånd föranledas då revisorn
upplyser för mycket eller för lite i revisionsberättelsen. Både typ I- och typ II-fel utförda av
revisorn kan skada klienten och ligga till grund för ett monetärt anspråk.
Nyckelord: revision, revisor, skadestånd, skadeståndsansvar, riskproblematik, revisionsberättelse, oberoende, svårbedömda poster

Abstract
The auditor has a task of reviewing a company's financial accounts to ensure that the numbers
are accurate. Nevertheless, it is not an absolute guarantee of ensurance. The auditor is liable
for damages in the event of injury to the audited company. This hermeneutic study has been
carried out due to a research gap regarding the problematic risks in the audit that could lead to
damages. The purpose of this study is to describe the problematic risks in the audit associated
with the auditor’s liability of damages and how this affects the auditor's examination, as well
as to develop the concept of the auditor's dilemma. The research question: What problematic
risks in terms of liability of damages exist and how does it affect the auditor's examination?
has been answered by means of a qualitative method. The empirical evidence consists of ten
personal interviews with authorized auditors from small and large auditing firms operating in
western Sweden. The results show that the auditor’s risk of being liable for damages, and thus
the auditor’s risk awareness, has increased in recent years. The risk of a claim for damages is
higher for larger auditing firms because their client base more often consists of larger clients,
unlike smaller auditing firms. The auditor maintains an awareness for the damages liability but
is, however, not affected by the liability in his or her daily work. In addition, sanctions from
the Swedish Inspectorate of Auditors are considered to be a more significant risk than a claim
for damages. Many difficulties in the audit are based on the fact that they require an assessment
of future prospects, sometimes supported by few concrete audit evidence. In the audit, the
auditor makes assessments based on the audit risk. In the event that the client's management
withholds or falsifies information, it increases the risk that the auditor makes an incorrect
assessment. This amplifies the risk of not detecting embezzlement and other manipulations
made by the management of the client. This apprehension also enhances when the client’s
corporate management exhibits high risk propensity. Finally, damages can be induced when
the auditor remarks too much or too little in the audit report. Both Type I and Type II errors
made by the auditor can damage the client and may form the basis for a potential monetary
claim.
Keywords: audit, auditor, damages, liability, audit report, independence, difficult assessments
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1 Inledning
Uppsatsen syftar till att beskriva och förstå den riskproblematik revisorn stöter på i sin
granskning utifrån ett skadeståndsperspektiv. I bakgrunden ges en överblick över revision och
vad den innebär, vilket sedan följs av en problemdiskussion där bedömningsproblematik och
skadestånd behandlas. I detta kapitel introduceras även kortfattat vilka delrisker revisionen
innehåller och hur revisorn utifrån detta ska klarlägga en rättvis bedömning. Vidare
presenteras vilka lagar och krav revisorn måste förhålla sig till som kan föranleda
skadeståndsanspråk om de inte följs. Slutligen avslutas kapitlet med en presentation av den
forskningsfråga och det syfte uppsatsen har, samt dess disposition.

1.1 Bakgrund till revision
Behovet av revision ökade i Sverige i slutet av 1800-talet i takt med att privata företag, som
tidigare till största del hade finansierats av skaparna själva, började söka efter externt kapital.
Fler och fler företag gick omkull till följd av att antalet intressenter ökade – intressenter med
behov av att försäkra sig om att företagets räkenskaper var representativa för verkligheten och
inte var felaktiga, uppblåsta eller fabricerade. Detta medförde en lagstadgad tvingande revision
av vissa företags finansiella rapporter i början av 1900-talet i Sverige (Carrington, 2014).
Revision är en systematisk process för att objektivt samla in bevis för ett företags påståenden
om deras ekonomiska situation och handlingar, för att senare kunna bedöma hur väl
påståendena stämmer överens med gällande lagstiftning, standarder och praxis (Silvoso, 1972).
Revisorns uppdrag omfattas således av att samla in revisionsbevis, vilket ska styrka den
redovisning som tillämpats i klientens företag och de påståenden som företagsledningen ställer
(Porter, Simon & Hatherly, 2014). Granskningen ska ske med objektivitet och självständighet
(20 § revisorslag, [SFS 2001:883]). En revisor har ingen möjlighet att granska alla poster i ett
företag, både av kostnadsskäl och praktiska skäl (Law, 2008). Revisorn använder sig istället av
företagets interna kontroller för att styrka sina uttalanden. När den interna kontrollen i företaget
uppfyller kraven för en bra kontrollfunktion kan revisorn försäkra sig om att fel överhuvudtaget
inte uppstår. Alternativt kan en bra intern kontroll öka möjligheten för att upptäcka och åtgärda
fel internt innan de hamnar i revisorns händer. Därmed behöver revisorn i sin granskning inte
undersöka alla poster, utan kan nöja sig med substansgranskning av ett representativt urval av
poster (Law, 2008; Porter, Simon & Hatherly, 2014).
Slutligen sammanställs granskningen till en revisionsberättelse som lämnas till respektive
klient. Law (2008) förklarar att revisionsberättelsen kan skrivas som ren eller oren beroende
på de eventuella väsentliga felaktigheter som revisorn hittat och bedömt. Misslyckas revisorn
med att genomföra sitt uppdrag enligt den gällande nationella och internationella lagstiftningen
riskerar denne att ställas till svars för de förluster som följaktligen uppkommer för klientens
intressenter. Både klientens primära intressenter, exempelvis aktieägare, men även sekundära
tredjepartsintressenter, exempelvis borgenärer, har i dessa fall rätt till monetär ersättning i form
av skadestånd från den revisionsbyrå eller den individuella revisor som har misskött sitt
uppdrag (29 kap. 1-2 §§, aktiebolagslag [SFS 2005:551, ABL]; se också Porter, Simon &
Hatherly, 2014). Förutom detta kan revisorn även fällas för brottsliga handlingar, som i vissa
fall kan medföra straff i form av böter eller fängelse (se Högsta domstolen NJA 1988 s. 69).
Law (2008) poängterar att revisorn måste skaffa sig en rimlig försäkran om att inga materiella
fel existerar i klientens räkenskaper. Uttrycket “en rimlig försäkran” betyder att en revisor inte
med hundraprocentig säkerhet kan påstå att materiella fel inte finns (ibid.). Felaktigheter anses
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materiella om de kan förväntas påverka besluten hos användarna av de finansiella rapporterna
(Porter, Simon & Hatherly, 2014). I svenskan används vanligtvis uttrycket väsentlighet istället
för materialitet. I en oren revisionsberättelse kommunicerar revisorn till klientens intressenter
att företagets räkenskaper eller förvaltning inte når upp till de krav som ställs enligt nationell
och internationell lagstiftning, samt gällande principer (Carrington, 2014). Det finns alltid en
risk att en oren revisionsberättelse lämnas felaktigt trots att inga felaktigheter existerar, eller
att en ren revisionsberättelse lämnas felaktigt trots att väsentliga felaktigheter finns. Detta
kallar Karapetrovic och Willborn (2000) för typ I- respektive typ II-fel.
I revisionsbranschen används Generally Accepted Auditing Standards (GAAS) vid utförandet
av revision. De är uppställda enligt olika riktlinjer stadgade av Auditing Standards Board
(ASB). Standarderna hjälper revisorn att följa gällande regler och praxis. De hjälper också till
att visa vilka åtgärder och rapporter revisorn bör tillämpa (Investopedia, u.å.). Slutligen syftar
standarderna till att beskriva hur revisorns uttalande ska grundas på tillräckliga revisionsbevis
(Law, 2008).
Allt fler företag i Europeiska Unionen (EU) väljer att tillämpa International Financial
Reporting Standards (IFRS) och International Accounting Standards (IAS) i sin redovisning.
Skälet för detta är att denna lagstiftning, som utfärdas av International Accounting Standards
Board (IASB), är aktiemarknadsorienterad och att den ökar jämförbarheten mellan företag i
olika länder. Målet är internationell harmonisering och standardisering av redovisning (Marton,
Lundqvist & Pettersson, 2016). Även i Sverige har användningen av IFRS och IAS ökat.
Svensk lagstiftning tillåter tillämpningen av IFRS och IAS i koncerner där moderbolaget är
onoterat, men förbjuder den dock i juridiska personer. Revisorns huvuduppdrag är att med en
rimlig säkerhet uttala sig om att ledningens påståenden stämmer överens med det som bland
annat IFRS och IAS kräver, det vill säga att de inte innehåller några väsentliga felaktigheter.
Den senaste tidens digitalisering och automatisering har påverkat revisionen till stor grad.
Kairos Future (2016) på uppdrag av FAR rapporterar att en stor del av revisorns arbete kommer
att kunna ersättas av datorer, robotar och algoritmer. Dock anser de att tekniken ännu inte har
förmågan att på ett korrekt sätt ta ställning i svårare bedömningssituationer, vilket gör att
revisorn kan erbjuda någonting som datorerna inte kan. Även FAR:s generalsekreterare Dan
Brännström anser att en digitaliserad värld innehåller svåra bedömningspunkter för revisorn.
Han påpekar även att digitaliseringen möjliggör effektivare granskning av en större mängd
poster, vilket resulterar i högre förväntningar från omgivningen på att allt ska vara rätt
(Hadjipetri Glantz, 2017a).

1.2 Problemdiskussion
1.2.1 Bedömningsproblematik
Revisorn har, med hänvisning till ovan kapitel, höga krav ställda på sig. Law (2008) påpekar
att revisionsbevisens giltighet baseras på revisorns egna bedömning snarare än en mängd
uppställda regler och lagar. Revisorns arbete präglas därmed av bedömningssituationer där
revisorns personliga erfarenhet och problemlösningsförmåga har en inverkan. Klientens
räkenskaper innehåller ofta komplicerade uppskattningar, vilket enligt författaren ställer stora
krav på revisorns egen bedömningsförmåga.
Vid granskningen finns det poster som många revisorer anser är svårare att bedöma än andra.
FAR (2018) har listat sju svårbedömda poster: värdering av immateriella tillgångar, goodwill,
värdering av dotterföretag, osäkra fordringar, pågående rättstvister, bedömning av fortlevnad
och uppskjuten skatt. I vår studie har respondenterna fått alla sju svårbedömda poster
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uppräknade för sig innan en av frågorna ställdes. Utifrån detta nämnde de endast fem av
posterna i sina svar. Vi har därför valt att utesluta osäkra fordringar och pågående rättstvister
från denna studie, baserat på ett antagande att respondenterna anser att dessa är mindre
väsentliga.
Det har visat sig vara problematiskt att värdera immateriella tillgångar på ett objektivt sätt
(Marton, Lundqvist & Pettersson, 2016). Frågor som ofta kräver svåra avgöranden är
exempelvis huruvida tillgångarna ska aktiveras i balansräkningen eller direkt kostnadsföras.
En annan fråga som ställs är efter vilka kriterier tillgången ska värderas. Speciella svårigheter
uppkommer vid värderingen av ett varumärke eller goodwill (Marton, Lundqvist & Pettersson,
2016). Wines, Dagwell och Windsor (2007) konstaterar att värdering av goodwill till verkligt
värde skapar subjektivitet och tvetydighet för revisorn. Även fortlevnadsbedömningen anses
vara en osäker punkt. Persson, Karlsson och Yrjö Collin (2014) presenterar de empiriska
resultaten i en undersökning gjord av Persson och Karlsson (2014). Det visar sig här att
majoriteten av företag som erhåller en fortlevnadsvarning ändå överlever i genomsnitt sex år
efter varningen, vilket författarna säger indikerar en kombination av typ I-fel av revisorn och
god företagskvalitet. Å andra sidan rapporterar Sundgren och Svanström (2014) att endast
13,52 % av de företag som gått i konkurs hade tilldelats en fortlevnadsvarning av sin revisor,
vilket motsvarar ett typ II-fel. Detta tyder på att fortlevnadsprincipen verkar vara svår för
revisorn att bedöma.
Karapetrovic och Willborn (2000) beskriver att upptäckta fel är en stor risk vid granskningen.
Därmed är det ytterst viktigt att fel som upptäcks bedöms och värderas noggrant huruvida de
kan accepteras eller inte. Granskningsmaterialet bedöms utifrån tre delrisker som författarna
presenterar. Den första risken är den inneboende risken vilken beskriver risken i varje posts
bakomliggande källa. Kontrollrisken omfattar i sin tur att fel i en post inte blir upptäckta av
företagsledningen eller företagets anställda, medan upptäcktsrisken avser att fel i en post inte
identifierats av revisorn själv under pågående revision. Det är viktigt att genast vidta åtgärder
om fel upptäcks för att då minska risken för att negativa konsekvenser uppstår (ibid.).
Revisionsfel är förödande och riskerar att leda till höga kostnader i form av exempelvis
skadestånd och inte minst ett potentiellt fråntagande av revisorns auktorisation (Law, 2008).
Därmed motiveras revisorn att utföra ett ordentligt arbete för att bibehålla sin försäkran
gentemot klienterna. Revisorn strävar efter att undvika risker för att bedrägeri och
oegentligheter uppstår hos klienter och inte upptäcks av revisorn. Detta för att med största
möjliga säkerhet undvika åtal om skadestånd (ibid.).
En stor del i revisorns arbete är att förhålla sig oberoende i varje revisionsuppdrag. I FAR:s
översättning av de internationella etiska standarderna IESBA (FAR, 2017) tar de upp fem
punkter som kan utgöra hot mot revisorns oberoende, nämligen egenintresse, självgranskning,
partställning, vänskap och skrämsel. Detta beskrivs mer utförligt i avsnitt 2.7.6 Revisorns
arbetsprocess och beroendeställning.
Att utföra ett revisorsuppdrag innebär svåra bedömningsfrågor där revisorn stundvis måste
tillämpa subjektiva värderingar i sitt granskande. Detta går förvisso emot kravet på objektivitet
från revisorns sida, men är samtidigt nödvändigt för att kunna utföra en vederbörlig revision. I
det fall revisorn tvingas använda sig av subjektiva bedömningar för att tolka den ibland gåtfulla
lagstiftningen ökar risken för att åtalas för skadestånd. Vissa delar av revisionen medför en risk
att göra revisorn beroende och därmed ej självständig i sin granskning (Porter, Simon &
Hatherly, 2014). Därför är det väsentligt att noggrant kartlägga vilka delar av revisionen som
riskerar att försätta revisorn i ett skadeståndsansvar.
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1.2.2 Skadestånd
I det fall revisorn gör fel i sin granskning riskerar han eller hon att påföljas
skadeståndsskyldighet. Detta innebär att revisorn blir ersättningsskyldig till klientens
intressenter (29 kap. 2 § ABL [SFS 2005:551]). Efter skandalen gällande den amerikanska
revisionsbyrån Arthur Andersen år 2002 har revisorer blivit allt mer benägna att inte hamna i
en rättegångssituation där skadeståndsansvaret utmynnar (Sun & Liu, 2011). I Sverige har
frågan om ökat antal skadeståndsdomar mot revisorer upptagits i samband med det så kallade
Prosolvia-målet. När bolaget lämnade in en konkursansökan den 28 december 1998 väcktes
åtal mot bolagets revisor angående dennes påstådda försummelse av god revisionssed
(Svernlöv, 2014; Gregow, 2013). Det slutliga skadeståndet blev cirka 743 miljoner kronor
innan ränta och ungefär två miljarder kronor efter ränta. Målet och domen går till historien,
inte bara på grund av de höga skadeståndsbeloppen som uppmätts vara de högsta i Sveriges
historia (Svernlöv, 2014; Ekwing & Svendsen, 2013), utan även till följd av de prejudikat som
användes av Hovrätten. Fallet har väckt debatt i revisionsbranschen angående revisorns ansvar
och de krav som ställs på dem (Svernlöv, 2014). Det har även utmynnat i en utredning
(Revisorns skadeståndsansvar, 2016) där regeringen föreslagit en mängd förändringar av
lagstiftningen kring revisorns skadeståndsansvar. Förslagen innefattade bland annat ett
beloppstak för skadeståndet. Förslagen har dock inte drivits vidare och har inte kompletterats
med ytterligare utredningar, vilket signalerar att regeringen i nuläget är nöjd med den
lagstiftning som råder (Svernlöv, 2014). Svernlöv (2014) menar att det är osannolikt att dessa
förslag kommer att förverkligas i lagtext.
Bertil Oppenheimer, auktoriserad revisor på BDO, berättar i en intervju med Balans (Hadjipetri
Glantz, 2017b) att många revisorer ser en tydlig förändring i sitt arbetssätt eftersom de idag är
mer upplysta vad gäller skadeståndsansvar. Dessutom menar Oppenheimer att klienten förr i
tiden förlitade sig på revisorns jobb och därför valde att inte ifrågasätta dennes arbete.
Oppenheimer påpekar att han alltid varit noggrann i sitt arbete, men att han ändrade sin attityd
till arbetet efter att ha fått en varning från Revisorsinspektionen (RI, före detta
Revisorsnämnden, RN). Detta ledde till en rättsprocess i domstol med risk för utdömande av
skadeståndsskyldighet. Hans förändrade arbetssätt berodde delvis också på de senaste årens
strängare regelverk (Hadjipetri Glantz, 2017b).
En av konsekvenserna av de ökade riskerna för skadestånd för revisorn är ökade
revisionskostnader, framförallt i form av ökade försäkringspremier för revisionsbyråerna
(Svernlöv, 2014). Andra följder är en mer omfattande dokumentation och ökade krav på att
revisorn är noggrann i sin granskning, någonting som också kommer att öka revisorns
kostnader. De stigande kostnaderna kommer indirekt att påverka revisorns klienter i form av
högre revisionsarvoden (ibid.). Därför är det viktigt för revisorn att noggrant uppmärksamma
och anpassa sig efter den nya risksituationen vid granskningen när det kommer till
skadeståndsansvaret. Med motiveringen att området är outforskat genomförs vår studie för att
fylla ett rådande forskningsgap.
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1.3 Forskningsfråga
Vilken riskproblematik i perspektiv av skadeståndsansvar finns och hur påverkar den revisorns
granskning?

1.4 Syfte
Syftet är att beskriva vilken riskproblematik som finns kopplat till skadestånd och hur den
påverkar revisorns granskning. Avsikten är även att utveckla begreppet revisorns dilemma för
att söka öka förståelse för riskproblematik i förhållande till skadeståndsansvar.

1.5 Disposition
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2 Teoretisk referensram
Uppsatsens teoretiska referensram är uppbyggd med hjälp av en grundläggande
begreppsmodell som presenteras och förklaras inledande. Vidare i kapitlet redogörs för syftet
med revision och dess koppling till agentteori. Detta följs av ett avsnitt kring olika
granskningsområden som revisorn stöter på. I avsnittet förklaras hur revisorn förhåller sig till
den interna kontrollen och substansgranskningen. Uppsatsens fokus kretsar kring de tre
delriskerna inneboende, kontroll- och upptäcktsrisk, vilket beskrivs i följande avsnitt.
Följaktligen tar kapitlet upp revisionsberättelsens betydelse, samt revisorns förhållande till
försäkran, väsentlighetsnivå och fortlevnadsbedömning. Den teoretiska referensramen
avslutas med en diskussion kring skadeståndsproblematiken utifrån det ansvar revisorn har
och vilka svårbedömda poster som revisorn stöter på i sitt arbete.

2.1 Begreppsmodell
De huvudsakliga begrepp som vår teoretiska referensram omfattar är Dilemma, Revisor,
Revisionsrisk, Granskningsområden, Väsentlighetsnivå, Försäkran, Revisionsberättelse,
Skadeståndsansvar och Klient. Dessa begrepp framställs nedan i en sambandsmodell (se figur
1). Revisorn är den huvudsakliga aktören i modellen, eftersom begreppen nedan är helt
beroende av revisorns förekomst. För att kunna utföra en adekvat revision behöver revisorn
göra en riskanalys för att fastställa revisionsrisken. Riskanalysen utförs bland annat med
utgångspunkt i klientens verksamhet, vilket gör att revisionsrisken påverkas av klienten.
Därefter påverkar revisionsrisken vilka och hur många granskningsområden som revisorn
väljer ut. Revisionsrisken leder också till revisorns bedömning av väsentlighetsnivå, det vill
säga vilken nivå av fel som kan eller inte kan accepteras. I motsatt riktning kan revisionsrisken
öka om revisorn gör felbedömningar av väsentlighetsnivån eller väljer fel
granskningsområden. Således finns ett samband i båda riktningarna mellan dessa begrepp.
Revisorn måste vidare uppnå en viss nivå av försäkran att den finansiella rapporteringen
innehåller eller inte innehåller väsentliga felaktigheter. Försäkran påverkas av en kombination
av granskningsområden och väsentlighetsnivå. Revisorn ska bestyrka att han eller hon har
undersökt rätt sorts poster, rätt mängd poster och valt rätt väsentlighetsnivå. Detta bidrar till en
ökad försäkran att granskningen har utförts rätt och att ett korrekt beslut kan tas. Därefter
påverkas revisorns bedömning av huruvida en ren eller oren revisionsberättelse ska skrivas.
Detta beslut baseras på hur säker revisorn är på att väsentliga fel finns eller inte finns, vilket
gör att försäkran påverkar revisionsberättelsen. Slutligen kan beslutet om revisionsberättelsen
leda till ett skadeståndsansvar baserat på hur väl revisorns bedömning stämmer överens med
verkligheten. Har revisorn gjort ett typ I- eller typ II-fel betyder det att revisionen på något sätt
har varit bristfällig. I så fall öppnas möjligheterna för klienter att väcka en skadeståndstalan
mot revisorn för den eventuella skada som han eller hon har orsakat bolaget till följd av sin
oaktsamhet. Följaktligen finner vi samband mellan revisionsberättelsen och
skadeståndsansvaret, samt mellan skadeståndsansvaret och klienten. Slutligen omringar
begreppet Dilemma alla modellens övriga begrepp. Detta för att symbolisera hur dilemmat
återfinns i och påverkar alla aspekter i revisionsprocessen, från början till slut.

6

Figur 1. Grafisk representation av de begrepp som återfinns i referensramen.

2.2 Revisionens syfte
2.2.1 Försäkran, förbättring och försäkring
Carrington (2014) beskriver revisionens syfte från ett nationalekonomiskt perspektiv i tre
kategorier. I samhället fungerar revisionen som en försäkran för intressenter att bolagens
räkenskaper och förvaltning följer god redovisningssed och gällande lagar. Författaren gör en
jämförelse med agentteorin där ett aktiebolags aktieägare är en principal som har gett
företagsledningen, det vill säga agenten, ett uppdrag. Till följd av de oundvikliga
intressekonflikterna som uppstår mellan de som sammanställer den finansiella informationen
och de som använder sig av den, är det extra viktigt att revisorn som tredje part agerar på ett
objektivt sätt. Revisorn handlar för att minska problemen med informationsasymmetri, moral
hazard och adverse selection som uppkommer mellan principalen och agenten. Det gäller att
revisorn som extern part behåller sin förtroendeställning för att dennes syfte som försäkran ska
uppfyllas.
Vidare tar Carrington (2014) upp revision som förbättring – ett verktyg för företag som vill ha
rådgivning om sin redovisning och förvaltning. I detta sammanhang ses revisorn som en mer
aktiv part i påverkandet av redovisningen, snarare än en utomstående observatör. Revisionen
fungerar därmed också som en förbättring av gällande praxis, till exempel definition och
tillämpning av god redovisningssed. Många små företag, vars revision inte krävs enligt lag,
väljer frivilligt att anlita en revisor för sådana syften. Slutligen nämner Carrington (2014)
revision som försäkring. I detta perspektiv fungerar revisorn som en monetär försäkring likt ett
försäkringsbolag. Med detta menas att styrelsen i företaget som granskas överlämnar en del av
risken och ansvaret på revisorn. Ansvaret för räkenskapernas riktighet läggs till stor del på
revisorn istället för på företagsledningen. Detta gör att revisorn, vid en eventuell konkurs av
företaget, blir skyldig att betala ersättning i form av skadestånd till bolagets intressenter; detta
istället för att företagsledningen skulle bli skyldiga denna summa.
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2.2.2 Agentteori och informationsasymmetri
Agentteorin, även kallad principal-agent-problematik, har behandlats av en rad forskare genom
tiderna, bland annat Ross (1973), Eisenhardt (1989), Stiglitz (2002) och Carrington (2014). En
av teorins grundläggande byggstenar är informationsasymmetri, vilken Stiglitz (2002)
beskriver som “/.../ that fact that different people know different things” (s. 469). Det innebär
att två parter har oproportionerlig tillgång till information.
I agentteorin är de två parterna agenten och principalen, vilka utmärks av olika intressen och
nivåer av riskbenägenhet. Stiglitz (2002) förklarar att en högre nivå av riskaversion oftast
föreligger hos den part som innehar mindre och sämre information. Det finns konflikter och
problem som präglar detta agentförhållande. Eisenhardt (1989) påpekar två agentproblem som
kan uppstå i en agentrelation. Principalens och agentens önskan och mål är det första problemet
som agentteorin tar upp. Agentproblemet omfattas av svårigheten eller kostnaden för
principalen att styrka agentens agerande. Det är då inte lätt att se ifall agenten har agerat på rätt
sätt. Det andra agentproblemet finner sig i de fall principalen och agenten uppfattar risker på
olika sätt, vilket kan leda till problem med riskdelning. De två aktörerna tilltar nämligen
åtgärder på olika sätt beroende av de riskprinciper de uppfattar. Stiglitz (2002) presenterar
metoder för att övervinna och reducera denna informationsasymmetri. Först och främst kan
principalen skapa incitament för agenten att vara ärlig med och kommunicera information.
Vidare kan principalen tillämpa så kallade mekanismer, exempelvis i form av examinering, för
att säkerställa att agenten utför arbetet enligt principalens förväntningar.
Ett agentförhållande kan föreligga mellan ett företag och dess intressenter (Ross, 1973).
Företaget får ett uppdrag av intressenterna att bedriva verksamhet och göra vinst. Detta gör
företaget till agent och intressenterna till principal. Informationsgapet mellan parterna i
agentförhållandet och deras riskaversion (Abad, Sánchez-Ballesta & Yagüe, 2017; Carrington,
2014), samt förväntningsgapet och agentkostnaderna (Watts & Zimmerman, 1983) kan
minskas genom revision.
2.2.3 God revisionssed
En kvalitativ revision ska enligt Sevenius (2018) ske med god revisionssed av professionella
revisorer som har gedigen erfarenhet av revision. ISA (International Standards on Auditing) är
det regelverket som främst styr principen av god revisionssed och hur den ska tillämpas i
praktiken.
Revision ska enligt RI utföras med god sed, vilket behandlar hur revisionsteamet ska
konstrueras, hur planering ska gå till och hur uppdraget ska genomföras. Granskningen ska
avslutas med att allt dokumenteras och resultatet rapporteras för att uppfylla kravet om god
revisionssed (9 kap. 3 § ABL [2005:551]). Vidare syftar revision till att bedöma det granskade
företagets årsredovisning samt att styrelse och verkställande direktör (VD) har tillämpat
redovisningsprinciperna på rätt sätt. Revisorn gör olika stickprov i sin granskning för att
räkenskapsrevisionen ska framställas enligt god sed.
Revisionen omfattas även av att avslöja försummelse från styrelseledamot eller VD:ns sida
eller att de på annat sätt inte har följt regleringen i ABL. Detta behandlar revisorn i
förvaltningsrevisionen. Bedömningen lutar sig på att revisorn upptäcker väsentliga
felaktigheter i det granskade bolaget, vilket kan visa på att bolaget riskerar skada till följd av
hur styrelse eller VD agerat (Revisorsinspektionen, u.å.).
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2.2.4 God revisorssed
Till skillnad från god revisionssed som avser skyldigheten av att utföra granskningen på ett
korrekt sätt, behandlar god revisorssed utvecklande av etiska normer som revisorn måste
förhålla sig till. God revisorssed behandlas av 19 § revisorslag [SFS 2001:883] som konstaterar
att revisorn har en skyldighet att genomföra uppdraget med god revisorssed. Vidare belyses att
god revisorssed uppfylls när revisorn är självständig och opartisk vid revisionsuppdragets
genomförande (Justitiedepartementet, 2001). Carrington (2014) understryker att revisorn ska
utföra sitt granskningsåtagande utan att oberoendet ifrågasätts. Ett bolags balans- och
resultaträkningsposter ska granskas enligt specifik överenskommelse mellan revisorn och
dennes klient eller mellan en tredje part och en revisor. Carrington (2014) lyfter fram due
diligence, det vill säga då en revisor utför en företagsbesiktning på ett företag som ska köpas
upp av klienten. I sådana fall är det ytterst viktigt för revisorn att agera enligt god revisorssed
och tillämpa de etikregler som FAR ställer upp. Exempelvis ska revisorn vara objektiv,
integrerad och ha tystnadsplikt. Dessutom är ISA ett bra regelverk för att vägledas i revisionens
etiska aspekter.

2.3 Granskningsområden
2.3.1 Intern kontroll
Carrington (2014) belyser intern kontroll enligt The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission (COSO). Kommissionen COSO har definierat den interna
kontrollen som en del av bland annat styrelsens och bolagsledningens process, vilket ska ge en
rimlig försäkran av uppnådda bolagsmål såsom att verksamheten ska vara effektiv och
ändamålsenlig, att den finansiella rapporteringen ska vara tillförlitlig och att lagar och
förordningar ska efterlevas (Carrington, 2014; Graham, 2015). Den interna kontrollens
funktion är till för att revisorn ska kunna försäkra sig om att transaktioner är rätt och fullständigt
bokförda och dokumenterade, oftast genom att kontrollen redan är inbyggd i klientens interna
system för att stämmas av (Carrington, 2014). Genom att granska den interna kontrollen
upptäcker revisorn inte nödvändigtvis väsentliga felaktigheter, utan påträffar istället en risk för
att väsentliga fel kan komma att uppstå (Li, Raman, Sun & Wu, 2015).
Den interna kontrollen har fem komponenter: kontrollmiljön, riskvärdering, kontrollaktiviteter,
information och kommunikation, samt övervakning (COSO, 2013; Chang, Yen, Chang & Jan,
2013; Graham, 2015). Den första är kontrollmiljön, det vill säga den organisatoriska och
företagskulturella omgivningen (Carrington, 2014). Den organisatoriska omfattas av
ansvarsfördelning och befogenheter mellan företagsledningen och revisorn. Den
företagskulturella består istället av integritet och etisk värdering (ibid.). Nästa komponent
omfattas av riskvärdering, det vill säga identifikation och analysering av risker som är
relevanta utefter fastställda mål. I det fall målen inte uppnås uppkommer risken och därav är
det bättre att sätta upp olika målnivåer som är internt preciserade. Den tredje komponenten är
kontrollaktiviteter, som omfattas av rutiner och riktlinjer för att uppnå de uppsatta målen.
Kontrollaktiviteter exemplifieras som avstämningar, verifikationer, godkännande med flera
(ibid.). Den fjärde komponenten beskriver information och kommunikation vilka kan delas upp
i intern och extern information. Den interna informationen beskriver viktig data såsom att
företaget håller sig till lagstiftningen och att den finansiella rapporteringen är rätt. Den externa
informationen lägger fokus på det som visas utåt, såsom årsredovisningen. En annan aspekt är
att skapa effektiv kommunikation genom att viktig information förmedlas till alla anställda.
Den femte komponenten fokuserar på övervakning, uppföljning och utvärdering vilka hjälper
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till att ha översikt över att den interna kontrollen fungerar som den ska. Kontrollaktiviteterna
ska övervakas att de mäts och fungerar effektivt (Carrington, 2014; Graham, 2015).
En revisors misslyckande med att upptäcka och rapportera väsentliga materiella fel leder till
skadeståndsansvar. Därför är det också mycket viktigt för revisorn att göra en bedömning av
företagets egna interna kontroller. Detta för att med större säkerhet kunna uttala sig om att inga
väsentliga materiella felaktigheter föreligger, utan att behöva granska enorma mängder
transaktioner och poster (Porter, Simon & Hatherly, 2014).
2.3.2 Substansgranskning
I de flesta fall genomförs en substansgranskning då den interna kontrollen inte alltid går att
förlita sig på (Carrington, 2014). Substansgranskningen omfattas av att revisorn tar stickprov
från balans- och resultaträkningen, vilket i sin tur kan delas in i analytisk granskning och
detaljgranskning. I den analytiska granskningen fokuserar revisorn på samband mellan
finansiell och icke-finansiell data. Denna granskningsmetod stärker revisorns arbete och blir
revisionsbevis för valda riskområden. När revisorn genomför en analytisk granskning börjar
han eller hon med att planera för att få en tydlig förståelse av företaget. I planeringsfasen ökar
revisorn sin förståelse för samband som finns mellan processer i ett företag och hur dessa
processer frambringar redovisningsinformation för ett företag. I nästa steg, granskningsfasen,
skaffar revisorn sig bevis för dessa samband och i slutfasen får revisorn en helhetsbild av
företaget. I detaljgranskningen jämför revisorn exempelvis tidigare årsredovisade siffror med
utgångspunkt i ett förväntat belopp mot ett faktiskt redovisat belopp från företagets huvudbok.
Granskningen genomförs genom att underlag granskas mot verifikationer. Bedömningen
huruvida en substansgranskning ska göras bestäms oftast redan i planeringsfasen, eftersom
revisorn där gör en bedömning av kontrollrisken. Detta visar huruvida den interna kontrollen
är bristfällig eller inte (Carrington, 2014; FAR, u.å.).

2.4 Revisionsrisk
2.4.1 Inneboende risk
Den inneboende risken beskrivs av Carrington (2014) och Law (2008) som risken för att det är
fel i klientens redovisning innan posterna har kontrollerats av klientföretagets interna kontroll.
Porter, Simon och Hatherly (2014) framställer risken på ett liknande sätt, dock delas den också
upp i kategorier baserat på riskens bakomliggande orsak. Risken kan antingen uppstå på grund
av ledningens bristande integritet, felaktigheter på varje enskild post eller affärssituationens
natur. Karapetrovic och Willborn (2000) ger också sin definition som är sannolikheten för att
ett fel existerar inom ett kvalitetssystem, en produkt, en tjänst eller en process.
2.4.2 Kontrollrisk
Kontrollrisken är risken att det inneboende felet inte förhindras eller upptäcks och åtgärdas i
klientföretagets egna interna kontroll (Carrington, 2014; Karapetrovic & Willborn, 2000).
Liksom den inneboende risken är denna risk näst intill omöjlig att helt eliminera, eftersom alla
interna kontrollsystem innehåller sina naturliga begränsningar (Porter, Simon & Hatherly,
2014).
2.4.3 Upptäcktsrisk
Denna risk beskriver sannolikheten för att väsentliga fel inte upptäcks av revisorn i dennes
granskningsåtgärder (Law, 2008; Karapetrovic & Willborn, 2000). Porter, Simon och Hatherly
(2014) förklarar att upptäcktsrisken kan bero på två saker: urvalsfel och kvalitetsfel. Med dessa
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menas att revisorn kan göra ett felaktigt urval i granskningen som inte representerar hela
populationen av poster, eller att insamlingen av revisionsbevis är otillräcklig för att bibehålla
kvaliteten i revisionen. Upptäcktsrisken är den enda risken som revisorn har möjlighet att direkt
påverka och kontrollera (Porter, Simon & Hatherly. 2014).
Ett annat perspektiv som kan påverka upptäcktsrisken är revisorns oberoende. Lagen kräver att
revisorn utför sin granskning på ett opartiskt, objektivt och självständigt sätt (20 § revisorslag
[SFS 2001:883]). Enligt standarder för revisorns etiska handlande utgiven av Auditing
Practices Board (APB), Ethical Standards (ES) 1, behöver revisorn handla med integritet,
objektivitet och självständighet i allt han eller hon gör. Det är revisorns och dennes byrås ansvar
att bedöma och reagera på eventuella hot mot objektiviteten och självständigheten i
granskningen (Porter, Simon & Hatherly, 2014; Auditing Practices Board, 2011).
2.4.4 Revisionsrisk
ISA 320 para. A1 beskriver revisionsrisk som risken att revisorn felaktigt rapporterar en ren
revisionsberättelse när materiella felaktigheter egentligen finns i de finansiella rapporterna.
Denna risk kan också beskrivas som produkten av en multiplikation av den inneboende risken,
kontrollrisken och upptäcksrisken. Det är alltså risken för att ett fel uppstår och inte upptäcks
av varken den interna kontrollen eller av revisorn själv. Porter, Simon och Hatherly (2014)
tillägger att definitionen i ISA inte är tillräcklig, eftersom revisorn även felaktigt kan lämna en
oren revisionsberättelse när det egentligen inte existerar några fel i rapporterna.
Karapetrovic och Willborn (2000) hävdar att informationsbrist ökar sannolikheten för samtliga
risker. Reduceras riskerna i största möjliga omfattning ökar revisionskvaliteten. Revision som
utförs av en okvalificerad revisor medför ökad risk för att revisorn felaktigt bedömer den
inneboende risken som låg när den egentligen är hög. Detta leder även till att kontrollrisken
bedöms felaktigt. Slutligen påverkas upptäcktsrisken där sannolikheten ökar att fel i den
inneboende risken och kontrollrisken inte upptäcks av revisorn.

2.5 Revisionsberättelse
2.5.1 Ren och oren
Carrington (2014) belyser att revisorn under sin granskning dokumenterar och skaffar
revisionsbevis för att sedan beskriva hans eller hennes uttalanden i en revisionsberättelse. Det
är standardiserat att revisorn ska skriva en revisionsberättelse, vilket går att finna i bland annat
ISA 700, 705 och 706, samt enligt rekommendationer av FAR såsom RevR 709 och RevU 709.
En revisionsberättelse är ren då den inte innehåller några anmärkningar och en oren
revisionsberättelse skrivs då den innehåller anmärkningar gällande att företagets finansiella
rapportering inte är helt korrekt (Carrington, 2014; Sevenius, 2018; Drefeldt & Törning, 2018).
Investerare får genom revisionsberättelsen en uppfattning om företaget utifrån revisorns
perspektiv. Det är positivt för ett företag om dess intressenter anser att informationen är
användbar. Den finansiella rapporteringen anses mer trovärdig när en revisor skrivit en
revisionsberättelse, vilket då även ger intressenterna ett bättre intryck av företaget. Dessutom
är revisionsberättelsen ett bevis på att den finansiella rapporteringen är sanningsenlig och
därmed minskas informationsasymmetrin och agentproblematiken mellan klienten och
investerarna (Krishnan & Zhang, 2005).
Tackett, Wolf och Claypool (2004) presenterar att revisorn har en tendens att skriva rena
revisionsberättelser för större börsnoterade företag, trots att det i slutändan kan visa sig att
räkenskaperna innehåller felaktigheter. Sådana fel vid en revision sker oftast när de finansiella
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rapporterna är vilseledande eller inte visar korrekta siffror. Detta i sin tur leder till att
revisionsberättelsen blir felaktig, vilket därmed drabbar revisorn och ett skadeståndsansvar
uppstår. Samtidigt är det inte en garanti att en revision som utförs på rätt sätt inte leder till en
oriktig årsredovisning ändå. Däremot minskar det risken för att snedvridning ska uppstå.
Såvida revisionen inte blivit väldigt felbedömd bör inte en revisor misslyckas med
granskningen. Följer revisorn lagstiftningen och utövar integritet i sin granskning minskar
risken för att revisionsfel uppstår. Det finns en risk för att revisorn felaktig lämnar en oren
revisionsberättelse som bör vara ren. Detta kan kallas för alfa-risk (α) (Porter, Simon &
Hatherly, 2014). Risken för att revisorn felaktigt lämnar en ren revisionsberättelse som bör vara
oren benämns beta-risk (β) (ibid.). Det är också vanligt att benämna dem typ I- och typ II-fel
(se Karapetrovic & Willborn, 2000; Persson, Karlsson & Yrjö Collin, 2014; Carrington, 2014).
Ebimobowei (2010) hävdar att förväntningsgapet har en negativ inverkan på revisorsyrket,
vilket även ger skada vid framställandet av en revisionsberättelse. Revisorns beslut är
avgörande för uppkommande tvister i rätten, vilket associeras med att revisorer säger upp sig,
revisionsavgiften och till vilken grad orena revisionsberättelser utfärdas. Krishnan och Zhang
(2005) förklarar att risken för skadestånd kan påverka revisionsberättelsens överlämnande,
eftersom revisorn vill känna sig säker innan påskrivning sker.
2.5.2 Försäkran
Revisorn ska med sina uttalanden i revisionsberättelsen styrka ifall balans- och
resultaträkningen kan accepteras, ge förslag till vinstdisposition och ansvarsfrihet rörande
styrelsens ledamöter och VD. För att kunna styrka detta krävs det att revisorn anskaffar sig
tillräckliga revisionsbevis för att med rimlig säkerhet kunna uttala sig om att risken för att
materiella fel förekommer är låg (ISA 320, para. A1). ISA 200 para. 5 beskriver rimlig
försäkran som en hög nivå av försäkran, men förtydligar att det inte är en absolut nivå av
försäkran. Med detta menas att revisorn aldrig kan vara hundra procent säker på att väsentliga
fel inte finns, eftersom det alltid kommer att finnas begränsningar som påverkar revisionen och
revisorn. Även Law (2008) påpekar att rimlig försäkran är en lägre nivå än absolut säkerhet.
Frasen syftar även till att kommunicera till användarna av revisionsberättelsen vilken nivå av
försäkran de bör förvänta sig. Det finns alltid en risk att väsentliga felaktigheter finns, även om
en ren revisionsberättelse lämnas (Law, 2008). En bakomliggande orsak till detta kan vara
urvalsfel som åsamkas av revisorn, vilket leder till att bedömningen inte blir representativ för
hela populationen av poster. Vidare kan revisorn göra mänskliga misstag i sin bedömning som
orsakar ett felaktigt beslut i revisionsberättelsen. Detta påverkas av det faktumet att revisionen
innehåller många subjektiva bedömningar och komplexa estimeringar som påverkas av
framtida delvis eller helt okända händelser (Law, 2008).
2.5.3 Väsentlighetsnivå
Enligt 2 kap. 3a § årsredovisningslag ([SFS 1995:1554], ÅRL) får ett bolags redovisning endast
skilja sig från lagens krav på redovisning, upplysning, konsolidering, uppställning och
värdering i det fall skillnaden inte är väsentlig. Begreppet väsentlighet beskrivs som den nivå
av avvikelse som, ensam eller tillsammans med andra fel, kan existera utan att användarna av
informationen påverkas i sina beslut (2 kap. 3a § andra stycket ÅRL). Bedömningar av vad
som är väsentligt baseras bland annat på felaktighetens storlek och karaktär, i förhållande till
de informationsbehov som användarna har som en grupp (Carrington, 2014; ISA 320).
Revisorn behöver göra en professionell bedömning av avvikelsens väsentlighetsnivå eftersom
definitionen av väsentlighet inte baseras på felets innebörd utan snarare på hur felet uppfattas
av användarna. Uppskattningen av väsentlighetsnivån är väsentlig för revisorns arbete,
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eftersom den därefter påverkar substansgranskningens omfattning (Vîlsănoiu & Buzenche,
2014).
Likt Vîlsănoiu och Buzenche (2014) förklarar Baldauf, Steckel och Steller (2015) att i revisorns
yrkesutövande bedöms väsentlighetsnivån, vilket påverkar planeringen och omfattningen av
revisionsprocessen. Samtidigt hjälper väsentligheten till att kunna se avvikelser. I sin
bedömning ska revisorn dokumentera de skillnader och avvikelser som är väsentliga. När
revisorn bestämmer väsentlighetsnivån ska den riskbaserade revisionsmetoden tillämpas
genom att bedömningen sker utifrån att väsentlighetsnivån anses lägre om revisionsuppdraget
värderas till en hög risk. När uppdraget däremot uppskattas till en lägre risk bör en högre
väsentlighetsnivå tillämpas. Samtidigt är detta en bedömning som görs individuellt för varje
bolag. Alla delar av revisionen påverkas av väsentlighetsnivån (Baldauf, Steckel & Steller,
2015).
Eilifsen och Messier Jr. (2015) konkretiserar processen för väsentlighet i fyra steg, där det
första steget omfattas av att bestämma ett helt boksluts väsentlighet, vilket är en övergripande
bedömning. I nästa steg ska revisorn fastställa ett belopp i förhållande till den övergripande
väsentligheten. Däremot ska beloppet vara mindre än i det första steget. Således bygger detta
en grund för den kommande granskningen och upplysningar under revisionen. Genom att
fastställa ett väsentlighetsbelopp begränsas mängden av oupptäckta felaktigheter. I det tredje
steget ska resultatet från revisionen utvärderas. I det sista steget tas diskussioner upp i en
revisionsgrupp.

2.6 Skadeståndsansvar
2.6.1 Vad är skadestånd?
Skadestånd är ersättning för orsakad skada. Ansvaret revisorn har i förhållande till aktieägare
eller andra intressenter medför skadeståndsskyldighet om lagöverträdelser sker då
revisionsuppdrag inte fullgörs eller att revision agerar med uppsåt eller oaktsamhet (se vidare
29 kap. 1 § första stycket och 2 § första stycket ABL). De rekvisit som föranleder ett
skadeståndsansvar är att:
1. skada har uppstått,
2. revisorn har orsakat skadan vid fullgörande av sitt uppdrag,
3. revisorn agerat uppsåtligen eller av oaktsamhet genom överträdelse av
aktiebolagslagen, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen, och
4. det föreligger adekvat kausalitet mellan handlandet/underlåtenheten och skadan.
(Revisorers skadeståndsansvar, 2016, s. 75)
Skadeståndsansvaret kan delas upp i direkt och indirekt skada. Ett företags årsredovisning kan
innehålla felaktiga uppgifter som leder till skada för aktieägare eller kreditgivare. Direkt skada
gör att revisorn blir ersättningsskyldig mot aktieägare eller andra intressenter som drabbats av
sådan skada. Den indirekta skadan är då felet skadar tredje man, däribland kreditgivare eller
likvärdig intressent (Revisorers skadeståndsansvar, 2016). Auktoriserade och godkända
revisorer har en plikt att teckna en ansvarsförsäkring som täcker de ersättningsbelopp som
revisorn kan vållas i sin verksamhet (27 § revisorslag [SFS 2001:883]).
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2.6.2 Ansvarsfördelning
En relevant diskussion i sammanhanget kretsar kring vem som ska ställas till svars för de
skador som uppkommit. Är det styrelsen eller revisorn som ska ansvara för den uppkomna
skadan? Enligt ett normativt perspektiv bör revisorn och styrelsen bli ansvariga endast för den
del av skadan som de själva har åsamkat. I praktiken har det dock visat sig inte vara så.
Regeringens slutbetänkande (Revisorers skadeståndsansvar, 2016) argumenterade för att
revisorn på senare år har fått betala större skadestånd än vad som egentligen är motiverat, bland
annat på grund av deras lagstadgade ansvarsförsäkring. Utredningen fann att revisorn i många
skadeståndsfall hade ersatt skada som egentligen skulle ha ålagts styrelsen. En åtgärd för att
bekämpa denna utveckling har rekommenderats av Nydén (2013), representant från FAR.
Nydén föreslår en lagstadgad plikt för även styrelse och VD att teckna en ansvarsförsäkring
som jämställs med den plikt som revisorn har idag.

2.7 Skadeståndsproblematik i granskningen
FAR (2018) har listat sju svårbedömda poster inom revisorns granskning, varav vi har valt att
fokusera på fem: värdering av immateriella tillgångar, goodwill, värdering av dotterföretag,
bedömning av fortlevnad och uppskjuten skatt. För vidare motivering till valet av de fem
posterna, se avsnitt 1.2.1 Bedömningsproblematik.
2.7.1 Goodwill
När ett företag förvärvar en tillgång tas ibland goodwill upp i redovisningen som utgörs av
skillnaden mellan tillgångens verkliga värde och köpeskillingen. För att goodwill ska uppstå
krävs det att materiella och immateriella tillgångar värderas och identifieras till det verkliga
värdet och därav redovisas som en post i balansräkningen. Efter att goodwill har redovisats ska
en bedömning göras av posten och hur den eventuellt har försämrats. I det fall tillgångens
redovisade värde överstiger återvinningsvärdet ska en nedskrivning göras. Posten goodwill
kommer inte att ändras i balansräkningen såvida det inte redovisas en nedskrivning. Vid
bedömningen av huruvida goodwillposten ska nedskrivas inträder problematiken kring att
goodwill inte går att identifieras särskilt från andra tillgångar. Vinsten i goodwill uppstår i
anknytning med andra tillgångar, vilka goodwill är beroende av för att kunna identifieras
(Wines, Dagwell & Windsor, 2007).
Marton, Lundqvist och Pettersson (2016) lyfter upp ett exempel om bedömning av tillgångars
framtida kassaflöde. Detta kallas för kassagenererande enhet och ger upphov till in- och
utgående kassaflöden. I det fall goodwill ska skrivas ned och nedskrivning ska redovisas kan
det vara svårt att identifiera kassaflödet eller bedöma ifall framtida tillväxt går att framställa.
Wines, Dagwell och Windsor (2007) belyser att subjektivitet finns vid bedömningen av
kassagenererande enheter då osäkerheter råder när nivån ska fastställas vid
redovisningstidpunkten. Utgångspunkten för att beräkna återvinningsvärdet är det högsta av
nyttjandevärde och verkligt värde reducerat med försäljningskostnader. Detta i sin tur kan göra
att en nedskrivning kan förskjutas eller undvikas.
Revisorn är inte alltid objektiv i sin bedömning vid värdering av dessa poster. Detta är relaterat
till tillgångar och kassagenerenade enheter då de inte kretsar kring aktiva kapitalmarknader.
Revisorn ställs inför ett dilemma av att bevisa att värderingen är rätt där det i många fall saknas
tillräckliga bevis för att stödja värderingen (Wines, Dagwell & Windsor, 2007; Johansson,
2002). Revisorn har som tidigare nämnts stort ansvar i sin bedömning, dock har
företagsledningen ansvaret för vilka värderingsmetoder som tillämpas. Värdering och
nedskrivning av goodwill har en koppling till revisorns integritet och relationen de har till
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kunden. I årsredovisningen kan information såsom beräkning av goodwill vara bristfällig och
därav krävs det att revisorn kan utgöra en professionell bedömning av styrelsens integritet
(Wines, Dagwell & Windsor, 2007).
2.7.2 Värdering av dotterföretag
Värderingen gäller mer specifikt värdering av aktier eller andelar i dotterföretag, vilken är en
finansiell tillgång. I IASB:s föreställningsram framkommer att en tillgång endast får anses vara
en tillgång, och därmed aktiveras i balansräkningen, om den kan förväntas generera framtida
ekonomiska fördelar för företaget. Marton (2015) påpekar att tillgången ska tas bort från
balansräkningen och istället belasta innevarande års resultat, alternativt nedskrivas, om
revisorn har skäl att tro att tillgångens budgeterade kassaflöde inte längre är rimligt. Detta
eftersom föreställningsramens tillgångsdefinition inte uppfylls.
Inför bokslutet år 2001 ställdes nya rekommendationer för företag när det gäller nedskrivningar
för materiella, immateriella och finansiella tillgångar. Det var Bokföringsnämnden (BFN) som
presenterade Redovisningsrådets rekommendation 17 år 2000, baserat på ändringar i den
internationella standarden IAS 36, Impairment of Assets. Detta ställde nya krav på revisorn
(Nyllinge & Winkvist, 2001). Rekommendationen omfattar även värdering av dotterföretag
och eventuell nedskrivning av dessa. En tillgång ska anses ha ett nedskrivningsbehov då dess
redovisade värde överstiger återvinningsvärdet (Redovisningsrådet, 2000) och enligt 4 kap. 5
§ ÅRL måste värdenedgången antas vara bestående för att berättiga en nedskrivning som
belastar resultatet. Bedömningen ska göras i det fall då det finns indikationer på att en
värdenedgång föreligger. Indikationerna delas upp i de tre kategorierna Externa indikationer,
Interna indikationer och Indikationer från den interna rapporteringen (Redovisningsrådet,
2000).
Externa indikationer
•
•
•
•

Tillgångens marknadsvärde har försämrats väsentligt.
Väsentliga förändringar i den teknologiska, marknadsmässiga, ekonomiska och legala
miljön kring tillgången.
Marknadsräntorna eller avkastningskraven för tillgången har ökat på så vis att de kan
förväntas minska tillgångens återvinningsvärde.
Företagets redovisade egna kapital är större än dess börsvärde.
Interna indikationer

•
•

Tillgången är skadad eller tekniskt föråldrad.
Tillgångens möjligheter till att utnyttjas för sitt avsedda ändamål försämras.
Exempelvis om företaget förväntas genomföra en omstrukturering eller avveckling av
den verksamhet i vilken tillgången ingår.
Indikationer från den interna rapporteringen

•
•
•
•

Utgiften för inköp eller drift av tillgången har ökat i förhållande till den ursprungligt
budgeterade summan.
Kassaflödet som tillgången genererar har minskat väsentligt i förhållande till vad som
ursprungligen har budgeterats.
Budgeterade förluster hänförliga till tillgången har ökat väsentligt.
Kassaflöde eller rörelseresultat för tillgången är negativt vid summering av nuvarande
och kommande perioders siffror.
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Vid bedömningen av indikationerna ska väsentlighetsprincipen beaktas. Det innebär att
tillgångens tidigare känslighet för ovan indikationers påverkan bör uppmärksammas
(Redovisningsrådet, 2000).
2.7.3 Fortlevnadsprincipen
En av de mest grundläggande och genomgripande principerna inom ett företags redovisning är
fortlevnadsprincipen. 2 kap. 4 § 1 ÅRL (SFS 1995:1554) behandlar denna princip: “Företaget
ska förutsättas fortsätta sin verksamhet”. Vanligtvis bedöms detta utifrån en period om tolv
månader i framtiden. Revisorn ska därför bedöma denna princip i sin granskning, genom att ta
ställning till hur företagsledningen har skött uppdraget om bolagets fortlevnad och hur de har
kommunicerat detta till sina intressenter (Persson, Karlsson & Yrjö Collin, 2014).
Fortlevnadsbedömningen ska göras utifrån det antagandet att företaget ska fortsätta drivas
under överskådlig framtid, vanligtvis en period om tolv månader (ibid.). Detta innebär att
företagets tillgångar och skulder under perioden förväntas realiseras och regleras genom
normal affärsverksamhet (ISA 570 para. 2).
Carrington (2014) tar upp olika varningssignaler i bedömningen av fortlevnad. Exempel på
sådana signaler är kapitalbrist, betalningsoförmåga, bristande nyckeltal, förluster av viktig
personal eller marknadsandelar, med flera. Bedömer revisorn att företagsledningens
bedömning av fortlevnadsprincipen är felaktig ska denne signalera detta i revisionsberättelsen
(Carrington, 2014). Dessutom ansvarar också företagsledningen för att bedöma sin fortlevnad
baserat på risksituationen tillsammans med företagets storlek och natur (Porter, Simon &
Hatherly, 2014; ISA 570, paras. 4-5). Enligt empirisk forskning gjord av Persson och Karlsson
(2014) fortlever en majoritet av de företag som fått en fortlevnadsvarning i sex år efter att
varningen har tilldelats. Detta tyder på en låg träffsäkerhet vad gäller revisorns bedömning av
fortsatt drift. Avvikelsen motiveras med att revisorn är konservativ och därmed gör mer
försiktigare bedömningar än vad som anses skäligt. Annan forskning visar på att dessa typ Ifel är mycket ovanliga, till exempel Sundgren och Svanström (2014) som fann att andelen typ
I-fel var 0,74 %.
Felbedömningar är vanligt även åt andra hållet. Endast 13,52 % av konkursföretag erhöll en
fortlevnadsvarning av sin revisor för konkursåret (Sundgren & Svanström, 2014). Författarna
rapporterar även att då revisorn väl uttalar sig om risker för fortlevnaden, uttrycks detta ofta på
ett otydligt sätt i revisionsberättelsen.
2.7.4 Klienten
Sun och Liu (2011) visar på att risken för att en tvist ska leda till skadeståndsansvar stiger när
revision görs av nya klienter än när den görs av befintliga. Revisorn ansvarar för att upptäcka
om företag har undervärderat tillgångar eller övervärderat skulder, vilket därav kan göra att
denne slipper ett skadeståndsansvar. I det fall en klient ska konkursförklaras är
revisionsberättelsen, granskningen och de insamlade bevisen revisorns säkerhet. Enligt Sun
och Liu (2011) hamnar revisorn oftast i rättstvister när bolagen är större, då till exempel
felaktiga periodiseringar förekommer, om andra finansiella problem finns eller vid orena
revisionsberättelser. Vidare påpekar Sun och Liu (2011) att åtal ofta uppstår mot revisorn när
de använder en revisionsteknik på ett ostrukturerat sätt. För stora revisorer med stort nätverk
ökar risken att bli stämd och kritiserad, vilket föranleder åtal och eventuella klientförluster (Sun
& Liu, 2011).
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2.7.5 Intern kontroll
Enligt Kinney, Martin och Shepardson (2013) finns det en risk att revisorn inte bedömer brister
i klientens interna kontroll som materiella svagheter, utan istället kategoriserar dem som brister
(deficiencies, D) eller signifikanta brister (significant deficiencies, SD). Författarna
argumenterar för att detta kan bero på att det är svårt att hitta exempel på konkreta fel som går
att koppla till den bristande interna kontrollen, framför allt om revisorn är under press från
företagsledningen. I det fall revisorns felbedömning av den interna kontrollen leder till att en
felaktigt ren revisionsberättelse lämnas kan detta leda till skadeståndsansvar.
2.7.6 Revisorns arbetsprocess och beroendeställning
Ett framträdande kriterium för revisorn är att denne måste vara oberoende gentemot sin klient.
Att utföra ett revisorsuppdrag innebär svåra bedömningsfrågor där revisorn stundvis måste
tillämpa subjektiva värderingar i sitt granskande. Vissa delar av revisionen medför en risk att
göra revisorn beroende och därmed ej självständig i sin granskning (Porter, Simon & Hatherly,
2014).
FAR:s översättning av de internationella etikstandarderna IESBA (FAR, 2017) punkt 100.12
tar upp revisorns oberoende i fem punkter. Först äventyrar en revisor sitt oberoende om han
eller hon har ett egenintresse i klientens bolag, till exempel om revisorn är en tidigare anställd
i bolaget eller äger aktier i det. För det andra får revisorn inte granska räkenskaper som han
eller hon varit med och konsulterat, det så kallade självgranskningshotet. För det tredje får
revisorn inte företräda sin klient i en kontradiktorisk kontext, till exempel inför en domstol.
Detta kallas partställningshotet. Det fjärde hotet behandlar då revisorn har blivit alltför familjär
med företaget och därmed förlorar sin professionella skepticism, det vill säga vänskapshot.
Slutligen är det femte hotet att revisorn hotas av företagsledningen och hamnar i trångmål om
han eller hon inte agerar på ett visst sätt, kallat skrämselhotet.
Tackett, Wolf och Claypool (2004) lyfter fram fyra systematiska orsaker som kan leda till att
revisorn utför revisionen fel. Den första orsaken är att GAAS tillämpas på fel sätt av revisorn.
Däremot behöver det inte ha skett med avsikt. Den andra orsaken är bedrägeri från revisorns
sida där en revisionsberättelse med avsikt skrivs som ren trots att den borde vara oren. Detta
beror oftast på att revisorn upplevt något slags hot från klienten. Den tredje orsaken omfattas
av att revisorn kan ha ett ekonomiskt intresse hos klienten, antingen indirekt eller direkt, vilket
är otillbörligt då det bland annat sker på grund av revisorns rädsla att förlora klienten till ett
annat revisionsbolag och därför väljer att inte påpeka felaktig bokföring. Författarna tar upp
fallet Enron och Arthur Andersen som exempel på detta. Den fjärde orsaken berör det
personliga förhållandet mellan revisorn och klienten där oberoendet äventyras (Tackett, Wolf
& Claypool, 2004).
2.7.7 Digitalisering
Såsom inom många andra företagsbranscher pågår en digitalisering inom revisionsbranschen
(Kairos Future, 2016). Earley (2015) varnar för att implementera digitala verktyg i form av
dataanalys i revisionsyrket. Detta på grund av de orosmoment som kopplas till revisorns stora
ansvar, samt den strikta nationella och internationella regleringen i revisionsbranschen. Även
om dataanalys innebär stora möjligheter för revisorn, exempelvis möjligheter att granska större
mängder poster, kan paradigmskiftet till den nya tekniken också innebära problem inom
exempelvis omgivningens förväntningar, datans integritet, samt revisorns nivå av erfarenhet
och utbildning av teknikens funktioner.
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3 Metod
Ändamålet med detta kapitel är att beskriva vårt tillvägagångssätt med en inledande
presentation av forskningsansatsen. Studien beskrivs som hermeneutisk med en induktiv
utgångspunkt för att framställa resultat och slutsatser. Detta följs av ett avsnitt kring studiens
operationalisering med resonemang kring vårt urval av respondenter, hur vi framställt vårt
intervjuunderlag och vårt agerande i intervjuprocessens olika delar. Metodavsnittet avslutas
med en diskussion kring uppsatsens trovärdighet och tillförlitlighet, samt etiska reflektioner
kring studiens utförande.

3.1 Forskningsansats
Verkligheten kan beskrivas och förstås genom att studera individers uppfattning av den. Genom
en subjektiv och nominalistisk inriktning menar vi att verkligheten byggs upp av människors
handlingar som sociala konstruktioner. Det finns även voluntaristiska aspekter som utgår från
att människan, genom egen vilja baserat på omgivningens stimuli, handlar för sin egen
utveckling. Denna kunskap menar vi kan erhållas genom en hermeneutisk studie, där mjuk
information används för att beskriva verkligheten. I analysfasen görs tolkningar av den mjuka
informationen som sedan leder fram till en slutsats, vilket baseras på viljan att förstå det
fenomen som studeras på ett djupare plan (Söderbom & Ulvenblad, 2016).
Vår forskning är ägnad åt att skapa förståelse för den riskproblematik som leder till att revisorn
riskerar att hamna i ett skadeståndsåtal. Därmed har vi valt att utgå ifrån en induktiv ansats för
att skapa oss en empirisk verklighetsuppfattning. Detta innebär att vi som forskare undersöker
ett givet sammanhang utan förutfattade förväntningar, för att sedan interpretativt analysera all
den data som har uppenbarats. Målet är teoriutveckling. Vi väljer att förhålla oss induktivt för
att vidga våra möjligheter att öppet samla in all relevant information i sammanhanget och dra
slutsatser utifrån det mot verkligheten (Jacobsen, 2002).
För att besvara syfte och frågeställning har vi valt att genomföra en kvalitativ studie, där
empirin byggs upp av nio besöksintervjuer och en telefonintervju. Detta val motiveras i
enlighet med Söderbom och Ulvenblad (2016), som påpekar att en kvalitativ studie lämpar sig
för att studera och förstå specifika processer och situationer i enskilda fall. Kvalitativ forskning
är enligt Bryman och Bell (2015) en strategi som ofta kopplas med induktiva teorigenererande
ansatser, där tyngdpunkten läggs på individens uppfattning och tolkning av den sociala
verkligheten. Vår studie är kvalitativ då empirin grundar sig på intervjuer från olika revisorers
perspektiv, där vi fångar upp hur verkligheten ser ut och kopplar det till tidigare forskning. Yin
(2011) betonar att kvalitativa studier lämpar sig då forskaren vill undersöka hur människan
uppfattar och tänker kring sin tillvaro, där respondenterna får återge sina åsikter och synsätt
utan influenser av forskarna. En kvalitativ metod är därför motiverad i föreliggande studie,
eftersom vi strävar efter att undersöka hur revisorn uppfattar och ser på den riskproblematik
som åsamkas av skadeståndsansvaret i dennes arbete.

3.2 Tillvägagångssätt för den teoretiska referensramen
Under uppbyggnaden av den teoretiska referensramen användes sekundärdata i form av
vetenskapliga artiklar och facklitteratur. Artiklarna uppsöktes med hjälp av Högskolan i
Halmstads sökfunktion för vetenskaplig litteratur OneSearch, tillsammans med Google
Scholar. De nyckelord som användes i sökningen är exempelvis revisor, skadestånd, ansvar,
riskproblematik, problematik, väsentlighet och revisionsrisk. Dessa nyckelords motsvarighet i
det engelska språket har också använts. En genomgång av de funna artiklarnas referenslista
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och referensram möjliggjorde vidare sökning efter ytterligare tillämplig litteratur. Urvalet av
litteratur under sökningen gjordes baserat på hur väl studiens syfte, resultat och slutsatser
relaterade till vårt forskningsområde och frågeställning. När det kommer till vetenskapliga
tidskriftsartiklar har vi uteslutande valt sådana som är peer-reviewed. Vid valet av källor i form
av internationell lagtext, riktlinjer och standarder har vi till störst del använt oss av de svenska
översättningarna gjorda av branschorganisationen FAR. FAR är en erkänd näringslivs-,
revisions- och redovisningsorganisation som anses vara legitima representanter inom ämnet.
Anledningen till att de svenska översättningarna har använts är för att på ett korrekt sätt
använda de officiella svenska uttrycken och begreppen vid utformandet av referensramen.

3.3 Operationalisering
Vi har som mål att i vår uppsats besvara frågan: Vilken riskproblematik i perspektiv av
skadeståndsansvar finns och hur påverkar den revisorns granskning? Skadeståndsansvaret ser
vi väldigt allvarligt på inom den här yrkeskategorin. Det kan vara svårt att få ett
hundraprocentigt svar och därmed är det viktigt att skapa en förståelse genom att greppa ämnet
utifrån olika perspektiv. Den här forskningen gräver djupare in i konsekvenserna vid
granskningen och hur skadeståndsansvaret har utvecklats med tiden utifrån auktoriserade
revisorers erfarenhet och uppfattningar. Därmed har vi framtagit vissa nyckelbegrepp som vi
baserat vår teoretiska referensram och intervjuguide på.
3.3.1 Frågeformulär
Vår intervjuguide har byggts upp utifrån begreppen i figur 1: Revisor, Revisionsrisk,
Väsentlighetsnivå, Granskningsområden, Försäkran, Revisionsberättelse, Skadeståndsansvar,
Klient och Dilemma vilka ständigt återkommer i vår teoretiska referensram. Med hjälp av dessa
begrepp skapades en generell semistrukturerad intervjuguide som var anpassad för att kunna
besvaras av alla respondenter. Frågorna uppställdes för att få en inblick i respondenternas
arbetssätt och deras syn på riskproblematiken kring ett skadestånd. En grupp av tre frågor
kretsar kring de tre revisionsriskerna; det vill säga den inneboende risken, kontrollrisken och
upptäcktsrisken. Dessa ställdes i direkt efterföljande ordning och är formulerade på liknande
sätt för att skapa ett sammanhang för respondenten. De tre frågorna utformades utifrån tidigare
forskning av Carrington (2014), Porter, Simon & Hatherly (2014), Karapetrovic och Willborn
(2000) samt Law (2008). Frågan gällande de svårbedömda posterna, exempelvis värdering av
dotterföretag, är härledda från FAR (2018). Vidare har vi utgått från teorierna om typ I- och
typ II-fel av Karapetrovic och Willborn (2000) och Persson, Karlsson och Yrjö Collin (2014)
vid formulerandet av frågan som behandlar lämnandet av en ren eller oren revisionsberättelse.
Slutligen härstammar frågan om oberoendets koppling till skadestånd från Tackett, Wolf och
Claypool (2004).
3.3.2 Respondenter
Vårt urval av respondenter består av anställda auktoriserade revisorer från både små och
stora revisionsbyråer. Vi har valt ut revisorer från sex olika kontor inom fem olika
revisionsbyråer: Baker Tilly Halmstad, Baker Tilly Ahlgrens & Co., Varbergs Revisionsbyrå,
PwC Halmstad, EY Göteborg och Grant Thornton Göteborg. Dessa byråer har valts ut för att
öka möjligheten att erhålla svar från olika perspektiv. Genom att intervjua revisorer från både
stora och små revisionsbyråer ökar sannolikheten för att erhålla en bredare helhetsbild med
många perspektiv av vad riskproblematik inom skadeståndsansvaret innebär. Francis och Yu
(2009) presenterar bevis för att större revisionsbyråer utför revision med högre kvalitet än
mindre byråer. Detta motiverar författarna med att större byråer har större samlad erfarenhet
19

och större möjligheter till internrådgivning än vad små byråer har. Detta anser även Folami och
Jacobs (2011) som förklarar att revisionsbyråns storlek ofta representerar deras nivå av
expertis. Francis och Yu (2009) finner vidare att olika stora revisionsbyråer visar olika mönster
i sin rapportering av fortlevnadsprincipen. För att fånga upp dessa olikheter väljer vi därför att
göra urvalet av respondenter från olika stora revisionsbyråer. Utifrån detta urval har vi valt att
intervjua sammanlagt tio personer, genom att välja en till två personer från varje byrå. Vi har
valt att rikta frågorna mot auktoriserade revisorer, eftersom de har hög erfarenhet inom yrket.
Respondent

Företag

Intervjutyp

Datum

Birgitta Berntsson (BB)

Grant Thornton Göteborg

Besöksintervju

21 feb 2018 kl. 14.00

Lars-Magnus Frisk (LMF)

Grant Thornton Göteborg

Besöksintervju

21 feb 2018 kl. 15.00

Mattias Olofson (MO)

EY Göteborg

Besöksintervju

22 feb 2018 kl. 14.00

Linda Sturesson (LS)

Baker Tilly Halmstad

Besöksintervju

27 feb 2018 kl. 14.30

Jan Carlsson (JC)

Baker Tilly Halmstad

Besöksintervju

27 feb 2018 kl. 15.30

Marie Svensson (MS)

Varbergs revisionsbyrå

Besöksintervju

5 mars 2018 kl. 11.00

Thomas Belfrage (TB)

EY Göteborg

Telefonintervju

5 mars 2018 kl. 15.00

Stefan Svensson (SS)

Baker Tilly Halmstad

Besöksintervju

7 mars 2018 kl. 10.00

Per Widell (PW)

Baker Tilly Falkenberg

Besöksintervju

13 mars 2018 kl. 14.00

Rebecka Alfredsson (RA)

PwC Halmstad

Besöksintervju

14 mars 2018 kl. 11:00

Figur 2. Respondentförteckning.

3.3.3 Intervjuer
Intervjupersonerna kontaktades per telefon och via e-mail. Intervjuerna omfattas av nio
besöksintervjuer och en telefonintervju. Jacobsen (2002) påpekar att intervjuer ger ett
rättvisande utfall när de sker genom ett personligt möte, då telefonintervjuer begränsar
observationsmöjligheterna. Det finns en risk att vår telefonintervju inte gav det utfall vi ville
ha, då vi inte kunde observera personen. Andra risker med en telefonintervju är att
ljudinspelningen försämras, att frågorna och de svar som ges missuppfattas och att
respondenten distraheras under intervjuns gång. Anledningen till att en intervju genomfördes
via telefon var att respondenten inte hade möjlighet att ställa upp på ett personligt möte. Varje
intervju tog cirka 45 minuter med förutsättningen att intervjupersonen innan intervjun fått
tillgång till en sammanfattning av de ämnesområden som kom att beröras. Intervjuerna
spelades in och små anteckningar skedde löpande under tiden. Detta skedde genom att en av
oss ansvarade för att ställa frågorna medan den andra antecknade, observerade och tolkade då
detta kan exponera dolda svar.
Intervjuunderlaget har framställts utifrån syftet och frågeställningen. Frågorna är utformade för
att få svar på hur revisorer ser på den riskproblematik som kan föranleda skadestånd, hur de
går tillväga i sin granskning, hur de väljer väsentliga poster att granska och hur de förhåller sig
till revisionsrisken. Ett antal frågor ställdes till respondenterna i en specifik ordning, medan
vissa mer allmänna frågor grupperades i en separat kategori. De allmänna frågorna ställdes
under intervjuns gång, dock hade de inte någon specifik kronologisk placering.
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Frågeformuläret är således semistrukturerat. Jacobsen (2002) hävdar att strukturerade frågor
bör undvikas vid öppna intervjuer för att inte riskera att respondenten känner sig obekväm eller
mindre villig att svara på frågorna. Samtidigt är det viktigt att vara tydlig med vad frågorna
innebär. Efter slutförandet av datainsamlingen transkriberades ljudinspelningarna för att
underlätta tolkningen och analyserandet av det insamlade materialet.

3.4 Validitet
Datainsamling ger validitet genom att informationen ger svar på frågeställning och syfte.
Validiteten kan delas in i både intern och extern validitet (Jacobsen, 2002). Enligt Bryman och
Bell (2015) är validitet att det som avses att mätas faktiskt mäts. Studiens validitet är att det
som undersöks faktiskt ger svar på studiens frågeställning.
3.4.1 Intern validitet
Den interna validiteten omfattas enligt Bryman och Bell (2015) av en god överensstämmelse
mellan forskarens teoretiska idéer och observationer, vilket stärker den kvalitativa
undersökningen eftersom en långvarig närvaro och delaktighet ger en hög grad av
överenskommelse mellan begrepp och observationer. Den interna validiteten innebär att
mätningen utförs på det sätt som det avses att mätas på (Jacobsen, 2002). Vår interna validitet
kretsar kring att lägga fokus på få intervjuer för att få så kvalitativa svar som möjligt. Detta tar
vi sedan vidare genom att jämföra och förhålla datainsamlingen mot tidigare forskning för att
kunna framställa ett riktigt resultat.
Vår teoretiska referensram och det empiriska underlaget har i enlighet med Bryman och Bell
(2015) en hög samhörighet då vi utfört personliga intervjuer. Nio av tio intervjuer genomfördes
med personlig kontakt, vilket har givit studien samhörighet mellan de teoretiska idéer, begrepp,
observationer och respondenternas svar. På detta sätt har vi skapat en närmare kontakt till
respondenten där vi kunnat återkoppla för komplettering av information. Slutligen ger valen av
forskningsansatser och -metoder som lämpar sig till det valda forskningsområdet validitet åt
studien.
3.4.2 Extern validitet
Den externa validiteten fokuserar på forskarens förmåga att generalisera studiens slutsatser till
populationen (Jacobsen, 2002). Detta är generellt ett problem vid kvalitativ forskning, enligt
Bryman och Bell (2015). Resultatet bör kunna generaliseras till andra situationer och sociala
miljöer, vilket i kvalitativa undersökningar ibland är diskutabelt eftersom de ofta begränsas till
sitt urval (Bryman & Bell, 2015). Våra respondenter kommer från fem olika revisionsbyråer
spridda över Sveriges västkust, vilket gör att vårt resultat på ett godtagbart sätt är applicerbart
på populationen. Den externa validiteten ökar även då sekundärdata används till den teoretiska
referensramen (Jacobsen, 2002). Den generalisering vi gör analyseras i kombination med de
teoretiska begreppen, vilket skapar en bild av hur verkligheten ser ut. Med tanke på att
informationen inhämtas från olika källor och perspektiv har vi ett brett empiriskt underlag.

3.5 Reliabilitet
Reliabilitet, å andra sidan, handlar om tillförlitligheten i datainsamlingen (Jacobsen, 2002).
Bergström och Boréus (2012) förklarar att den empiriska vetenskapssynen ska baseras på
noggranna mätningar och uträkningar, vilket ger god reliabilitet. Även i de fall då
undersökningen inte omfattas av tal och mätning är det viktigt att eliminera felkällor
(Bergström & Boréus, 2012). Det är även viktigt att använda rätt tolkningsstrategi vid
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textanalys i förhållande till studiens syfte (ibid.). Reliabiliteten kan delas upp i intern och extern
reliabilitet.
3.5.1 Intern reliabilitet
Intern reliabilitet är enligt Bryman och Bell (2015) att alla forskare är analoga i sina tolkningar
av teorin och empirin. Vår studie uppnår en godtagbar reliabilitet eftersom vi som forskare har
varit likasinnade i undersökningen och därav kunnat tolka det vi ser och hör på ett analogt vis.
Regelbundna diskussioner mellan oss forskare har hållits under hela undersökningsperioden.
En kontinuerlig process av att läsa, diskutera och tolka undersökningens delar tillsammans gör
att vi enklare bedömer studiens reliabilitet. Detta gör att våra tolkningar är överensstämmande,
vilket ger reliabilitet i analys och slutdiskussion. Intervjufrågorna har anpassats utifrån att
respondenterna är auktoriserade revisorer och därmed har lång erfarenhet. Vi har aktivt
undvikit att ställa ledande frågor under intervjuerna. Skadeståndsansvar för revisorn är ett
känsligt ämne. Således finns det en risk att respondenterna undanhåller eller snedvrider viss
information. Genom att ta hänsyn till detta under operationaliseringen och efterföljande delar i
processen minskar vi risken att det påverkar resultatet. Alla intervjupersoner har återgetts vid
sitt riktiga namn och arbetsplats i anslutning till deras respektive svar, vilket vi menar bidrar
till en acceptabel reliabilitetsnivå.
3.5.2 Extern reliabilitet
Den externa reliabiliteten avser till vilken grad studiens resultat kan replikeras, det vill säga att
en annan forskare skulle kunna utföra samma undersökning med samma material och metoder
och i slutändan komma fram till samma slutsats (Bryman & Bell, 2015). Genom att noggrant
dokumentera alla intervjuer och deras genomförande, tillsammans med omfattande
diskussioner kring metodbeskrivningens utförlighet möjliggör vi denna replikerbarhet. Enligt
Bergström och Boréus (2012) ska resultatet av undersökningar kunna jämföras och i de fall
som olika personer genomför samma undersökning och kommer fram till samma resultat, kallar
författarna det för att intersubjektiviteten är god. Vi uppnår en god intersubjektivitet genom att
förtydliga källhanteringen, argument och struktur för läsaren, samt med vilket material och
tillvägagångssätt vi har utfört undersökningen. Även modeller och citat ligger till grund för de
tolkningar vi har gjort då vi eftersträvar tydlighet i vårt tillvägagångssätt för hela uppsatsen.

3.6 Etisk reflektion
Genomförandet av denna undersökning har baserats på de huvudsakliga etiska regler som
används i svensk forskning, presenterade av Bryman och Bell (2015): informationskrav,
samtyckeskrav, konfidentialitets- och anonymitetskrav, nyttjandekrav och falska
förespeglingar. För att uppfylla dessa krav har varje intervjurespondent i god tid innan intervjun
tilldelats en sammanfattning av intervjuns innehåll och studiens syfte och inriktning. I de fall
respondenterna gav exempel på specifika händelser eller namn, bemötte vi detta genom att
återge svaren med en neutralisering av namn och vissa händelseförlopp, utan att genom detta
förvränga svarets innebörd. Detta för att så långt som möjligt undvika att inkräkta på
respondentens privatliv. Vidare bör forskaren även beakta huruvida de ämnesområden som
behandlas i intervjun kan uppfattas som känsliga eller närgångna av respondenten (Bryman &
Bell, 2015). Vi har under hela studiens gång upprätthållit en medvetenhet gällande att ämnet
skadestånd kopplat till revisorns arbetsprocess kan anses vara ett känsligt ämne. När det
kommer till kravet på samtycke har vi bemött detta genom att upplysa respondenten om att
intervjun skulle spelas in på två inspelningsenheter och bekräfta att han eller hon godkände att
deras svar spelades in.
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4 Empiri
I detta kapitel har vi disponerat empirin utifrån den ordning respondenterna intervjuades.
Varje avsnitt börjar med en introducerande presentation av respektive respondent och sedan
struktureras varje respondents svar upp genom ämnesrubriker. De viktigaste delarna av
respondenternas svar presenteras för att skapa en tydlig bild av deras perspektiv i förhållande
till studiens syfte. Urvalet av respondenter är auktoriserade revisorer från EY, PwC, Grant
Thornton, Baker Tilly och Varbergs Revisionsbyrå. Nio av tio intervjuer har genomförts genom
ett fysiskt möte med hjälp av en enhetlig intervjuguide (se bilaga 1). I denna empiriska
framställning används ordet skadeståndsrisk, till skillnad från övriga delar där
skadeståndsansvar genomgående används. Anledningen till detta är att respondenterna i sina
svar gav sin syn på den risk som finns för ett skadestånd, snarare än hur de ser på sitt
skadeståndsansvar.

4.1 Birgitta Berntsson (BB) - Grant Thornton Göteborg
4.1.1 Presentation - BB
Birgitta Berntsson (BB) är auktoriserad revisor på Grant Thornton i Göteborg sedan 2013.
Innan dess började hon som revisorsassistent på dåvarande Tönnerviksgruppen och senare som
auktoriserad revisor och kontorschef på dåvarande Ernst & Young i Kungsbacka. Hon har varit
auktoriserad revisor i 27 år. BB arbetar med stora och små ägarledda företag, kommuner och
stiftelser och har även medverkat i framställningen och rättningen av proven till FAR:s
revisorsexamen. Vidare har hon också sysslat med intern kvalitetskontroll inom EY och Grant
Thornton. Besöksintervjun genomfördes den 21 februari 2018 kl 14.00 på Grant Thorntons
lokaler i Göteborg.
4.1.2 Respondentens svar - BB
Allmän syn på skadestånd
BB ser på skadeståndet som någonting som revisorn “råkar ut för”. Hon motiverar detta med
att klienter mer och mer försöker utnyttja revisorns lagstadgade ansvarsförsäkring för att kunna
“mjölka ur” så mycket pengar som möjligt. BB anser att antalet åtal gällande skadestånd mot
revisorer har ökat på senare tid, dock beror det inte nödvändigtvis på att revisorn har orsakat
skada. Fortsättningsvis säger hon att skadestånden idag mer och mer involverar större belopp.
Kring ämnet huruvida den ökade risken för skadestånd påverkar hennes arbete säger hon:
“Jag skulle säga att det påverkar mer och mer vår vardag, och vi tänker mer
och mer på det i termer av: ‘skulle det här kunna orsaka skadestånd eller inte?”
Vidare berättar BB att Grant Thornton vid intervjutillfället har ett pågående skadeståndsåtal. I
samband med detta förklarar hon att det inte bara handlar om det monetära beloppet, utan även
den psykiska påfrestningen som medföljer. Det är en börda att bära på, även om det beror på
ifall revisorn är personligt ansvarig eller om hela byrån är ansvarig. Samtidigt säger hon att
risken för skadestånd, även om det alltid är en del av revisorns jobb, inte påverkar dem i deras
granskning utan bara är någonting som de förhåller sig till.
Tidigare uppmärksammade rättsfall gällande skadestånd mot revisorer kan påverka alla
revisorer och deras arbete, enligt BB. Detta gäller framförallt i de fallen då den anklagade
revisorn har fått en varning från RI till följd av fallet. Dessutom, menar hon, bidrar omtalade
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skadeståndsfall till att utveckla revisionsmetodiken och god revisionssed, vilket hon kallar
“learning-by-doing”.
Skadeståndsrisk
På Grant Thornton anser BB att de pratar mer om skadestånd än de gjorde förr. Större
ansträngningar läggs på att minimera de risker för skadestånd som följer med vissa
riskområden, exempelvis skatter och deklarationer. I slutändan leder detta till högre
revisionsarvode, anser BB, eftersom klienten får betala mer ju mer byråerna måste försäkra sig.
Hon anser vidare att svenska revisorer har blivit mer riskmedvetna, bland annat eftersom
branschen mer och mer börjar influeras av USA (United States of America) och deras stora
benägenhet till att stämma revisorer. Hon tycker inte att revisionen har blivit sämre, utan snarare
tvärtom tack vare de ökade kraven på utbildning från revisionsbyråernas sida. Att
utbildningskraven har ökat säger BB i sin tur beror på klientens ökade krav mot byråerna.
Klienten anser att allt ska vara rätt eftersom de betalar mycket för revisionstjänsten.
Revisionsrisk
BB finner att väldigt mycket inom klientens verksamhet kan öka risken för skadestånd.
Exempelvis nämner hon styrelsens aggressivitet och riskbenägenhet, den interna kontrollen
och den bransch klienten sysslar i. För att minimera dessa risker behandlas dem på
planeringsmöten, där respektive områdes väsentlighets- och risknivå uppskattas av byråns
revisionsteam. Diskussionen i teamen baseras på sannolikheten för att oegentligheter
uppkommer och de indikationer som finns. Det är viktigt att lära känna klienten genom att
analysera de tidigare erfarenheter revisorn har om dem. På dessa planeringsmöten har Grant
Thornton regelbundet en oberoende ytterligare person i teamet som studerar teamets arbete och
kommer med input gällande klientens risknivå, berättar BB.
När det kommer till klientens interna kontroller säger BB att det finns en risk för skadestånd
då revisorn misslyckas med sin bedömning av klientens interna kontroller. Missar revisorn att
upptäcka pågående förskingring är detta en stor grund för skadeståndsansvar. Denna risk ser
BB extra mycket när det kommer till attestkedjor, det vill säga då endast en person i klientens
företag tecknar alla konton i en beställningskedja. I en sådan situation är risken för förskingring
gigantisk, enligt BB.
De risker som BB observerar i revisorns granskning anser hon finns över hela granskningens
gång. Det är ingenting som kan preciseras till en specifik tidpunkt. Risken finns att inte
upptäcka fel trots att en väldigt gedigen planering har gjorts. Dessutom anser hon att revisorn
måste förhålla sig till det faktumet att han eller hon inte kan granska precis allt. Urvalet som
görs behöver vara representativt, men kanske inte alltid är det. Vidare beskriver BB att revisorn
kan “skriva av [sig]” en viss del av ansvaret, eftersom deras ansvar inte är att åtgärda felen,
utan endast att upptäcka dem.
Svårbedömda poster
BB anser att intäkter alltid innebär en stor betydande risk vid granskningen. Vidare berör BB
också värdering av dotterföretag, någonting som hon anser är ganska svårt. Det är framförallt
svårt om bolaget befinner sig i en stor invecklad koncern eller då det föreligger ett
nedskrivningsbehov i dotterföretaget. Revisorn måste då fråga sig: föreligger verkligen ett
nedskrivningsbehov eller bör jag se det från ett längre perspektiv? I så fall, hur långt
perspektiv? Vid denna bedömning bör revisorn beakta prognoser i budgetar för dotterföretaget,
försäljningen av produkten som dotterföretaget säljer och hur stort förtroende företaget har. I
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det fall värdet som revisorn får fram inte stämmer överens med dotterföretagets bokförda värde
i moderbolagets balansräkning behöver revisorn diskutera denna diskrepans med
företagsledningen.
Vidare nämner BB immateriella tillgångar som ytterligare en svårbedömd post i granskningen.
När det kommer till utvecklingskostnader uppstår frågan för revisorn om dessa ska aktiveras
eller kostnadsföras direkt. Bedömningen här kretsar kring vilken fas produkten befinner sig i:
forskningsfasen eller utvecklingsfasen. Vid bedömningar av utvecklingsbolag brukar revisorn
ta in specialister för att säkerställa att bedömningen blir rättvisande för intressenterna. BB
betraktar slutligen även uppskjuten skatt som en svår post att bedöma och värdera. I det fall
revisorn är tveksam och det rör sig om ett väsentligt belopp, ska han eller hon ta hjälp av
skattejurister för att göra en rättvisande bedömning.
Att upplysa eller inte upplysa
Dilemmat, anser hon, ligger i vad som bör upplysas om eller inte. Frågor som: “Hur pass grovt
är det här felet?” och “Var hamnar vi då i vår rapportering?” uppkommer, och leder till en
bedömning som revisorn måste göra. Revisorn står här emellan risken för att utsättas för
skadestånd och de etiska regler om upplysningsplikt som han eller hon måste förhålla sig till.
Revisionsberättelse
När det kommer till svåra bedömningar i revisionsberättelsen eller granskningen i helhet har
revisorn mycket stöd, berättar BB vidare. Revisorer som har jobbat ett tag vet oftast vad de bör
och inte bör upplysa om, samt vilka delar där risken för skadestånd är hög om bedömningen
blir fel. Hon poängterar att revisorn alltid har de etiska regelverken att efterfölja, med vilka
denne har mycket bistående intern hjälp. BB får frågan hur hon gör för att minimera risken för
skadestånd. Hon anser att hon har jobbat så pass länge inom branschen att hon kan få en
magkänsla om ifall hon vill ta sig an klientuppdraget eller inte. En bedömning av klientens
bransch görs tillsammans med en ansträngning att lära känna klientens processer och rutiner.
Hon använder sig också av analyser av exempelvis olika nyckeltal, såsom omsättning. Är
klienten alldeles för riskfylld kan det hända att hon tackar nej till uppdraget.
Oberoende
Revisorns oberoende anser BB kan kopplas till skadestånd. Vissa fall som berör beroende är
självklara för revisorn, menar hon, medan andra lite mer klurigare fall kan vara svåra att
bedöma. Exempelvis är jäv en ganska självklar form av beroende, medan det finns andra lite
mer oklara beroenden såsom kompisförhållanden. I sådana fall anses kanske inte jäv föreligga
enligt lag trots att relationen egentligen är olämplig. För att underlätta denna bedömning
behöver revisorn ta hjälp och be om råd från en oberoende part inom revisionsbyrån.
Fortsättningsvis tycker BB inte att risken för skadestånd kopplat till ett oberoende är speciellt
stor, i alla fall inte i jämförelse med skadestånd i samband med olämpligt lämnande av
rådgivning till en klient. Hon anser att den hjälp hon får av analysmodellen minskar
skadeståndsrisken så pass att hon inte ser det som ett för stort problem.

4.2 Lars-Magnus Frisk (LMF) - Grant Thornton
4.2.1 Presentation - LMF
Lars-Magnus Frisk (LMF) är auktoriserad revisor på Grant Thornton i Göteborg sedan år 2013
och arbetar främst med mindre kundföretag. Han är även delägare i revisionsbyrån. LMF fick
sin ekonomexamen på Göteborgs Universitet år 1982, efter vilken han började arbeta på
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Skatteverket. Han började sin revisorskarriär år 1984 på Frejs Revisionsbyrå och sedan
Tönnerviks revisionsbyrå, för att därefter år 1992 fortsätta bygga upp karriären på EY i 21 år.
Under sin karriär har LMF även jobbat med personalfrågor, marknadsfrågor och varit
kontorschef. Han har varit auktoriserad revisor i 29 år. Besöksintervjun genomfördes på Grant
Thorntons kontor i Göteborg den 21 februari 2018 klockan 15.00.
4.2.2 Respondentens svar - LMF
Allmän syn på skadestånd
LMF berättar att det finns ett fåtal kända skadeståndsfall i media, däribland Öhrlings PwC och
Prosolvia. Han fortsätter att berätta att skadeståndet oftast föranleds av att det har skett småfel
och menar att det sällan beror på revisionsfel. Det handlar istället om skattefel där exempelvis
deklarationen innehåller felaktigheter, att felaktiga handlingar har skickats in eller att det
saknas underlag för löneskatt. Finns det flera småfel, till exempel à 5000 kronor, i deklarationen
är det inte ett tillräckligt stort belopp för att det ska kunna täckas av ansvarsförsäkringen. Han
förtydligar att det är skatteärenden som utförs av fel personer, det vill säga att sådana uppgifter
bör utföras av riktiga skattekonsulter. Därav hänger felet på revisorn och en utbetalning av
förseningsavgift måste göras ändå. Samtidigt säger LMF att detta inte påverkar deras arbetssätt
och därmed inte heller risken i revisionen.
Han nämner att det vid tidpunkten för intervjun föreligger ett skadestånd mot Grant Thornton,
dock påverkar det inte hans arbetssätt. Vidare tar han upp skadeståndsfallet med Arthur
Andersen som fick betala en större kostnad än vad de hade försäkringar för. I ett sådant fall
riskerar aktieägare att förlora allt. LMF berättar att han som delägare på Grant Thornton inte
har någon förlustförtäckningsplikt vid en konkurs orsakad av ett skadestånd som inte täcks av
ett eget kapital och ansvarsförsäkringar. Icke-delägare har inte heller något personligt
ekonomiskt ansvar eftersom bolaget står för det ansvaret. LMF ställer sig tveksamt till att ett
skadestånd påverkar hans risk- och ställningstagande i revisionsarbetet. Han anser inte att
upplysning av väsentliga eller misstänkta väsentliga felaktigheter är en stor risk när det kommer
till skadestånd, utan menar snarare att en varning eller erinran från RI är mer betydande.
“Risken för skadestånd skulle jag säga har mindre påverkan än risken för att få
en prickning av Revisorsinspektionen. Det ser jag mycket allvarligare. Mycket
allvarligare.”
Skadeståndsrisk
LMF tycker inte att skadestånd för revisorn har ökat de senaste åren, eftersom han inte har koll
på alla fallen. Han belyser att det finns en ökad sannolikhet för att skadestånd uppstår om
klienter vet att de kan tjäna pengar på det. Han talar om att revisorn har blivit mer uppmärksam
för att inte göra fel vid småärenden. Revisorn har också blivit mer riskmedveten och mindre
riskbenägen när det gäller vardagliga uppgifter. Han fortsätter berätta att revisorn idag är mer
noggranna med att avgränsa sitt ansvar, bland annat genom ett uppdragsbrev. LMF menar att
uppdragsbrevet förtydligar vad klienten respektive revisorn ansvarar för. I det fall klienten
påstår att en viss ansvarsfördelning förekommer kan revisorn hänvisa till uppdragsbrevet. LMF
påpekar även att revisorn upplyser om riskklausuler eftersom det är ett mer säkert sätt än att
instruera klienten till att göra på ett visst sätt.
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Revisionsrisk
LMF anser att klientens riskbenägenhet är en påverkande faktor som kan öka risken för
skadestånd i klientens verksamhet. Han menar på att det finns klienter som tar risker, bland
annat genom att de är affärsmän och tar större risker än vad de klarar av. LMF exemplifierar
att klienten kan vara slarvig, ha dålig kontroll eller ha dålig uppföljning i företaget. Beroende
på personen eller branschens natur kan klienten medvetet ta större risker trots att han eller hon
har bra kontroll. LMF ger även ett exempel på att det finns stora risker i att utveckla nya patent
i ett forsknings- och utvecklingsbolag. Han menar på att riskerna är kopplade till varje bransch,
klientens intresse och vilken miljö de befinner sig i.
Om ett företag har dålig intern kontroll och revisorn inte lyckas upptäcka detta, då finns det
stora risker i den interna kontrollen hos klienten, säger LMF. Detta kan föranleda att risken för
skadestånd ökar för revisorn. Han menar på att de inte kan förlita sig på den interna kontrollen
om den inte är bra och att den i regel sällan går att lita på såvida det inte rör sig om ett större
bolag. Detta bedömer han genom kontrollsystemet där utfallet oftast blir att revisorn utför
substansgranskning istället.
Svårbedömda poster
Fortsättningsvis anser LMF att värderingar ofta är svåra att bedöma, vilket är en stor risk. Han
menar även att styrelsens inställning i riskfrågor är en viktig del även om det är mer hänförligt
till den interna kontrollen. Risken minskar enligt LMF, om styrelsen inte är vårdslös och om
de är ärliga människor. LMF påpekar att värdemässigt svårvärderade poster inte går att värdera
och exemplifierar ett uppdrag han håller på med nu, vilket är ett utvecklingsbolag inom
bostadsrätter. De håller på att bygga ut en hel del fastigheter i Stockholms innerstad för mycket
pengar och värderingen från och med nu tills de ska säljas är därmed svår att göra. Han hävdar
att det skulle sänka bolaget om revisorn uttalar sig för att han eller hon inte tror på värderingen
och detta ökar risken för skadestånd. I ett fall där revisorn inte väljer att uttala sig alls och
marknaden istället faller och hela tiden fortsätter att falla, ökar också risken för skadestånd.
Han säger att svårbedömda poster påverkar omständigheter och att det är svårt att värdera. LMF
tycker även att värdering av dotterföretag, uppskjuten skatt, immateriella tillgångar och
utvecklingskostnader är svåra att bedöma. Han förklarar att ett bolag som tjänar mycket pengar
på den vanliga verksamheten och samtidigt utvecklar någonting annat väljer att inte ta upp det
i balansräkningen utan istället kostnadsför det. LMF tycker att de utvecklingsbolag med
lönsamhetsproblem är svåra. LMF jämför med en latent skattefordran som är grundad på gamla
förlustavdrag, eftersom det fungerar på samma sätt där. Den fordran har då framkommit genom
att bolaget förlorat pengar tidigare år. LMF påpekar att de fyra svårbedömda posterna som
nämndes ovan är beroende av att det går bra i framtiden för företaget. Det svåra för revisorn är
att göra bedömningen om företaget kommer att gå bättre i framtiden.
LMF tycker att fortlevnadsprincipen är lättare att granska. Det ska framgå i
förvaltningsberättelsen om bolaget är beroende av kommande kapitaltillskott, vilket dessutom
påverkar värdet och bolagets förutsättningar för fortsatt drift. I det fall fortsatt drift inte kan
intygas ska allting omvärderas eftersom det inte längre är en Going Concern. LMF tycker
däremot inte att skadeståndsrisken påverkas av fortlevnadsprincipen. Det enda fall då det finns
en skadeståndsrisk vid felbedömning av fortlevnadsprincipen är när klienten befinner sig i en
rättsprocess där det skulle finnas en risk för att behöva betala ett skadestånd. Han påpekar också
att det ligger i ett forsknings- och utvecklingsbolags natur att vara ett osäkert kort.
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“Om jag går och köper aktier i ett bolag som har noll kronor i försäljning utan
lägger allt i utveckling och patent och det visar sig att det blev inte så mycket av
det här, då får man nästan skylla sig själv, för du har gjort det med öppna ögon.”
I detta fall lämpar det sig inte att stämma revisorn i samband med konkursen, anser LMF.
Samtidigt hävdar han att revisorn ändå förmodligen inte hade låtit det passera utan anmärkning.
Att upplysa eller inte upplysa
LMF berättar att en upplysning kan lämnas felaktigt, vilket RI kan upptäcka. En annan aspekt
är att en upplysning lämnas i onödan till följd av att revisorn är för försiktig och att det då
drabbar företaget negativt. Han säger att det är mer troligt att RI inblandas om det inte skett
någon upplysning alls, att bolaget går i konkurs eller att resultatet visar ett sämre utfall. Han
menar på att RI i sådana fall kan påpeka att upplysning borde noterats och att revisorn därmed
lämnat en felaktig revision. Detta orsakar att revisorn får prickar på grund av fel i
yrkesutövningen. Det har varit tal om att RI ska tilldelas ytterligare en sanktionsmöjlighet,
nämligen personlig böter för revisorn, vilket LMF tror kommer att vara svårt att försäkra sig
mot. Detta påpekar han är värre än att få en prickning från RI. LMF exemplifierar en tidigare
medarbetare som hade missat att skicka ut flera deklarationer, som således blev en större
kostnad för byrån. Medarbetaren fick en prickning från RI. LMF säger att en sådan prickning
skulle kunna påverka hans roll som revisor, bland annat ryktet på marknaden eller risken att
auktorisationen dras in, vilket orsakar ett yrkesförbud. LMF hävdar att han har skärpt sitt sinne
när det kommer till skadestånd från klienten.
Revisionsberättelse
Majoriteten av de revisionsberättelser som skrivs är rena och det ska mycket till för att skriva
en oren, säger LMF. Samtidigt förklarar han att det väldigt sällan kommer till den punkten där
ett övervägande av att skriva en ren eller oren revisionsberättelse behöver göras. När revisorn
hamnar i det övervägandet och samtidigt behöver bedöma om en upplysning ska göras eller
inte då krävs det en hel del arbete. En revisor kan inte skriva en oren revisionsberättelse och
anmärka om ett problem i onödan, eftersom detta kan vara självuppfyllande och därmed skada
bolaget. I det fall revisorn lämnar en oren revisionsberättelse för att vara på den säkra sidan
finns det en risk att leverantörerna, som kommer över denna information, kräver
kontantbetalning, vilket även kan skada ett ganska välmående bolag. Risken för att drabbas av
ett skadestånd på grund av att revisorn förhåller sig alltför kritisk finns alltid där, enligt LMF.
LMF berättar att han själv har stått inför en svår bedömning mellan att upplysa eller inte
upplysa. Klienten i fallet i fråga hade varit sen med sin betalning av skatter och avgifter med
bara några dagar vid två separata tillfällen. LMF var då tvungen att göra en bedömning eftersom
det rörde sig om ett gränsfall. Bolaget hade en nyckelperson utanför EU, som till följd av denna
anmärkning i revisionsberättelsen fick sitt svenska uppehållstillstånd upphävt av
Migrationsverket. Den anmärkning som gavs avsåg endast några dagar, vilket
Migrationsverket hade misstolkat. Bolaget var välmående i övrigt och denna felbedömning
orsakade att de förlorade klienten. Efter denna händelse hävdar LMF att han är mer
uppmärksam idag vid en bedömning av skatter och avgifter. Samtidigt är han beredd på att ta
en högre risk för att inte anmärka för tidigt och för mycket.
LMF berättar att han aldrig blivit ertappad för att ha skrivit för lite, det vill säga funnit
någonting att anmärka på och inte skrivit in det i revisionsberättelsen. Han ger även ett exempel
på ett bolag där han ställde sig kritisk för dess fortsatta drift. I detta fall hade han fel eftersom
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bolaget överlevde nästkommande år. När bolaget bytte revisor och den nya revisorn inte var
lika kritisk, gick bolaget i konkurs nästföljande år.
Oberoende
LMF anser att revisorns oberoende är en felöversättning från engelskan och menar på att det
handlar om revisorns agerande, det vill säga att vara självständig. En person är inte oberoende
av någon, tycker han. Det finns ingen risk för skadestånd när det kommer till oberoendet enligt
LMF. Han ser istället en större risk att förlora det förtroende som klienten har för honom.

4.3 Mattias Olofson (MO) - EY Göteborg
4.3.1 Presentation - MO
Mattias Olofson (MO) har jobbat som revisor i elva år och har varit auktoriserad revisor i fem
år. 2007 började MO på revisionsbyrån PwC i Köpenhamn. Efter fyra år bytte han till PwC i
Göteborg. Efter ytterligare fyra år började han hos EY Göteborg, där han idag är Senior
Manager. MO jobbar ofta med större och internationella kunder, både noterade och onoterade.
Besöksintervjun hölls i EYs lokaler i Göteborg den 22 februari 2018 klockan 14.00.
4.3.2 Respondentens svar - MO
Allmän syn på skadestånd
MO inleder med att risk kan betyda olika saker. Han anser att skadeståndsansvaret är en del av
jobbet och hans vardag, även om han själv inte har blivit utsatt för det. MO menar på att risken
hela tiden finns där och är en del av jobbet, likt andra yrken. Han förklarar att det handlar om
rätten att en person får ersättning och att det därför inte spelar någon roll vilket yrke som avses.
Däremot säger MO att i regel är det konsulter som blir anklagade, vilket revisorn ändå är. Han
exemplifierar att en tjänst köps av någon, som i sin tur förväntar sig att den levererade tjänsten
är av en viss kvalitet. Detta menar han omfattar såväl revision som skatt, due diligence eller
annat liknande. När det senare visar sig att jobbet är dåligt utfört har klienten ett bevis på att de
lidit skada av detta. Därmed menar MO att den som lidit skada har rätt att ansöka om ersättning
eller stämma den som åsamkat detta. Han säger även att det är speciellt lämpligt vid försäljning
av tjänster.
MO känner till skadeståndsfall, dock är han inte jätteinsatt i det mer än det som går att läsa i
tidningen. Han berättar däremot om HQ-fallet där den ansvarige revisorn fick en varning från
RI. Han tror att RI inte kunnat bedöma att fallet varit tillräckligt grovt och oaktsamt för att ge
upphov till skadestånd genom att de kanske inte kunnat påvisa att någon lidit skada av det.
Skadeståndsfall påverkar inte MO i hans roll som revisor, utan han läser det i tidningar av
intresse. Han förlitar sig på sin organisation, sitt team och sin kunskap. Han känner sig ganska
trygg och säger att så länge en revisor håller sig nära den verksamhet som ska granskas behöver
denne inte oroa sig för skadeståndsrisken. Däremot säger han att det är svårare att hålla sig nära
en större klientorganisation.
Skadeståndsrisk
Risken för skadestånd har inte ökat de senaste åren enligt MO, utan har alltid funnits i hans
arbetsliv. Däremot antyder han att det rapporteras mer om skadestånd i media som således kan
ha skapat ett större fokus kring ämnet. Han lyfter fram Prosolviafallet, vilket han anser har
påverkat revisionsbranschen och hur affärer görs. MO tycker att revisionskvaliteten har ökat,
dock är det inte drivet av risken för skadestånd. Det drivs snarare av externa intressenters
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förväntningar, tillsynsmyndigheten RI och branschorganisationen FAR. Det har vidare
influerats av internationella påtryckningar från regulatoriska myndigheter, framförallt i USA
efter Enron-skandalen. Detta påstår MO verkligen har påverkat revisionskvaliteten i en positiv
riktning. Han tycker att revisionen idag är bättre än för elva år sedan då han började i branschen.
MO hävdar att han inte blivit mer riskmedveten med tiden, eftersom han inte oroar sig för
skadeståndsrisken då han alltid utför ett bra jobb. Han uttrycker även att risken för att betala
ett skadestånd är drivet av att en annan lider skada och att det finns personer som har försökt
ansöka om skadestånd där det faktiskt inte har lett till någonting. MO finner det mitigerande
för honom att ha en stor organisation bakom sig som bland annat har ansvarsförsäkringar.
Revisionsrisk
Den inneboende risken kopplat till skadestånd är högre för publika bolag, anser MO, eftersom
de innehåller många intressenter, exempelvis aktieägare, som kan lida skada på grund av
misskött revisionsarbete eller på grund av styrelsen. Vid det tillfället tillsätts en högre riskfaktor
för den inneboende risken i revisorns riskanalysmodell. Han ser även en risk i de bolag som
exempelvis har dotterföretag långt bort som de inte har bra kontroll över. Enligt MO ökar detta
både upptäcktsrisken och den inneboende risken. Revisorn har ett ansvar i revisionen för att
granskningen som utförs görs lika för alla bolag i koncernen. Fokus kan inte enbart ligga på
Sverige utan även eventuella dotterföretag i utlandet, som måste granskas på samma vis som
de svenska bolagen. I det fall revisorn tror att denne har granskat utländska dotterföretag rätt
och det visar sig att så inte är fallet, kan det föranleda skadestånd, påstår MO.
Det finns inga större faktorer i klientens interna kontroller som kan leda till skadestånd, enligt
MO. Han menar på att det ska mycket till för att han som revisor ska få betala ett skadestånd
och inte styrelsen. Styrelsen har också ett ansvar mot aktieägare genom att övervaka
efterlevnaden av de interna kontrollerna och se till att de är av adekvat kvalitet. MO ser ingen
stor risk för att kontrollrisken ska leda till skadeståndsansvar, på grund av att styrelsen har
huvudansvaret att upprätta den interna kontrollen. Är styrelsen medveten om att en intern
kontroll inte finns och revisorn säger att de fungerar jättebra kan revisorn möjligtvis utsättas
för en skadeståndsrisk. MO ser dock inte detta som ett troligt scenario eftersom den metodik
de har nu inte skulle föranleda något sådant.
När det handlar om upptäcktsrisken säger MO att det skulle kunna gå fel i en avrapportering
till styrelsen, bolagsstämmor eller liknande, då fel som upptäckts av revisorn inte följer med
hela vägen till avrapporteringsmöten, protokoll eller liknande. Revisorn i Sverige förlitar sig
på de dotterföretagsrevisorer som finns i utlandet. En sådan revisorsgranskning används för att
kunna uttala sig om en hel koncern. I det fall den svenska revisorn inte fångar upp de saker
som den utländska revisorn har gjort en anmärkning på ligger ansvaret på revisorn här i Sverige.
I grund och botten beror det på att revisorn misskött sitt jobb och är en indikation på att det
interna systemet inte fungerar, säger MO. Detta leder till att revisorn öppnas upp för
skadeståndsansvar, eftersom det finns risk för att någon lider skada på grund av någonting
revisorn borde ha upptäckt.
Svårbedömda poster
Det kan vara svårt att bedöma vissa värderingsposter i ett bolag, vilket MO exemplifierar. Ett
bolag som har en tillgång som är för högt värderad kan ibland leda till att bolaget hamnar i en
obeståndssituation och att aktieägarna förlorar sina pengar i en konkurs. Detta menar han skulle
trigga någon intressent att påstå att revisorn borde ha upptäckt att det inte fanns något värde i
tillgången och att revisorn därmed har gjort en felvärdering. Vidare är det styrelsen eller
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företagsledningen som ansvarar för att en redovisning upprättas och visar de värden som finns,
något som revisorn sedan ska kontrollera. Även om revisorn har utfört sitt jobb kan det senare
visa sig att styrelsen agerat med uppsåt eller om de felaktigt har undanhållit information från
revisorn, förklarar MO. Han berättar även att det är vanligt att ett bolag vid konkurs går på
revisorn. Detta leder till att RI blandas in då det blir ett disciplinärende, där de exempelvis går
in och tittar på vilken information revisorn haft tillgång till, vilken bedömning revisorn har
gjort och hur det avspeglar dennes slutsatser.
I de fall MO har haft felaktiga underlag från början och han inte misstrott detta eller borde
upptäckt det, har han inte något skadeståndsansvar, eftersom det är någonting som styrelsen
ansvarar för. Han menar på att det i så fall borde föreligga ond tro eller liknande, vilket hamnar
på styrelsen. MO förklarar att det inte är hans ansvar att upprätta en värdering utan att hans
ansvar baseras på den fakta som finns och att bedöma om värderingen som styrelsen har gjort
är riktig. Samtidigt påpekar han att styrelsen kan presentera felaktig fakta för honom. Har han
inte insett att informationen var felaktig så har han inte heller gjort en felaktig bedömning,
baserat på den information som finns. Dessutom är det styrelsen som bär på det största ansvaret
eller risken då de också har ansvarsförsäkringar och försäkringar som täcker deras
skadeståndsansvar. MO berättar att revisorn ofta åker på sådana fall där denne blir stämd på
grund av att allmänheten kanske har en annan bild av vad en revisor gör i förhållande till vad
han eller hon faktiskt gör. Därmed föreligger ett förväntningsgap, eftersom allmänheten har en
annan syn på vad revision egentligen är.
Värderingen av svårbedömda poster såsom värdering av dotterföretag är också drivet av risken
för skadestånd, enligt MO. Han berättar även att deras uttalande om fortlevnadsprincipen är att
se till att ett företag kan leva tolv månader från balansdagen. Han menar på att om
revisionsbevisen inte är tillräckliga i det fallet påverkas värderingen av tillgångarna eller
bolaget i sig. Vidare förklarar MO att det inte är ett stort problem så länge ett bolag har en
struktur och kundmassa som genererar överskott i form av vinst. MO säger även att mindre
bolag har det svårare att upprätta bland annat en kontrollbalansräkning, vilket gör att de kan
utsätta sig för risker baserat på detta. Däremot arbetar MO mest med större bolag vilka oftare
är stabila och solida. MO exemplifierar att det finns situationer där det är svårt att bedöma
fortsatt drift för företag, som således gör att han som revisor måste lägga ännu fler
arbetstimmar. Därmed menar MO på att han hellre lägger ett par timmar på en problematik
kring fortsatt drift för ett bolag som fungerar väl, än för företag som inte är välfungerande. MO
förklarar att det krävs ännu fler revisionsbevis ju mer tvivelaktig han känner sig vid bedömning
av fortlevnadsprincipen. Han menar att det blir en mer exponentiell kurva ur ett
revisionsmetodiksperspektiv. Samtidigt är det inte han som gör den slutgiltiga bedömningen
på den informationen utan han tillfrågar styrelse eller företagsledning om mer information och
därmed blir det deras uppgift att framkalla denna. MO förklarar att han inte kan intyga att ett
bolag kommer att leva vidare i tolv månader om styrelsen inte fullgör sitt åtagande. Däremot
säger han att det finns människor som struntar i detta och då kan det leda till ett
skadeståndsansvar.
Att upplysa eller inte upplysa
Misstänkta väsentliga felaktigheter upplyser revisorn alltid om, dock betyder det inte att en
oren revisionsberättelse behöver skrivas, enligt MO. I det fall en ren revisionsberättelse skrivs
trots att det ändå finns viktig information som intressenterna behöver bli upplysta om, har en
revisor alltid ett ansvar att kommunicera detta på annat vis. Ifall någonting skulle hända som
gör att bolaget går sämre och det inte är dokumenterat under revisionen eller i handlingsmötena
ökar risken för revisorn att utsättas för skadestånd. Samtidigt menar MO på att det finns en risk
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att han inte upplyser om sådant som han har hittat som intressenterna borde ha kännedom kring.
Det finns en risk att göra en felaktig bedömning genom att säga att informationen inte är
väsentlig fastän det i slutändan påverkar de finansiella rapporternas framtid, vilket revisorn
borde ha känt till och beaktat i sin avrapportering.
Revisionsberättelse och oberoende
En oren revisionsberättelse är svårare att lämna, påpekar MO, eftersom den möter ett större
motstånd. Ibland tar klienten det väldigt personligt om en oren revisionsberättelse lämnas. MO
menar på att oberoendet vävs in, eftersom revisorn inte får låta sig påverkas av klienten mot att
istället lämna en ren revisionsberättelse. Oberoendet är centralt i allt revisorn gör och följer
med under hela revisionsprocessen. Han berättar att han inte hade antagit en klient där det
föreligger tvivel om att hålla sig oberoende. MO förtydligar med att det finns konsekvenser
som kan bli långtgående om han inte hade varit oberoende. Däremot säger han att sådana
konsekvenser inte innefattar skadeståndsansvaret, utan snarare borttagandet av auktorisation
eller risken för att svärta ner EY:s varumärke. Detta menar han på är ännu värre än ett
skadeståndsansvar, eftersom han har svårt att se hur oberoendet skulle kunna leda till ett direkt
skadeståndsansvar. Ett sådant fall säger han behöver kopplas till att någon i så fall direkt har
lidit skada av oberoendet.
Risken att få ett skadestånd påverkar inte MO:s sätt att utföra sitt arbete på. Det är ingenting
han går omkring och tänker på när han är ute och reviderar. Däremot tycker MO att det påverkar
revisionsbranschen och EY som bolag. Av MO:s erfarenhet handlar 50 procent av
revisionsberättelsen om att avgöra vem som ansvarar för vad, någonting som han tänker drivs
av skadeståndsfrågan. Detta menar han påverkar formalian och slutprodukten som lämnas till
bolagsstämman. Till viss del förlitar han sig på de funktioner som EY har, det vill säga att det
finns personer som har hand om formalia och skriver juridiska dokument vilket minimerar
risken för revisorn i dennes verksamhetsutförande.
Avslutande tankar
Enligt MO är detta ett intressant ämne och avslutar med att berätta vad han känner är närmare
ett riskperspektiv. Exempelvis att borttagande av auktorisation är en större risk när det kommer
interna och externa kvalitetskontroller för att granska deras uppdrag. Vidare berättar han att
revisorn får uppleva det på årsbasis, det vill säga att RI kommer och begär att få titta på vissa
uppdrag. Samtidigt kommer deras interna kvalitetskontroll in och tittar på vissa uppdrag. Därav
menar han på att de sanktionerna, ifall han gör ett dåligt jobb, skulle påverka honom direkt.
Vidare förklaras skadeståndsansvaret som en “trigger-punkt”, det vill säga att någonting har
hänt där någon lidit skada och att det därav startas en rättsprocess. MO förtydligar att han vet
vilka förväntningar RI har på hans granskning och därmed vet han oftast vad de kommer att
påpeka. Han menar på att vid ett skadeståndsansvar där rätten är inblandad, som inte har samma
koll på revisionsverksamheten som RI har, blir utfallet inte densamma. Detta är mer osäkert
eftersom han inte kan styra den processen på samma sätt som om RI hade påpekat någonting.

4.4 Linda Sturesson (LS) - Baker Tilly Halmstad
4.4.1 Presentation - LS
Linda Sturesson (LS) arbetar som auktoriserad revisor på Baker Tilly i Halmstad sedan år 2001.
Hon arbetar främst med små till medelstora företag. När ekonomistudierna avslutades fastnade
hon för redovisnings- och revisionsbranschen efter en praktik på en redovisningsbyrå i
Halmstad. Därefter fick hon en tjänst hos BDO samtidigt som hon tog högskoleexamen. LS
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har varit auktoriserad i tio år. Besöksintervjun genomfördes i lokaler hos Baker Tilly Halmstad
den 27 februari 2018 klockan 14.30.
4.4.2 Respondentens svar - LS
Allmän syn på skadestånd
LS börjar med att berätta att hon är bekymrad över skadeståndssituationen för revisorer. Hon
känner oro för vart det är på väg och till vilka belopp det ska sluta i.
Skadeståndsrisk
Risken för skadestånd anser LS har ökat de senaste åren för revisorn och att denne i samband
med detta har blivit mer riskmedveten. När hon hörde om ett fall där en revisor fick ett par
hundra miljoner i skadestånd, ställde hon sig frågan om det skulle kunna hända henne? LS
funderar då om hon som revisor gör samma fel som de skadeståndsdrabbade revisorerna
gjorde? Vidare har LS reflekterat över huruvida de höga skadestånden skulle kunna komma att
förändra studenters uppfattning av yrket och ha en avskräckande effekt på dem.
Revisionsrisk
Enligt LS finns det exempel på några specifika riskområden där risken är större för att hamna
i en skadeståndssituation. Inne i företagets verksamhet finns det exempelvis risk för
förskingring som inte upptäcks av revisorn. Denna risk är framförallt stor i restaurangbranschen
där dagskassan kanske inte alltid rapporteras fullständigt, vilket gör att intäktsredovisningen är
en stor risk i klientens verksamhet. Även byggbranschen kan innebära en risk, eftersom de ofta
har mycket pågående arbeten som sträcker sig över flera år. Intäktsredovisningen av pågående
arbeten är problematisk ibland, eftersom revisorn måste ställa sig frågan om klienten använder
rätt principer när de hänför kostnader till de olika åren. Det blir lätt fel här, enligt LS.
Vidare kan fastighetsbolag innebära en risk, framförallt om marknaden av fastigheter är instabil
eller pekar neråt, eftersom klienten kanske har för höga fastighetsvärden i sin bokföring. Detta
har dock inte varit aktuellt på många år då fastighetsmarknaden haft en väldigt bra utveckling
de senaste åren. Slutligen nämner LS utvecklingsbolagen, där värderingen av den immateriella
tillgången––det vill säga produkten som är under utveckling––är osäker och innebär en svår
bedömning. Intygar revisorn felaktigt att utvecklingsbolaget har rätt siffror och värden som
signalerar en god fortsatt utveckling, kan de investerare som sedan förlorar sina pengar väcka
skadestånd mot revisorn.
När det kommer till interna kontroller finns det en risk för förskingring, säger LS. I ett företag
där endast en person sköter alla betalningar finns det en hög risk för att de kan lägga undan
pengar till sig själva och därmed bedra ägarna. I denna situation måste revisorn signalera om
risken till företagsledningen och försöka få dem att sätta in kontrollfunktioner, till exempel att
en till person måste godkänna betalningen innan den går iväg. Signalerar inte revisorn för detta
överhuvudtaget och det senare visar sig att stora summor pengar har förskingrats, kan revisorn
riskera skadestånd från klienten.
Vid själva granskningen fokuserar LS på stora poster med höga värden, exempelvis pågående
arbeten. Sådana poster går hon in och granskar noggrannare för att kunna säkerställa att siffran
är korrekt. Vilka poster som är aktuella kan variera från företag till företag. Ett exempel på en
post kan till exempel vara kundfordringarna, framförallt i det fall då kundfordringarna är få och
stora. I det fall en kundfordran på tio miljoner kronor är den enda fordringen företaget har kan
det vara en fråga om solvens eller insolvens för klienten. Får klienten inte in denna fordran kan
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det innebära klientens konkurs, vilket skadar väldigt många. LS säger att hon då får gå till
klientens kund och kolla över deras siffror, för att se om de har ekonomi och likviditet för att
kunna betala fordran. Kan de inte det, då måste hon be klienten att skriva ner fordran eller varna
i revisionsberättelsen till klientens intressenter att klientens framtid som ett solvent bolag är
osäkert. Signalerar revisorn på rätt sätt har denne gjort sitt jobb. Slutligen nämner LS att
dokumentationen för revisorn är väldigt viktig. Det är viktigt för revisorn för att kunna styrka
vad han eller hon har gjort och kunna använda det som bevis om någon anklagar revisorn för
någonting. Hon påpekar att kraven på dokumentation inte alltid har varit lika omfattande som
den är idag. Idag måste revisorn skriva ner allt han eller hon gör.
Att upplysa eller inte upplysa
I det fall LS ställs inför en situation där hon behöver bedöma ifall hon ska upplysa om en
misstänkt väsentlig felaktighet, brukar hon upplysa företagets företagsledning först om de
problem som finns. Hon har som mål att försöka få klienten att vilja göra rätt. Väljer
företagsledningen att inte åtgärda felen måste hon upplysa om felen i revisionsberättelsen mot
externa intressenter. Sannolikheten för att hon tackar nej till uppdraget ökar om någon inte
skulle vilja rätta ett väsentligt fel. Oftast brukar klienten gå med på att rätta till ändringen om
revisorn förklarar att de annars måste skriva en oren revisionsberättelse. Det brukar fungera för
att få dem att gå med på exempelvis en nedskrivning av kundfordringar, säger LS. Hon
framhäver hur viktigt det är att ha en dialog med klienten under hela revisionens gång, eftersom
revisorn kan ha missuppfattat situationen eller erhållit ofullständig information.
Revisionsberättelse
LS säger att det kan vara besvärligt att lämna både en ren och en oren revisionsberättelse,
eftersom det ibland kan handla om en situation som ligger i “gråzonen”. De flesta av hennes
revisionsberättelser mot klienter är rena där hon känner att hon får en bra känsla i magen. I
vissa fall är det en självklar bedömning, till exempel om klienten har betalat in sina skatter för
sent, eftersom hon då har bevisen för detta svart på vitt och kan anmärka med säkert
fog. Däremot uppkommer det ibland några fall där hon inte känner sig helt säker på exempelvis
om ett utvecklingsbolag kommer att lyckas eller inte.
“Ska jag anmärka eller inte?”
Ibland kan det endast vara en känsla i magen, där hon saknar bevis för sin känsla, vilket gör att
hon inte har möjlighet att anmärka på det. I de fallen anser LS att hon ibland tvekar inför
lämnandet av revisionsberättelsen. Det är framförallt krångligt vid granskandet av
utvecklingsbolag, eftersom dessa ofta visar på lite sämre siffror i början för att vid ett senare
tillfälle kanske börjar växa och tar fart. Hur ska hon som revisor förhålla sig till det? Åt vilket
håll går utvecklingen för bolaget egentligen? För det mesta känns det dock ganska uppenbart,
eftersom de brukar vända sig till en kollega för diskussioner kring olika problemområden.
Kollegor måste användas som ett bollplank, enligt LS.
LS anser att hon går på sin magkänsla ganska mycket i sitt arbete. Hon säger att detta
förmodligen används till större del av rutinerade revisorer, eftersom de har en större känsla för
vad som krävs enligt lagen och vad som är rätt. Mer erfarna revisorer har också en mer
omfattande medvetenhet om vilka brister revisionsbranschen och revisorerna inom branschen
har. Därmed ökar medvetenheten om vad som kan gå fel. Bland annat baseras detta på tidigare
fall där revisorn har råkat ut för skadestånd. Det svåra är när bolagets siffror och revisorns
värderingar ser bra ut, medan revisorns magkänsla säger att företaget kommer att gå omkull.
LS påpekar att hon inte endast kan utgå från magkänslan, eftersom revisorn måste ha stöd i
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olika redovisningsregler tillsammans med ren fakta. Hon tror också att vissa revisorer inte går
på någon magkänsla alls, utan endast håller sig till de underlag och bevis som tas fram i
uppdraget.
Svårbedömda poster
Både värdering av dotterföretag, uppskjuten skatt, utvecklingskostnader och immateriella
tillgångar anser LS är svåra att bedöma. När det kommer till utvecklingskostnader är det
framförallt problematiskt att ta ställning till ifall utvecklingsbolaget kommer att få ett framtida
kassaflöde eller inte. Vidare när det gäller uppskjuten skatt är det ibland komplicerat att se
huruvida en vinst kommer att ske i framtiden, menar LS. Även bedömningen av
fortlevnadsprincipen innebär problem, exempelvis bedömningen om ett utvecklingsbolag
kommer att klara sig på det de har i tolv månader framöver. Blir en eventuellt pågående
nyemissionen av? Blir den inte av är det i vissa fall mycket svårt för revisorn att ta ett beslut.
Vid sådana bedömningar får revisorn bland annat utgå från klientens egna budgetar och även
undersöka vilka kunder klienten har.
Oberoende
När det kommer till kravet på oberoende säger LS att dilemmat ligger mellan att ge rådgivning
till klienten och hamna i en beroendeposition. I det fall klienten frågar revisorn om en
rådgivningsfråga får revisorn berätta allmänt om vad lagar och regler säger. Lämnar revisorn
för mycket rådgivning till sin klient kan oberoendet dock brista, eftersom det då kan landa i att
revisorn granskar sitt eget arbete. Det finns därmed en signifikant risk i att vara alltför mån om
att hjälpa kunden med redovisningen och förvaltningen.
Avslutande tankar
Risken för skadestånd påverkar inte LS i hennes arbete. Hon säger att hon istället försöker att
fokusera på att göra ett bra jobb och att göra klienten nöjd. För att minska risken försöker hon
att vara lyhörd i diskussionerna med klienten och se om de kan råda henne om specifika
områden som kan innebära höga risker. Däremot påpekar hon att hon har fått mer respekt för
skadeståndet efter att hon läst om flera tidigare skadeståndsfall där revisorer blivit skyldiga
stora summor i skadestånd. Hon säger däremot att dessa skadeståndsfall inte har påverkat henne
i hennes granskning av en specifik post, utan att det snarare är RI som påverkar detta. RI har
möjlighet att ge varningar till revisorn och säga upp dennes auktorisationstitel. Därmed har hon
blivit påverkad när hon läst om sådana fall. I det fall en revisor blivit av med sin auktorisation
då denne inte granskat varulagret tillräckligt tänkte LS att hon borde förbättra sin egen
granskning av den posten för att själv inte råka ut för samma öde. Detta förstärks av att de har
interna kvalitetskontroller var fjärde år där representanter från Baker Tilly kommer och
granskar revisorns arbete. Finner de brister i hennes arbete har de skyldighet att anmäla till RI
som då gör en vidare kontroll. Hon försöker därmed hålla sig själv uppdaterad om vilka delar
som RI ger varningar om varje år till revisorer.
Sammanfattningsvis anser LS att risken är högre att få varningar eller bli av med sin
auktorisation än att få ett skadestånd på sig från en klient. Förmodligen är skadeståndsrisken
större för de revisorer som arbetar med större bolag, eftersom det då handlar om större belopp,
säger hon. Hon anser slutligen att den svenska revisionsbranschen till viss del har påverkats av
amerikanska influenser, där skadeståndsåtal mot revisorer är mycket vanligare.
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4.5 Jan Carlsson (JC) - Baker Tilly Halmstad
4.5.1 Presentation - JC
Jan Carlsson (JC) är auktoriserad revisor och jobbar på Baker Tilly i Halmstad. Han började
sin karriär år 1984 och har jobbat som revisor i 33 år. Jan började arbeta i Växjö i två år, innan
han flyttade till Halmstad och jobbade på PwC i tio år. Han startade sedan upp Baker Tilly i
Halmstad och har varit kontorschef där sedan dess. Besöksintervjun hölls på Baker Tillys
kontor i Halmstad den 27 februari 2018 klockan 15.30.
4.5.2 Respondentens svar - JC
Allmän syn på skadestånd
JC berättar att han inte har funderat på skadeståndsansvaret då Baker Tilly själv inte hamnat i
en sådan situation. Han säger att det debatteras mycket om skadeståndet, bland annat huruvida
det ska finnas ett maxbelopp eller inte. Han jämför ett skadeståndsanspråk mellan
skattekonsulter och revisorer där skadeståndsskillnaden är väldigt stor.
Skadeståndsrisk
JC ser ingen ökad risk på skadestånd för revisorer de senaste åren, vilket han säger kan bero på
att han bor i en mindre stad och därav inte märkt någon skillnad trots att han jobbat inom
revisionsbranschen i trettio år. Revisorer har blivit mer riskmedvetna tror JC, dels på grund av
att det pratas mer och mer om skadestånd. Däremot anser han att risken de facto borde bli
mindre och förklarar genom att jämföra den nuvarande situationen med tiden då han började i
branschen. Han menar på att en revisor är mer omsorgsfull i revisionen idag, genom att bland
annat dokumentera mer och att arbetet idag utförs mer noggrant än förr. Därav menar JC att
risken borde ha minskat, även på grund av att revisorn generellt är mer strukturerad i arbetet.
Revisionsrisk
En opålitlig företagsledning och externa ägare är faktorer i klientens verksamhet som kan öka
risken för skadestånd, berättar JC. Han menar på att den kombinationen inte är nyttig. JC
berättar även att risken gentemot Skatteverket ökar när det gäller kontantbranscher. Han
tillägger att Skatteverket är den vanligaste anmälaren till RI. Han förklarar med ett exempel
där en person som äger en restaurang själv och myglar med kassan, då kommer det antagligen
inte leda till skadeståndsanspråk. Risken ökar oavsett bransch, säger JC, så länge
företagsledning och externa ägare inte går att lita på.
Det är styrelsens ansvar, anser JC, att den interna kontrollen fungerar i klientens verksamhet.
Han menar att de har förstahandsansvaret och att det inte direkt påverkar risken för skadestånd
för revisorn. När det är fel i bokslut eller i rutiner och revisorn inte upptäcker det, ökar risken
om det finns många externa ägare eftersom dessa kommer att ta beslut på felaktigt resultat och
finansiell ställning. Detta kan hända om revisorn till exempel missar en periodiseringskontroll.
Följaktligen kan det leda till skadestånd, enligt JC. Även om pengar skulle försvinna ur bolaget
har styrelsen återigen det primära ansvaret, vilket gör att det inte är självklart att det direkt leder
över till revisorn. JC menar att risken börjar i att det brustit i kontrollerna, vilket styrelsen först
har ansvar för innan det faller på revisorn genom att fel inte upptäcks. Han är dock osäker på
vart det skulle leda någonstans.
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Svårbedömda poster
Värdering av dotterföretag, uppskjuten skatt och utvecklingskostnader anser inte JC är
svårbedömda poster, eftersom han dagligen jobbar med detta och är därav van vid det.
“Konst, det är det man inte kan. När man kan det är det ingen konst.”
JC förklarar att det självklart är lättare att pricka av en kundreskontra, att fordringar är inbetalda
på det nya året. Vidare förklarar han att det som är svårt med att värdera sådana poster är
revisorns naivitet. Han menar på att det oftast bygger på en budget om framtiden. JC
exemplifierar att ett företag gör en prognos för hur det ska vara och sedan är det tekniken att
räkna, att diskontera tillbaka det och använda en rimlig diskonteringsränta. Han ställer sig
frågan om siffrorna i sig är rimliga? När det fallerat tre år i rad och det aldrig blir så som
företagsledningen säger, då tror inte JC på det det fjärde året. JC anser heller inte
fortlevnadsprincipen som svårbedömd, eftersom bedömningen handlar om att pengarna ska
räcka i ett år från den senaste balansdagen. Han menar på att kreditutrymmet går att se och att
en revisor också kan se i vilken takt bolaget förbrukar sina pengar. Därav kan de ändra detta
beroende på hur mycket utvecklingskostnader företaget lägger ner. En prognos av pengarna
måste alltid göras. JC berättar att detta nog har vållat många revisorer huvudbry, eftersom de
inte gjorde så här för tio eller tjugo år sedan. JC tillägger att bedömning av fortlevnadsprincipen
inte är svår utan att värdering av dotterföretag i så fall är svårare.
Att upplysa eller inte upplysa
JC berättar att de alltid påpekar väsentliga felaktigheter och att det inte är kopplat till
skadeståndsansvaret. Detta rapporteras i revisionsberättelsen. JC påpekar att han inte tänker på
skadeståndsansvaret när han skriver promemoria eller revisionsberättelse. Däremot menar han
att det absolut kan leda till skadestånd om han inte utför sitt jobb rätt. Skadeståndsansvar
kopplar JC mer till rådgivningssituationer. Han exemplifierar detta med ett upplägg där
revisorn uppmanar klienten till omstrukturering och förklarar att ett visst sätt kan leda till en
viss skatt och att det då blir fel. Således kan skadeståndsrisken öka. Revisionen är deras dagliga
arbete där de alltid försöker att göra ett korrekt bokslut, dock kan det leda till skadestånd om
det går fel, säger JC. Det är ingenting han som revisor hela tiden tänker på.
Revisionsberättelse
Det är inte svårt att lämna en revisionsberättelse enligt JC. Han säger dock att det kan vara
besvärligt om det är någonting i gränslandet mellan ren och oren revisionsberättelse och där
bedömningen inte är självklar. Samtidigt är det oftast självklart för honom då han har jobbat
inom branschen så pass länge. Han är noga med att skriva orent om det behöver skrivas och
sedan är det inte mer med det. JC säger att detta inte heller påverkar hans sätt att utföra
revisionsarbetet på, eftersom ett dåligt utfört jobb kommer att upptäckas av RI. Varningar och
andra sanktioner från RI är en enormt större källa till oro för revisorer i allmänhet än ett
skadestånd. JC exemplifierar att han vid bokslutsrevision ser att det inte finns någon risk och
då kan det inte heller leda till något skadeståndsansvar. Frestas däremot revisorn av att
snedvrida dokumentationen kan denne komma att utredas av RI. Däremot kommer det aldrig
att leda till något skadeståndsansvar, vilket han känner lång väg. RI är enligt JC, ett mycket
större problem i revisionen än vad skadeståndsanspråken är.
Tidigare fall och oberoende
Tidigare skadeståndsfall känner inte JC påverkar honom i hans dagliga arbete. Inte heller risken
för skadestånd påverkar honom. JC ser heller ingen koppling på revisorns krav på oberoende i
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förhållande till skadestånd, eftersom oberoendet alltid måste upprätthållas. Han tror inte heller
att det skulle öka risken för skadestånd, eftersom skadestånd är när någonting har gått åt skogen
vilket det inte behöver göra när oberoendet brister.

4.6 Marie Svensson (MS) - Varbergs Revisionsbyrå
4.6.1 Presentation - MS
Marie Svensson (MS) jobbar som auktoriserad revisor på Varbergs Revisionsbyrå i Varberg
sedan 2002. Hon gjorde sin revisorsexamen och blev då först godkänd revisor för tolv år sedan.
I sitt arbete granskar MS främst små enmansbolag. Besöksintervjun genomfördes på kontoret
för Varbergs Revisionsbyrå den 5 mars 2018 klockan 11.00.
4.6.2 Respondentens svar - MS
Allmän syn på skadestånd
Skadeståndsansvaret är ingenting som MS tänker på i det dagliga arbetet eller något som
påverkar henne dagligen. Hon säger att hon läser om det i tidningen och då och då får ta del av
det från branschorganisationen FAR. Hon påpekar att de skadeståndsfall som uppmärksammas
i media ofta innefattar väldigt stora belopp och anser att beloppen har blivit större och större
den senaste tiden. Hon tar upp fallet Arthur Andersen och resonerar att de fall som sker i USA
även påverkar oss i Sverige, exempelvis genom Sveriges fall med HQ Bank.
Skadeståndsrisken
MS känner emellertid att risken för skadestånd inte är stor för henne själv, eftersom hon främst
arbetar med små bolag. Hon är inte orolig att det skulle drabba henne personligen och med
väldigt stora belopp. Ett alltför stort uppdrag skulle hon neka, säger hon, eftersom hon inte
känner sig bekväm med det. MS berättar att hon blev anmäld till dåvarande RN (idag RI) efter
sitt första uppdrag som auktoriserad revisor. Det visade sig att hon hade gjort rätt, vilket gjorde
att RI inte utfärdade några sanktioner mot henne. Detta gör dock att hon ser RI som en större
risk än skadeståndsansvaret. Därav är risken större att bli av med sin auktorisationstitel på
grund av misskötsel.
I takt med de skandaler som skakat om revisorsyrket har yrket blivit mer och mer styrt de
senaste decennierna, är MS uppfattning. Revisorns arbetssätt har därmed förändrats mycket.
Exempelvis ligger ett större fokus på risk i planeringsfasen. Även kraven på dokumentation
har sett en stor ökning––bland annat måste revisorn till en större grad idag beskriva varför de
utför en viss åtgärd.
Revisionsrisk
I klientens verksamhet ser MS en risk för revisorns skadestånd om ägarna i företaget är många.
Revisorns huvuduppgift är att berätta för företagets ägare hur styrelsen har skött sig, säger MS.
I det fall det endast finns en ägare, eller om det är ett fåmansföretag, är risken mindre att externa
parter påverkas av revisorns uttalanden. I de kända skadeståndsfallen som uppmärksammas i
massmedia är det oftast många ägare och involverar stora osäkra poster, har MS lagt märke till.
Vidare påpekar MS att det också handlar om vilken bransch företaget verkar inom. Hon
exemplifierar med restaurangbranschen, där risken är stor för att intäktsredovisningen blir fel.
Branschen som sådan har ett dåligt rykte, även om hon påpekar att risken minskar då klienten
har en registrerad kassaapparat eller annan säkerhetsåtgärd. De revisorer med erfarenhet inom
restaurangbranschen minskar sin risk genom hög branschkännedom.
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De interna kontrollerna i ett litet bolag är ofta dåligt dokumenterat, säger MS, vilket gör det
svårt för revisorn att få fram vilka kontrollfunktioner de har. Exempelvis kanske revisorn får
ut en lista på tillfällen då dagskassan har kontrollerats utan att veta om kassan verkligen fysiskt
har kontrollerats eller om det endast har skrivits ner på listan. Det är ibland också svårt att veta
vad klienten gör för att åtgärda avvikelser när de upptäcks, tycker MS. Vissa klienter är också
inne i ett system som de är mycket tveksamma att ändra på.
“Det är jobbigt att göra nytt. Det tycker de flesta människor, mer eller mindre.”
Större organisationer har oftast bättre koll på sina interna kontroller, säger MS. Vissa har till
och med en hel avdelning som kontrollerar kassan och hittar avvikelser. Större klienter har
hunnit jobba upp en bättre struktur för interna kontroller än vad små har, vilket gör att mindre
klienter här innebär en större risk.
De risker i revisorns granskning som MS tar upp är risken för revisorn att göra fel i sin
rapportering. De svåraste avvägningarna anser MS vara när och hur hon ska skriva. En annan
svårighet är hur mycket hon ska skriva, det vill säga hur hon håller rapporteringen på en lagom
nivå. Det är varken bra att skriva för mycket eller för lite, förklarar MS. Ett exempel på en
situation där det är lätt hänt att skriva för mycket är i bedömningen av fortsatt drift utifrån
fortlevnadsprincipen, säger MS. En revisor som inte tror på att ett företag kommer att vara
solventa under de kommande tolv månaderna måste varna för detta på något sätt till klientens
intressenter. I det fall då klientens framtid är osäker och revisorn måste göra en bedömning,
ökar risken för att både rapportera för mycket eller för lite. Vad revisorn skriver påverkar
utomståendes reaktion och motagerande, vilket gör att en fortlevnadsvarning från revisorn kan
få klientens kreditgivare att stänga företagets checkräkningskredit. Att revisorn varnar för
risken för fortlevnad kan därmed orsaka en konkurs i sig, hävdar MS. Skriver revisorn för
mycket kan det orsaka en reaktion mot företaget som inte hade funnits där om revisorn inte
hade upplyst om det. Vid alla dylika bedömningar om att upplysa eller inte upplysa bör revisorn
diskutera med en kollega eller ta hjälp av branschorganisationen FAR, säger MS.
“Vi är ju mer försiktiga när vi faktiskt skriver något, men det kan ju bli fel även
när vi inte skriver något.”
Svårbedömda poster
MS har klienter som äger dotterföretag och där värdering av dessa dotterföretag ingår i hennes
granskning av klienten. Den värderingen anser hon inte är svår om dotterföretagen genererar
pengar eller om det exempelvis finns en fastighet i dotterföretaget. Det är om dotterföretaget
är köpt väldigt dyrt i förhållande till det aktieinnehav moderbolaget har som problem uppstår,
eller om det finns nedskrivningsbehov av dotterföretagets värde. Vidare har hon en klient som
innehar ett patent, vilket hon anser är väldigt svårt att bedöma. Problematiken kretsat kring
uppskattningen av vad patentet kommer att generera för framtida kassaflöde, om något alls.
Att upplysa eller inte upplysa och revisionsberättelse
Ytterligare en bedömning är i vilken form varningen bör göras. En revisor har i princip tre
alternativ: skriva en anmärkning i en avvikande revisionsberättelse, skriva ett promemoria till
styrelsen eller kommunicera problemet muntligt. Vid vissa tillfällen säger MS att det är
uppenbart vad revisorn bör välja, exempelvis i stora bolag med väldigt många aktieägare där
ett muntligt påpekande är uteslutet. MS skildrar hur revisionsberättelsen och dess utformning
har utvecklats den senaste tiden. Förr skulle revisionsberättelsen endast förmedla om allt var
korrekt och ingenting annat fick stå med, ingenting fick sticka ut. När ISA kom öppnades dock
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nya vägar för revisorn att upplysa om viktiga händelser som bör beaktas av intressenterna, utan
att upplysningarna påverkar revisorns uttalanden om korrekthet. I och med denna utveckling
måste revisorn lära sig att denne kan upplysa om ärenden även om dessa inte nödvändigtvis
skadar bolaget. Risken är dock att det uppfattas fel av intressenterna, som förväntar sig att allt
som står med under upplysningar också innebär en fara för bolagets välmående, avslutar MS.
Oberoende
MS ser ingen koppling mellan oberoende och skadestånd. Hon anser det inte troligt att en
revisor kan åka på skadestånd för att de har varit beroende av klienten. Varbergs Revisionsbyrå
är duktiga på att hålla sig oberoende, anser MS. De får hjälpa små bolag med att göra
årsredovisning och undviker samtidigt hotet mot oberoendet här. Däremot resonerar hon kring
att det i mindre orter kan vara svårare att hålla oberoendet. För mindre klienter gäller inga
byrårotationslagar såsom för större klienter, vilket innebär att vissa klienter har haft Varbergs
Revisionsbyrå som revisionsbyrå i över 50 år. Hon anser att detta inte är ett hot mot oberoendet.
Det kan ses som någonting positivt, eftersom hon då känner kunden väldigt väl och därmed
förstår hur verksamheten fungerar. Däremot ser hon risken för att få skadestånd i situationer
där felaktig rådgivning har getts till en klient.

4.7 Thomas Belfrage (TB) - EY
4.7.1 Presentation - TB
Thomas Belfrage (TB) är auktoriserad revisor på EY i Göteborg. Han studerade på
Handelshögskolan i Göteborg och tog examen år 1981. Därefter började han jobba på en lokal
revisionsbyrå i Göteborg som sedan köptes av EY år 1991. Thomas hade först inte ambitionen
att jobba inom branschen utan hamnade där av en ren slump och fastnade då han tyckte att det
var kul. Han tog sin auktorisation år 1987 och jobbar numera med ägarledda verksamheter på
EY Göteborg. Telefonintervjun genomfördes i ett grupprum på Högskolebiblioteket i Halmstad
den 5 mars klockan 15.00.
4.7.2 Respondentens svar - TB
Allmän syn på skadestånd
I allmänhet ser TB revisorns skadeståndsansvar som något naturligt, eftersom det finns där med
tanke på revisorns roll som oberoende part och bekräftare av någon form av ekonomisk
information. Enligt TB vore det konstigt om det inte fanns någon ansvarspåföljd för det som
revisorn är ålagd att göra. Vidare påpekar TB att han efter ett antal år känner att yrket ibland
utesluter övriga aktörers ansvar, med tanke på att revisorn enligt lag måste ha en
ansvarsförsäkring. Han menar att det är väldigt lätt att gå direkt på en revisor, eftersom andra
aktörer vet att det finns pengar där.
“Så det finns ju alltid en peng bakom en revisor, vilket det inte alltid gör bakom
en styrelseledamot eller bakom någon annan som fattar beslut eller agerar i ett
bolags namn.”
Skadeståndsrisk
Han tycker att risken för skadestånd har ökat för revisorn de senaste åren, eftersom det finns
en benägenhet att söka ett ansvar så fort någonting inte blir som förväntat. TB hävdar att
revisorn absolut har blivit mer riskmedveten med tiden då det genomsyrar yrket mer och mer.
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Revisionsrisk
Faktorer som påverkar den inneboende risken är knutet till bransch, enligt TB. Vidare säger
han att det börjar i helikopterperspektivet, där han funderar kring vad han ska granska, vilken
bransch han ska granska och vad som är specifikt där. Han reflekterar även över vad som
möjligen rimligen kan gå fel, och utgår då från klientens affärsrisk i just den branschen. TB ser
att det finns faktorer i klientens interna kontroller som kan föranleda risk för skadestånd, i alla
fall om det talas i termer av generellt obehag. Han förklarar att det uppstår när han har att göra
med en klient där det inte går att lita på viljan att göra rätt. Enligt TB minskar risken när en
företagsledning har hög integritet, god moral och en vilja att göra rätt. Detta exemplifierar han
med en företagsledare som föregår som en förebild i organisationen och har en stark integritet
och en egen moral. Detta för att den personen planterar hela organisationens inställning och
moral. Vidare förklarar han att en företagsledare som vice versa fuskar för sin egen del
förmedlar till resterande i organisationen att det är okej att vara slarvig och fuska.
TB jobbar i stort sett uteslutande med ägarledda verksamheter. Därav anser han att den största
risken för honom är skatterelaterad. Han förklarar med ett exempel att det vid en skatterevision
kan antydas av Skatteverket att ett företag blivit belastat med kostnader som inte ska vara där,
vilket leder till åtal för ekonomisk brottslighet. I det fallet kommer även TB in i bilden, eftersom
han då inte har gjort sitt jobb genom att intyga och gå i fog för någonting som innehåller fel.
Detta kan även ske i extrema fall såsom konkurssituationer där företagets leverantörer och
externa kreditgivare förlorar pengar och blir arga för det, berättar TB.
TB säger att det är viktigt för revisorn att vara med på banan redan från början och vid planering
av årets revisionsinsats för att därmed fundera över de risker som finns. Revisionen kommer
att gå snett om han tappar någonting redan vid planeringen, eftersom han då inte kommer att
fokusera på det som är relevant. Detta menar han på kommer att sluta i fel slutsatser i
revisionsberättelsen, vilket är hans slutgiltiga dokument. En del upplysningar är även
ordinerade att alltid lämnas i revisionsberättelsen, säger TB, och ger exempel på sena
deklarationsinlämningar, skatter och avgifter.
Samtidigt innebär inte en revisors intygande att allt är korrekt på sista kronan. Bekräftar en
revisor att ett stort bolag har gått i vinst med två miljoner kronor och det sedan visar sig att
vinsten i själva verket var 1,9 eller 2,1 miljoner kronor, är det inte en relevant diskrepans som
väsentligt påverkar aktieägares beslut. Gränserna för vad som är väsentligt eller inte sätts även
baserat på hur stabil verksamheten är och exempelvis på hur stort eget kapital de har. TB hävdar
att detta påverkar hela arbetet med bland annat större urval och noggrannare stickkontroller.
Däremot ska han ändå lämna en kommentar om att det är rimligen korrekt, vilket han säger att
han bör ha en uppfattning om redan från början.
Svårbedömda poster
När TB värderar svårbedömda poster––såsom värdering av dotterföretag, uppskjuten skatt,
immateriella tillgångar, utvecklingskostnader och fortlevnadsprincipen––tar han sitt första
ställningstagande utifrån om posten har relevans. Han tittar på om posten är tillräckligt stor för
att påverka hans bedömning. En del poster väljer han att släppa då det ligger inom det intervall
som han kan acceptera. Däremot blir det besvärligt om det är ett väsentligt fel. En immateriell
tillgång kan till exempel vara väsentlig trots att den inte kan säljas, vilket gör att revisorn inte
kan jämföra det bokförda värdet med något marknadsvärde. Detta är revisorns ansvar att ta
ställning till och fundera över, under förutsättningar att revisorn tror på bolagets fortsatta drift.
Sammanfattningsvis säger TB att de ovan nämnda svåra posterna är komplicerade och
beroende på vad revisorn tror om bolagets framtid kan denne komma fram till olika slutsatser.
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Fortlevnadsprincipen är enligt TB en svår post att bedöma, framförallt i nystartade bolag och
utvecklingsbolag. Han säger att revisorn förhoppningsvis ska kunna ha en uppfattning om
affärsidén och vid utvecklingsbolag ska revisorn ha en uppfattning om finansieringen av den
kommande tolvmånadersperioden. Ett utvecklingsbolag hamnar i en osäker situation när de har
en nyemission på gång. Osäkerheten föreligger huruvida den kommer att bli tecknad eller inte.
Goodwill, å andra sidan, är en post som TB inte stöter på mycket i sitt arbete. TB beskriver att
goodwill i allmänhet uppkommit på grund av att bolaget köper något dyrare än vad de bokförda
värdena visar, vilket skapar ett affärsmässigt värde. En goodwill som i en koncern är knutet till
ett dotterföretag accepteras, säger TB, under förutsättningar att dotterföretaget har en sund
verksamhet. Vidare förklarar han att ett dotterföretag som år efter år går med förlust gör det
svårare att hävda att goodwill finns i verksamheten. Det finns även goodwill som är knutet till
exempelvis annan immateriell tillgång genom förvärv. Detta, menar TB, medför mycket
räknearbete eftersom revisorn först måste räkna ihop det för att verksamheten måste generera
överskott som klarar av en goodwillnedskrivning, samt att det även finns kassaflöde som
hänger med i processen. TB säger att denna värdering inte alltid är lätt och okomplicerad.
Revisionsberättelse
Enligt TB innebär lämnandet av en oren revisionsberättelse alltid en process innan beslutet tas,
eftersom det följs av allmänna konsekvenser. En oren revisionsberättelse är ingenting revisorn
bör lämna för säkerhets skull, eftersom många viktiga intressenter får ta del av det. Han ger
exempel på då Skatteverket får ta del av en kommentar gällande klientens skatter och avgifter.
Det är viktigt att konsultera med kollegor innan valet om att skriva en oren revisionsberättelse
görs. Det är alltid flera stycken inblandade och en revisor är aldrig ensam i den processen. Alla
kan då diskutera alternativa tillvägagångssätt och lättare komma fram till en korrekt
formulering av revisionsberättelsen. TB känner även att risken för ett skadeståndsansvar
påverkar hans sätt att utföra revisionsarbetet på.
“/.../ det är ju ett rejält, rejält hot som man känner.”
Tidigare skadeståndsfall och oberoende
TB finner att tidigare kända skadeståndsfall inte har påverkat honom i hans arbete. Däremot
säger han att det påverkar honom indirekt, eftersom det påverkar hela branschen. Personligen
agerar han inte på ett annorlunda sätt. TB ser ingen koppling mellan revisorns krav på
oberoende i förhållande till skadestånd och ser inte heller att brist på oberoende ökar risken för
skadestånd. Däremot tror han att det är lättare att driva en process mot en revisor som brustit i
sitt oberoende.

4.8 Stefan Svensson (SS) - Baker Tilly Halmstad
4.8.1 - Presentation - SS
Stefan Svensson (SS) började med revision år 2007 på en mindre byrå i Helsingborg som idag
heter Mazars SET. År 2009 började han på Baker Tilly Halmstad eller BDO som de då hette.
Han har varit godkänd och sedan auktoriserad revisor sedan år 2011, för att sedan bli delägare
i Baker Tilly i början av år 2012. SS arbetar mest med små bolag, dock har han några större
bolag i sin uppdragsportfölj. Han har inga noterade bolag som klienter. Besöksintervjun
genomfördes i Baker Tilly Halmstads lokaler den 7 mars 2018 klockan 10.00.
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4.8.2 - Respondentens svar - SS
Allmän syn på skadestånd
I allmänhet ser SS på skadeståndsansvar som någonting en person av egen vilja gör ett fel eller
av oaktsamhet. Det vanligaste är oaktsamhet i de fall SS hört om skadeståndsrisk. Han säger
att om det skulle uppstå fel i granskningen eller vid rådgivning har revisorn ett ansvar mot
bolaget och dess aktieägare.
Tidigare kända skadeståndsfall mot revisorer har SS läst mycket om, vilket bidrar till en viss
oro allmänt i branschen, eftersom det slutar i enorma summor. Däremot påverkar det inte
grunden till hans sätt att arbeta eftersom han fortfarande vill utföra arbetet med rätt kvalitet och
på rätt sätt. Samtidigt finns det en allmän oro som gör att han tänker sig för en extra gång när
han står inför svåra avvägningar i revisionen. SS tänker extra mycket på hur han bedömer en
post i framtiden som en annan revisor blivit fälld för. Han försöker att följa upp ärenden i RI
och tittar på det löpande. När han ser att andra revisorer har gjort fel och RI har vidtagit
åtgärder, tänker SS till en extra gång. Han påpekar att de då skulle kunna ändra i sina rutiner
för att minska risken för att sådant ska hända.
Skadeståndsrisk
SS anser även att risken för skadestånd har ökat för revisorer de senaste åren och förklarar att
det är lättare att få ut pengar från revisorn genom dennes ansvarsförsäkring än att gå på
styrelsen som ibland kan sakna sådan ansvarsförsäkring. Normalt sett är styrelsen i första hand
ansvarig, enligt SS, eftersom den ansvarar för förvaltningen av bolaget och de siffror som
lämnas ut. Även riskmedvetenheten har ökat för revisorn de senaste åren, säger SS, och
förklarar att bland annat kraven på dokumentation har ökat för varje år. Däremot är skadestånd
ingenting han går runt och tänker på hela tiden då de regelbundet arbetar utifrån en riskanalys
såsom risken för väsentliga fel eller risker i bolagets förvaltning.
Revisionsrisk
SS berättar att storleken på företag spelar roll när det handlar om faktorer i klientens
verksamhet som kan öka risken för skadestånd för en revisor.
“Ju större [bolaget] är, rent generellt, ju större risk och ju mer pengar kan det
handla om.”
Ett noterat bolag med många intressenter ökar också risken. Detta blir per automatik mer
intressant för omgivningen, förklarar SS. Dessutom behöver det inte vara ett bolag, utan det
kan vara en förening, fotbollsklubb eller liknande. Han berättar att en del branscher har högre
risk än andra och exemplifierar att en riskbransch oftast är de som har mycket kontanter. SS
jobbar med en ganska stor blandning av klienter, dock inga noterade då byrån har få sådana.
Han jobbar däremot med bolag som är större per definition, även om merparten är små bolag.
SS ser större faktorer inom klientens interna kontroller som kan föranleda ökad skadeståndsrisk
för revisorn.
“En farlig sak med den interna kontrollen är ju om de kan göra utbetalningar
själva.”
I vissa fall har klienterna en ganska stor ekonomiorganisation, berättar SS, dock är det endast
en person som sköter alla utbetalningar. I sådana fall menar SS att kontrasignering är viktigt,
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det vill säga att bolaget har två personer som utför jobbet. Således minskar risken för
aktieägare, styrelse och även revisorn. Därmed är det viktigt för en revisor att påpeka där det
finns en risk när den interna kontrollen inte är tillräckligt stark. Upptäcker inte revisorn detta
kan skadeståndsanspråk riktas mot denne. Därav blir valet av substansgranskning ett klart
alternativ, dels för att kartlägga rutiner. Finns det redan en rutin som fungerar då testar revisorn
den. Däremot är det nödvändigt att rapportera om revisorn direkt ser att rutinerna är bristfälliga.
När substansgranskningen tillämpas tar de stickprov på exempelvis utbetalningar i en månad,
för att kontrollera att allt är godtagbart.
Den del under själva granskningen som SS anser vara mest riskfylld när det kommer till
skadeståndsåtal är bristen i den interna kontrollen. Han menar på att det kan leda till att pengar
försvunnit från bolaget i någon form av förskingring av exempelvis en ekonomichef.
Intäktsredovisningen är en annan post med lite större risk, enligt SS. Han funderar huruvida
alla intäkter har kommit med eller om någonting saknas. Även svartarbete är en del av risken.
Svårbedömda poster
SS anser att värdering av dotterföretag, uppskjuten skatt, goodwill, fortlevnadsprincipen och
utvecklingskostnader oftast är väldigt riskfyllda. Specifikt är utvecklingsbolag riskfyllda då de
oftast samlar på sig mycket tillgångar, såsom immateriella tillgångar. Det kan även bero på att
bolaget går med underskott de första åren för att sedan kunna bygga upp det till någonting
större. Detta i sin tur gör att bolaget samlar på sig en uppskjuten skattefordran. Dessa är enligt
SS svåra att bedöma, eftersom han då måste bedöma affärsmöjligheterna för företagets framtid.
Han menar på att revisorn inte är tillräckligt kunnig för att se om tekniken håller för att gå in
på sådana detaljer. Därmed får revisorn titta närmare på bolagets prognoser och finansiering.
Den fortsatta driften måste revisorn också kunna bedöma, vilket gäller om bolaget klarar av att
överleva. SS säger att det är en riskpost i utvecklingsbolag.
SS har inte många bolag där han värderar goodwill, dock finns det några sådana klienter på
byrån. Vid goodwill tittar revisorn på framtida kassaflöde och hur det kommer se ut, samt
föreliggande likviditetsprognos tillsammans med resultatet. Vidare förklarar SS att de olika
delarna vävs samman och att ledningens uttalanden inhämtas för att uppfatta hur de ser på
framtiden.
Risken för skadeståndsansvar påverkar inte SS specifikt när han reviderar, utan han tittar på
det stora hela. Däremot finns risken i tankarna någonstans. Om revisorn gör sitt arbete som
denne ska och håller kvaliteten ska det vara tillräckligt för att inte behöva hamna i ett
skadeståndsmål. En annan risk är rådgivning, vilket också kan vara lurigt när skatteområden
inblandas, säger SS. Är skatteområdena mer avancerade tar revisorn hjälp av skattejurister.
Att upplysa eller inte upplysa och revisionsberättelse
Det blir något svårare genom åren att lämna en revisionsberättelse, eftersom bland annat
dokumentationen har blivit lite krångligare och omfattningen har blivit större som således ökat
kraven på revisionsberättelsen, berättar SS. Han påpekar även att det är mer att tänka på
gällande hur de ska formulera sig vilket är komplext, samt att revisionsberättelsen har växt och
blivit längre. Det är en svår gränsdragning när en revisor ska lämna en oren revisionsberättelse
som egentligen ska vara ren och tvärtom, enligt SS. Han menar på att det är en balansgång där
många revisorer gör olika bedömningar. När SS ska upplysa om väsentliga felaktigheter tänker
han inte specifikt på risken för skadeståndsansvar eftersom ledningen gör ändringar ifall
revisorn finner stora fel. På så sätt elimineras den risken automatiskt, säger SS. Han förklarar
att styrelsen i vissa fall kan hävda att de vill ha det på det sättet, vilket gör att revisorn måste
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titta på hur pass väsentliga felaktigheterna är och om det i så fall behövs skrivas en avvikande
revisionsberättelse. Där tänker inte revisorn på skadeståndsrisken i första hand, eftersom
revisorn gör sitt jobb och skriver att det är fel. Däremot kan det förekomma att felet ligger
precis under väsentlighetstalet, vilket kräver ytterligare en fundering.
Oberoende
Revisorns krav på oberoendet i förhållande till skadestånd ser SS som en jävsproblematik där
de måste hålla reglerna om att vara oberoende, framförallt till större bolag där de inte får göra
lika mycket såsom redovisningen. Självgranskningshotet stöter revisorn på ganska ofta, säger
SS där skadeståndet skulle kunna vara en förlängning av ett eventuellt misstag i förhållande till
jävsproblematiken. SS ser andra risker något större än risken för skadestånd av att inte vara
oberoende. I detta fall tänker han på intäktsgranskning, fortsatt drift och utbetalningar.
Samtidigt menar han på att det inte är bra att äventyra oberoendet i samband med att andra fel
uppkommer, eftersom en revisor då åsidosätter god revisorssed. Oberoendet är någonting som
kan eskalera en redan dålig situation, enligt SS. Riskerna ökar eftersom de även kan bli fällda
hos RI som kan ge revisorn en disciplinär åtgärd.

4.9 Per Widell (PW) - Baker Tilly Ahlgren & Co.
4.9.1 Presentation - PW
Per Widell (PW) är auktoriserad revisor på Baker Tilly Ahlgren & Co. i Falkenberg och
Varberg. Efter sin avslutade utbildning år 2004 fick han jobb på KPMG för att sedan byta till
dåvarande Ernst & Young (EY) i Falkenberg. Sommaren år 2013 delade EY på sig och skapade
Baker Tilly Ahlgren & Co. i Falkenberg. PW har varit godkänd och sedan auktoriserad revisor
i tio år (sedan år 2008). Han jobbar med en blandning av stora och små företag och har även
några stora föreningar i sin klientbas, dock ej några börsnoterade bolag. Besöksintervjun
genomfördes i Falkenberg på Baker Tilly Ahlgren & Co.:s kontor den 13 mars 2018 klockan
11.00.
4.9.2 Respondentens svar - PW
Allmän syn på skadestånd
I allmänhet tänker inte PW på skadeståndsansvaret eftersom de jobbar i en mindre stad med
mindre ärenden. De större frågorna dyker upp för noterade företag än på den privata sidan. Han
säger även att det finns en försäkringslösning till skadestånd, vilket däremot inte har behövt
utnyttjas de åren han har varit verksam som revisor. Det är väldigt sällsynt i små byråer att
behöva utnyttja ansvarsförsäkringen. De fall han hört om är HQ-bank och Prosolvia. PW jobbar
utifrån att det inte ska bli fel av andra aspekter för att inte åka på någon tvist. Sedan tänker han
sig att skadeståndet oftast är kopplat till skatter i små företag.
“Då försöker vi jobba efter principen att man ska ha fyra ögon på det mesta då,
så att det inte blir slarvfel.”
PW känner inte att tidigare kända skadeståndsfall mot revisorer har påverkat honom i hans
arbete. Han motiverar detta med att de mediauppmärksammade skadeståndsfallen ofta har
involverat finansiella företag, såsom banker och försäkringsbolag. På Baker Tilly Ahlgren &
Co. hanterar de inga sådana företag. De har heller ingen anställd revisor som är certifierad av
Finansinspektionen för att kunna anta sådana uppdrag.
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“Jag kan ju inte säga att det har påverkat så mycket. Vi har mer tänkt att ‘ah va
skönt att vi inte är i den världen, [för den] är ju mera utsatt.”
Skadeståndsrisk
Det PW är mest orolig för i revisionsbranschen är att bli anmäld till RI, inte att han ska ta
ekonomisk skada i form av skadestånd, även om denna skada är indirekt. PW berättar att det i
små företag oftast inte handlar om skadestånd utan att det istället gäller en dispyt över revisorns
arbete. I det fall revisorn har orsakat skada sker ersättningen vanligtvis genom kompensation
istället för en skadeståndsprocess i små bolag. Detta säger PW att de har varit med om någon
gång i samband med att någonting hade blivit fel. I detta fall fick klienten kommande års arvode
till halva priset. På så sätt leder inte ärendet till en domstol endast för små summor pengar. PW
hävdar att skadeståndet inte är någon större fråga i deras värld.
PW anser att revisorer i storstäder har blivit mer riskmedvetna med tiden. Däremot är det
styrelsen som har det största ansvaret, vilket reflekteras i att det sällan är revisorn som har fått
ta en värre skada än styrelsen i domsluten. Han menar att de som jobbar på de större byråerna
i storstäderna med publika bolag har en annan syn på saker och ting än de hade innan HQskandalen, ett fall som PW säger var en personlig katastrof för den påskrivande revisorn. Innan
revisorn ens blir dömd för någonting i domstol förknippas dennes namn med ett dåligt rykte,
vilket påverkar omgivningens förtroende för revisorn.
Revisionsrisk
Revisorn pratar mycket om risk. Lönsamma företag, där revisorn har fullt förtroende för ägarna
och som har lite eller inga banklån, innehar en minimal risk från revisorns synvinkel, berättar
PW. Företag som däremot har dålig lönsamhet, flera externa ägare som inte har god inblick,
mycket banklån och ett näst intill obefintligt eget kapital, kräver mer arbete från revisorn. I det
fallet funderar han på om han bör skriva en oren revisionsberättelse. Den inneboende risken är
där risken i en post alltid finns där hur mycket revisorn än kontrollerar, säger PW, och ger
exempel på varulager som blir för gammalt med tanke på teknisk utveckling. Detta går aldrig
att vara helt säker på. Vidare förklarar PW att den absolut största risken för skadestånd är det
som finns i verkligheten, men som dock inte går att hitta i bokföringen. Han ger även exempel
på eventualförpliktelser, avtal som är tecknade eller som kan leda till betalningsskyldighet, där
det inte finns spår i bokföringen annat än att VD:n har tecknat ett avtal med någon.
Den största risken tror PW är det som inte fångas upp i årsredovisningen, att detta har missats
och inte upplysts av revisorn under framtagandet av revisionsberättelsen. PW berättar att han
varit med om ett fall med en klient i byggbranschen, när han jobbade på KPMG i Halmstad
mellan år 2004 och 2011. Däremot hann han sluta på byrån innan utfallet blev uppdagat.
Sammanfattningsvis handlar fallet om ett skadeståndsanspråk i förhållande till ett pågående
projekt. Leverantörerna levererade varor samtidigt som årsredovisningen togs fram. Två
månader senare gick klienten i konkurs.
PW tycker även att det är lurigt med immateriella tillgångar och goodwill, vilket är en av de
två sakerna som lätt blir fel i balansräkningen. Den största risken som PW ser är de stora
föreningarna de har som klienter, där det finns många medlemmar som kan komma med
åsikter. Detta ökar risken för PR-komplikationer, det vill säga risken att förknippas med
någonting som går dåligt, snarare än en skadeståndsrisk.
På PW:s revisionsbyrå säger de att de inte ska jobba med klienter som de inte har fullt
förtroende för eller som de misstänker myglar med någonting. Vidare förklarar han att det är
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störst risk i intäkterna för de som vill manipulera, exempelvis genom att fler fakturor ställs ut
och blossar upp i intäkter. Trots att revisorn gör sitt jobb som de ska finns det alltid sofistikerade
oegentligheter. Risken är unik på varje ställe, säger PW. Ett exempel han ger var huruvida han
skulle bedöma om en produkt var säljbar eller inte. Han kunde då konstatera att den inte rört
sig på två år och plötsligt har bolaget en produkt som en kund har lagt order på år 2018 i
februari, som inte har rört sig under tidigare år. Samtidigt har bolaget fått fullt betalt.
PW hävdar att risken är liten om de har gjort någonting och att de måste göra en
kontrollinventering om de är oegentliga. Revisorn kan inte åka till alla lagerställen, om ett
bolag har flera lagerplatser. I så fall finns det en möjlighet för klienten att gömma lager. Detta
menar han på att revisorn inte förlorar på, utan att Skatteverket kan se att resultatet blir sämre
och att skatten blir lägre. Däremot driver inte skatteverket sådana case efter att revisorn skrivit
på. PW hävdar att de inte kan bli stämda för låga värden, däremot för höga värden.
Intern kontroll är då bolaget har kontroll på läget, säger PW. Han säger även att en viktig fråga
att ställa sig är om det finns faktura på allt som sålts och även på intäkter och kundfordringar.
I det fall revisorn inte får detta blir intäkter och kundfordringar mindre. Han ger även exempel
på att skadestånd mot revisorn kan uppkomma om de gjort misstag, räknat på lagerlistor flera
gånger eller gjort något fel som resulterat i för högt lager på grund av att bolaget haft en slarvig
kontroll på lagerlistorna eller att de har dåligt IT-stöd. Har klienten en dålig IT-miljö som inte
påpekats av revisorn kan detta innebära ett skadeståndsanspråk för denne. Detta är framförallt
en risk om bristerna i IT medför en krasch eller dataintrång.
När det kommer till kontrollrisken säger PW att det teoretiskt kan vara avstämningsfrågor. Han
berättar att han en gång hade en klient med som aldrig stämde av mot en av sina stora
leverantörer. Reskontran stämde med bokföringen. När de till slut gjorde en total avstämning
fann de att det saknades en miljon i leverantörsskulder hos det företaget. De hade även sagt att
de haft en kundfordran vilket inte föll på PW. Har många transaktioner om dagen skett kan
dålig intern kontroll göra att saker missas, vilket inte uppdagas förrän efter bokslutet är
påskrivet. PW tänker också på slarv kring skatter och avgifter. Samtidigt har han svårt att se
att revisorn kan få ett skadestånd, eftersom det väldigt snabbt märks om den interna kontrollen
är dålig i förhållande till bland annat avstämning, moms och löneredovisning. I förhållande till
alla risker är det lätt att missa någonting som inte finns med i räkenskaperna. PW menar att det
som kommit in i huvudboken är lättare att hantera än det som inte kommit in.
Svårbedömda poster
Värdering av dotterföretag, uppskjuten skatt, immateriella tillgångar, utvecklingskostnader,
goodwill och fortlevnadsprincipen är alla svåra poster att bedöma enligt PW. Han säger även
att immateriella tillgångar och dotterföretagsvärdering är beroende av framtida intjäning. I
dotterföretag finns det oftast inget eget kapital utan då handlar det om framtida vinster.
Klientens historik är endast vägledning för hur det går för företaget. En revisor måste titta på
bolagets prognos bedöma huruvida den är rimlig eller inte. PW berättar om ett fall där ett bolag
hade en årsredovisning med förvaltningsberättelse på två sidor, där de hade en
kontrollbalansräkning på våren, en på hösten och en i december samma år. En revisor måste i
detta fall försöka få klienten att skriva en upplysning om fortsatt drift. Han menar att de bör
skriva så mycket som möjligt själva, eftersom revisorn annars måste skriva en oren
revisionsberättelse. Det är fördelaktigt att hålla en dialog med klienten.
Vidare berättar PW att de har några bolag med goodwill och där han behöver värdera
dotterföretag och att det inte är några problem så länge bolaget har eget kapital eller lönsamhet.
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För de som förhållandevis liten revisionsbyrå är frågorna om goodwill och dotterföretag ingen
stor fråga. Däremot vet han att det är i just de posterna som det kan bli problem.
Revisionsberättelse
PW upplyser alltid om misstänkta väsentliga felaktigheter. Vid varje revisionsuppdrag försöker
han skriva ett skriftligt promemoria för analys, resultaträkning och balansräkning. Detta gör att
han har det skriftligt när han lämnar revisionen. Är det inte väldigt väsentligt kan en oren
revisionsberättelse istället skada bolaget. Det är sällan en oren revisionsberättelse lämnas.
Målet är att jobba i nära förbindelse med klienten och jobba med utvecklingen i dem för att
inte behöva lämna en oren revisionsberättelse. Risken för skadestånd påverkar PW i hans sätt
att utföra revisionsarbetet på. Däremot är det inte den ekonomiska sidan som de är rädda för
utan snarare att bli anmäld till RI.
Oberoende
Revisorns oberoende är inget PW kopplar till skadeståndsansvaret direkt. Istället ser han det
som någonting tredje man skulle angripa på grund av jäv. PW säger att ett skadeståndsansvar
inte kan uppkomma bara för att revisorn har varit beroende, utan det måste i så fall även hända
någonting. Konkurs påpekar han är det vanligaste, när någon förlorar pengar eftersom
konkursförvaltaren blandas in och tittar på saker. Vidare berättar PW att även om det är strikta
regler är huvudanklagelsen sällan riktad mot revisorn i ett skadeståndsfall. Han exemplifierar
HQ-bank och Prosolvia att det inte handlade om oberoendefrågan utan att bokföringen var
uppblåst och att aktieägarna blev lurade. Revisorn ska inte umgås med sina kunder varje dag
privat, säger PW. Däremot kan en revisor vara nära sina kunder och ändå vara oberoende. Det
beror på om aktörerna sköter sig.
Avslutande tankar
PW ställer sig frågan vad en revisor skulle vara orolig för och den första tanken som slår honom
är att bli anmäld till RI. Han säger att en revisor idag måste vara mer ordentlig, noggrann och
dokumentera. Detta oroar han sig för, dock kan det leda till uppgörelser. Han ger exempel på
ett fall där det blev fel med semesterersättning till anställda då det är lurigt med löner, fackliga
ärenden, övertid och fackavtal med olika övertider. När detta upptäcktes i efterhand fick
uppgörelse göras istället för att ett skadestånd skulle utmynna. Därmed behöll de klienten i
slutändan.

4.10 Rebecka Alfredsson (RA) - PwC
4.10.1 Presentation - RA
Rebecka Alfredsson (RA) är auktoriserad revisor på PwC i Halmstad. Hon började praktisera
år 2011 hos PwC Göteborg under sitt näst sista år på Handelshögskolan, Göteborgs Universitet.
Efter det fick hon jobb som revisorsassistent på samma byrå. Sedan bytte hon till PwC
Halmstad som är hennes nuvarande arbetsplats. RA tog sin auktorisation år 2017 och jobbar
idag med främst större bolag, både noterade och onoterade, ägarledda och inte ägarledda.
Besöksintervjun genomfördes den 14 mars 2018 klockan 11.00 i PwC Halmstads lokaler.
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4.10.2 Respondentens svar - RA
Allmän syn på skadestånd
RA:s uppfattning är att det har blivit tuffare för revisorn när det kommer till
skadeståndsansvaret. Hon känner att det är mer publikt, eftersom det skrivs mer om det i
tidningar än det har gjorts innan. Till största del påverkar det revisorer som arbetar med större
bolag, då de hanterar information som är av stort allmänt intresse. De revisorer som är
verksamma på en mindre marknad oroar sig mer för sitt rykte och det förtroende kunden har
för dem. RA tycker att det är väldigt lätt att rikta ett skadeståndsanspråk mot en revisor. Hon
anser det också problematiskt att revisorn ibland skuldbeläggs för saker som denne oftast inte
har skyldighet att ansvara för. RA menar att det inte förväntas att revisorn ska granska precis
allt, utan endast att denne är skyldig att anskaffa sig en rimlig grad av säkerhet för sina
uttalanden.
Tidigare mediauppmärksammade skadeståndsfall har inte påverkat RA:s sätt att utföra sitt
arbete. Däremot har det givit henne en större medvetenhet om betydelsen att inte ta några
genvägar och hur viktigt det är att det inte blir fel. Vidare har det fått henne att tänka mer på
vilka typer av kunduppdrag hon vill anta.
Skadeståndsrisk
Skadeståndet för revisorn har ökat de senaste åren, säger hon, dock beror det inte på att
revisorns ansvar har förändrats. Snarare orsakas detta av att fler och fler intressenter läser om
skadeståndsfall i tidningarna och utifrån det försöker väcka ett anspråk mot revisorn om de inte
är riktigt nöjda med revisionen. Till följd av denna utveckling tror RA att revisorer i allmänhet
har blivit mer riskmedvetna, medan hon själv alltid har känt sig riskmedveten på den fronten.
Hon drivs av viljan att alltid göra rätt och är mån om att alltid ha nog med bra underlag för sina
uttalanden.
Revisionsrisk
Riskerna för skadestånd mot revisorn som finns i klientens verksamhet anser RA beror på vilket
företag det gäller. Det beror bland annat på vilken bransch det är. Exempelvis har
byggbranschen större risker för svartarbete än andra branscher och branscher med mycket
kontanthantering innebär också en större risk. Vid revision av ett stort noterat bolag kan risken
ligga i att bolagets många intressenter kräver en viss nivå på resultatet, eftersom risken för
intäktsmanipulering ökar.
I klientens interna kontroller ser hon en risk då klienten har bristande koll på sin verksamhet,
och kanske slarvar med vissa aspekter av det dagliga arbetet. I det fall klientens system är rörigt
och revisorn måste kämpa för att få fram underlag finns det en större risk för revisorn, eftersom
det då är lättare för klienten att dölja ett medvetet fel. Mer specifikt tittar hon på om möjligheten
finns i bolaget för en person att göra betalningar ensam, utan attestering av någon annan.
Däremot menar RA att hon har svårt att koppla skadeståndet till dessa risker. Hon menar
snarare att innebörden av detta är att revisorn får mer att granska för att kunna säga att en
adekvat revision har fullgjorts.
“Ju bättre ordning och reda de har i sig själva, desto bättre känns det för oss.
/.../ jag skulle inte koppla det direkt, men det är ju liksom underliggande, på
något vis.”
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Revisorns dokumentation är väldigt viktig för att de ska kunna presentera vad de har gjort i sin
granskning vid ett eventuellt skadeståndsanspråk, enligt RA. Anklagas revisorn för någonting,
kan dokumentationen vara det bevis som kan användas i deras försvar. Vidare anser hon att
bedömningen av fortlevnadsprincipen är ett exempel på en del av granskningen där revisorn
måste vara väldigt noggrann och ha mycket på fötterna. Detta eftersom fortlevnadsprincipen är
en del där skadeståndsanspråk lätt kan riktas mot revisorn.
Svårbedömda poster
RA håller med om att vissa poster är svårare än andra att bedöma, exempelvis goodwill,
immateriella tillgångar, uppskjuten skatt, värdering av dotterföretag och fortlevnadsprincipen.
Orsaken till detta är bland annat att det förekommer en hel del bakomliggande bedömningar,
både från klienten och från revisorn själv. Bedömningarna gäller också framtiden och utfallet
påverkas därmed av framtida händelser, vilka förstås varken klienten eller revisorn har vetskap
om i förväg. Ofta baseras dessa avgöranden på få konkreta bevis, vilket också gör dem svåra
att verifiera, till skillnad från exempelvis en avstämning mellan bankens engagemangsbesked
och klientens bankkonto där bevisen är väldigt tydliga och uppenbara. Specifikt om goodwill
säger RA att värderingsproblematiken endast uppkommer om företaget går dåligt, eftersom det
då ibland gränsar mot ett nedskrivningsbehov. Goodwill är också utsatt eftersom klientens egna
värderingsmetoder lätt kan manipuleras i det dolda, såsom de matematiska formler som
används, för att framställa företaget i ett bättre ljus än vad det är i verkligheten.
Revisionsberättelse
Risken för att få ett skadeståndsanspråk riktat mot sig påverkar inte RA i hennes arbete. Den
första avvägningen är istället vad som är rätt och professionellt att upplysa om i det specifika
fallet. För revisorn handlar det i grunden om att göra en rätt bedömning, både för klientens
skull och för sin egen skull. Skrivandet av en oren revisionsberättelse är alltid svårare än
skrivandet av en ren, säger hon. I det fall klienten flera år i rad har haft problem och inte följt
exempelvis bokföringslagen är det en lätt bedömning, medan det är svårare när klienten tidigare
har skött sig bra och endast under det nuvarande året har trampat snett. Samtidigt ska revisorn
alltid ta hjälp av en kollega vid lämnandet av en oren för att stämma av att det är rätt beslut att
ta.
Oberoende
RA säger att hon har svårt att koppla oberoendet till skadestånd, eftersom hon inte känner att
hon vet tillräckligt mycket om det. Hon tycker att de på PwC är noggranna med att bibehålla
sitt oberoende, tack vare de riktlinjer och regler som revisorn har att utgå ifrån. Alla klienter
utvärderas regelbundet utifrån en oberoendeaspekt för att upptäcka om någon revisor har en
vänskapsrelation till dem. Slutligen kommenterar hon att klienten möjligtvis skulle stämma
revisorn om de hamnade i en konflikt.
Avslutande tankar
RA använder sig av magkänslan när det kommer till mindre väsentliga punkter och poängterar
hur viktigt det är att ha bra underlag i det fall posterna är mer väsentliga. Hon skulle själv aldrig
kunna basera ett beslut om fortsatt drift på magkänsla. Hon försöker att samla in så bra
revisionsbevis som möjligt för den givna situationen.
“Då kan vi i alla fall visa att vi har gjort tillräcklig granskning för att komma
till vår slutsats. Sen om den var fel /.../ ja, det kan ju hända, men då har man
ändå gjort det man ska med den informationen man hade då.”
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5 Analys
I detta kapitel analyseras den teoretiska referensramen och empirin med stöd av de tolkningar
vi har gjort. Analysen är uppbyggd utifrån en analysmodell, vilken har utvecklats från
begreppsmodellen i kontext med det empiriska underlag som har samlats in. Avsikten med
avsnittet är att besvara vår forskningsfråga: Vilken riskproblematik i perspektiv av
skadeståndsansvar finns och hur påverkar den revisorns granskning? Utfallet av denna analys
är ämnat att skapa förståelse och vara teorigenererande enligt den induktiva ansats som
genomgripande har tillämpats.

5.1 Analysmodell

Figur 3. Grafisk representation av analysprocessen .

Analysmodellen härstammar från begreppsmodellen. Analysmodellen är dock uppbyggd enligt
en logisk ordning, till skillnad från begreppsmodellen som är komponerad enligt en
kronologisk ordning. Detta är den bakomliggande förklaringen till att modellerna grafiskt
skiljer sig åt. Analysmodellen representerar de mönster vi funnit utifrån de enskilda
respondenternas svar och analyserar det empiriska underlaget i förhållande till den teoretiska
referensramen.
Ovalerna representerar de två aspekterna av problemet, närmare bestämt skadeståndet och
granskningen, som vi i analysen fokuserar på. I den vänstra ovalen undersöker vi risken för
skadestånd och den problematik i granskningen som kan kopplas till skadestånd, utifrån de
tillfrågade revisorernas uppfattning och tidigare forskning. Skadeståndsansvarets påverkan
kategoriseras genom allmän syn på skadestånd och skadeståndsansvaret.
Skadeståndsproblematik i granskningen omfattar svårbedömda poster, annan problematik som
kan föranleda skadestånd och oberoende. Vi analyserar även det funna resultatet som behandlar
granskningsproblematik i den högra ovalen, vilken inriktar sig på revisionsprocessen och dess
komponenter, samt den risk som revisorn tar under revisionen. I Revisionsrisk ingår
inneboende risk, kontrollrisk och upptäcktsrisk. Revisionsberättelse och att upplysa tar upp
problematiken bakom revisorns upplysningsplikt, samt typ I- och typ II-fel.
I undersökningen har vi funnit samband mellan ovalerna i båda riktningar. Nivån av
revisionsrisk i granskningen påverkar det skadeståndsansvar som revisorn innehar. Analysen
bearbetar även om skadeståndsansvarets existens i sin tur kan påverka revisionsrisken. Vi
analyserar likväl huruvida skadeståndsansvaret påverkar revisorns tankemönster och hur denne
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förhåller sig till detta i sitt arbete. Genom en kombination av de två ovalerna i en gemensam
kontext skapas en grund för den slutsats som svarar på vår forskningsfråga.

5.2 Skadeståndsansvarets påverkan
5.2.1 Allmän syn på skadestånd
Enligt BB är skadeståndsansvaret någonting hon tänker på dagligen. Samtidigt är det inget som
påverkar hennes granskning utan enbart någonting hon förhåller sig till i arbetet. Likt BB anser
MO att risken för skadestånd är en del av hans vardag. Det finns ett mönster beträffande
respondenternas uppfattade koppling mellan skadeståndsansvaret och konsulter. Det finns även
en uppfattning om att risken är större för revisorer som konsulterar sina klienter och att en
klient som lidit skada på grund av revisorn eventuellt kommer att utkräva ersättning eller
stämma revisorn för skadestånd. LMF betonar även att ett skadestånd inte förespråkas av
klienten såvida det inte handlar om ett väsentligt belopp och att det oftast uppstår på grund av
skattefel.
Hälften av respondenterna anser att tidigare skadeståndsfall inte påverkar dem i deras dagliga
arbete, medan den andra hälften har en avvikande uppfattning om att det påverkar
revisionsbranschen i sin helhet. Det som påpekades var bland annat att tidigare skadeståndsfall
kan påverka genom förändring av revisionsmetodiken.
5.2.2 Skadeståndsansvaret
Många av respondenterna anser att skadeståndsrisken för revisorn har ökat de senaste åren.
Respondenter är eniga om att en ökad benägenhet till skadeståndsutfärdande grundas i en vilja
att utnyttja revisorns ansvarsförsäkring för att lätt komma åt pengar. Denna ansvarsförsäkring
är lagstadgad i Sverige (27 § revisorslag [SFS 2001:883]), vilket SS anser har en påverkan,
eftersom det då är lättare att gå på revisorn för ett skadestånd än att gå på en styrelse, som inte
har en lagstadgad försäkring. Denna ståndpunkt stöds av Nydén (2013) som har
uppmärksammat problemet bakom att styrelsens ansvarsförsäkring inte är lagstadgad. Även
regeringens utredning Revisorers skadeståndsansvar (2016) kom fram till att den lagstadgade
ansvarsförsäkringen har bidragit till att revisorer har fått betala större skadestånd i rättsfall än
vad som rimligen kan berättigas.
Vidare anser respondenterna att Sverige har påverkats av influenser från USA när det kommer
till den ökade mängden skadestånd mot revisorer. Två av dem förklarade att amerikanska
företagsintressenter är desto mer villiga att stämma revisorn än vad svenska intressenter är.
MO menar däremot att de amerikanska kända skadeståndsfallen, såsom exempelvis Enron och
Arthur Andersen, har banat väg för modifieringar i lagstiftning, vilket i slutändan har ökat
revisionskvaliteten. Även BB tar upp att Sverige har influerats av USA. Däremot menar hon
att revisionskvaliteten har ökat på grund av större utbildningskrav för revisorn till följd av att
klienten efterfrågar en högre kvalitet.
JC påpekar att risken för skadestånd har minskat och motiverar det med att revisorn idag är
mer omsorgsfull och strukturerad i sitt arbete, samt dokumenterar noggrannare. Svernlöv
(2013) stödjer att denna utveckling har skett genom att poängtera att de ökade krav som
revisorn har fått på sig inkluderar mer noggrannhet och dokumentation. MO finner att
skadeståndsrisken alltid har funnits i yrket och att den därmed varken har ökat eller minskat.
RA har samma uppfattning, dock gällande revisorns riskmedvetenhet.
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Intervjuerna visar också på att respondenter anser att större uppmärksamhet har riktats i media
mot skadeståndsfall mot revisorer de senaste åren. Dock involverar dessa skadeståndsfall oftast
stora bolag med många ägare, eftersom dessa revisorer hanterar information som är av stort
allmänt intresse. Ofta handlar fallen också om finansiella bolag som kräver specialcertifierade
revisorer, enligt PW. Det finns en uppfattning om att risken för att få ett skadeståndsanspråk
på sig inte är speciellt stor till följd av dessa faktum, eftersom många av respondenterna jobbar
på små marknader (Varberg, Halmstad och Falkenberg). PW och RA uttrycker att de revisorer
som reviderar större klienter på större marknader förmodligen upplever en större risk för
skadestånd.
Respondenterna understryker att revisorn har blivit mer riskmedveten de senaste åren. PW
förtydligar att detta endast gäller revisorer i storstäder. LMF påpekar att revisorn har blivit mer
mån om att inte göra fel i små ärenden och att denne använder sig av uppdragsbrev för att mer
noggrant begränsa sitt ansvar. JC tror att riskmedvetenheten beror på att fallen uppmärksammas
mer i media. Att revisorn påverkas av den ökade mängden skadeståndsåtal uppmärksammades
av Bertil Oppenheimer i en intervju i Balans skriven av Hadjipetri Glantz (2017b). Han
förklarade att revisorn idag är mer upplyst gällande det ansvar denne besitter.
Ytterligare ett mönster kan ses där respondenterna har uppfattningen om att trenden går mot
stigande summor i skadeståndsfallen. En koppling till detta kan göras till bland annat
Prosolviafallet där det utdömda skadeståndet tillslut blev ungefär två miljarder kronor efter
ränta, vilket enligt Svernlöv (2014) tillsammans med Ekwing och Svendsen (2013) är det
största skadeståndet som hittills har fastställts i en svensk domstol.
Majoriteten av respondenterna anser att sanktioner från RI i form av varningar eller borttagande
av auktorisation innebär en större risk för revisorn än skadeståndsrisken. Det kan utifrån detta
argumenteras att det föreligger ett agentförhållande mellan RI och de revisorer som de har
tillsyn över. I likhet med Watts och Zimmerman (1983), Stiglitz (2002) och Carrington (2014)
kan agent- och principalförhållandet appliceras på revisorn och RI. För att bli auktoriserad
examineras revisorn av RI genom ett skriftligt prov. Dessutom blir revisorn regelbundet
kontrollerad av RI för att se till att han eller hon sköter sitt jobb på rätt sätt. Detta kan kopplas
till hur Stiglitz (2002) definierar att informationsasymmetri mellan parterna kan reduceras
genom mekanismer i form av examinering. Likt hur Eisenhardt (1989) har skapat ett samband
mellan principalen och agenten, går det även att koppla hur revisorn agerar i förhållande till
den revisionsrisk som finns, till skillnad från hur RI ser på risken.
PW diskuterar att en revisor tar större skada än den ekonomiska skada som följer ett skadestånd,
nämligen skada i form av försämrat rykte. RA har en liknande uppfattning och menar att
revisorer på en mindre marknad oroar sig för ett förlorat klientförtroende mer än skadestånd.
LMF säger att en varning från RI skulle påverka hans roll som revisor, bland annat genom
försämrat rykte eller risken för auktorisationsborttagande. Slutligen påpekar han att det talas
om att RI ska få tillgång till ytterligare en sanktionsmöjlighet i form av böter för revisorn.
Denna böter kommer, om den införs, att innebära en risk eftersom den är svår att försäkra sig
mot. Genom denna sanktion och det befintliga auktorisationsborttagandet, skapas incitament
för revisorn att göra ett bra jobb. Detta kan jämföras med Stiglitz (2002) och hans agentteori
om att incitament kan skapas för att minska informationsasymmetrin.
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5.3 Skadeståndsproblematik i granskningen
5.3.1 Svårbedömda poster
FAR:s (2018) uppräkning av svårbedömda poster resonerar med en stor majoritet av
respondenterna. En respondent har åsikten att posterna inte var svåra att bedöma, och förklarar
detta med att han är van vid att hantera posterna och därmed har erfarenhet av dem. Det som
kan gå fel med dessa poster, anser han, är revisorns eventuella naivitet mot de ställda
budgetarna och prognoserna från företagsledningen. Bedömningen av siffrornas rimlighet är
det svåra här, enligt respondenten. Resterande svarande anser att posterna är svåra, riskfyllda
och kan innebära problem, framförallt värdering av dotterföretag, goodwill, immateriella
tillgångar, uppskjuten skatt, utvecklingskostnader och bedömning av fortlevnad. En stor
majoritet av respondenterna tog alla upp problematiken kring att samtliga nämnda svåra poster
involverar en bedömning om framtiden. Detta stämmer överens med tillgångsdefinitionen i
IASB:s föreställningsram som lyder att tillgångens värde måste förknippas med företagets
förväntade framtida ekonomiska fördelar. Även Law (2008) nämner att svårigheter i revisorns
arbete ofta kretsar kring bedömningar gällande en osäker framtid. Revisorns slutsatser kan
påverkas av vad denne har för uppfattning om företagets framtidsutsikter, säger TB. RA hävdar
att de nämnda svåra posternas bedömning är svåra att verifiera, eftersom de oftast måste baseras
på få konkreta bevis. Detta stödjs av Wines, Dagwell och Windsor (2007) och Johansson
(2002) som visar på att goodwill och fördelningen av goodwill på kassaflödesgenererande
enheter sällan går att basera på objektiva bevis, utan istället behöver grundas på revisorns
subjektiva bedömningar.
Ett dotterföretags värdering baseras ofta på framtida intjäning, enligt PW, framförallt eftersom
de ibland inte har något eget kapital. I den empiriska undersökningen finns det ett mönster av
respondenter som anser att det uppstår problem om dotterföretaget är köpt för en större summa
pengar än det egentligen är värt, eftersom revisorn då måste undersöka och handlägga ett
nedskrivningsärende angående dotterföretaget. Enligt BB kan värderingen av dotterföretag
också innebära svårigheter om företaget ingår i en stor invecklad koncern. Det kan också
innebära en risk i det fall dotterföretaget är lokaliserat utomlands, eftersom den svenska
revisorn då måste försöka finna tillit i den utländska revisorns uttalanden, påpekar MO. PW
säger att i det fall klientens dotterföretag redovisar ett bra resultat, har ett eget kapital och goda
framtidsutsikter är det dock sällan en problematisk värdering, eftersom revisorn då lättare kan
vara förtrodd med företagsledningens uttalanden. Finns det exempelvis fastigheter i bolaget är
det också någonting som underlättar värderingen, enligt MS.
Några respondenter är eniga om att goodwillvärdering är, likt dotterföretagsvärdering, också
endast svår att göra om dotterföretaget går dåligt och inte visar sunda siffror. Det är enligt PW
lätt att det blir fel i balansräkningen när det gäller goodwill, dotterföretagsvärdering och
immateriella tillgångar. Ett dotterföretag som påstås inneha ett affärsmässigt värde, som
trendmässigt går med förlust, har svårt att hävda att goodwill finns i verksamheten, säger TB.
Goodwill är en post som innehåller mycket beräkningar och är enligt TB:s mening
komplicerad. RA diskuterar kring att klientens matematiska värderingsmetoder för goodwill är
sårbara för manipulation i syfte att framställa företaget på ett bättre sätt än verkligheten visar.
Detta innebär en skadeståndsrisk för revisorn, säger hon. Wines, Dagwell och Windsor (2007)
påpekar att vinsten i goodwill ofta uppstår i anslutning till andra tillgångar och att
identifikationen och särskiljandet från andra tillgångar inte är möjlig. I det fall goodwill ska
värderas till verkligt värde, exempelvis vid tillämpningen av regelverket IFRS, kan värderingen
präglas av subjektivitet och därmed skapa tvetydighet för revisorn, enligt Wines, Dagwell och
Windsor (2007).
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Kraven på revisorn vid en nedskrivningsbedömning ökade i samband med BFN:s införande av
RR 17 år 2000, vilket enligt Nyllinge och Winkvist (2001) har medfört utmaningar för både
revisorn och de företag denne reviderar. Detta kombineras med det faktum att goodwill är en
väldigt stor post i svenska noterade bolag som intressenter kommer att ifrågasätta mer och mer
i framtiden, konstaterar Gauffin och Thörnsten (2010a; 2010b).
Det finns en samstämmighet mellan respondenterna gällande att utvecklingskostnader i
samband med bedömning av utvecklingsbolag är svårbedömda. Ett viktigt avgörande är ifall
utvecklingskostnaderna istället ska aktiveras i balansräkningen som tillgångar. Detta
överensstämmer med Marton, Lundqvist och Pettersson (2016). Utvecklingsbolagens
fortlevnad baseras på framtida inbetalningar, vilket LS och SS antyder skapar en problematik,
eftersom revisorn måste ta ett beslut baserat på kalkyler och prognoser som företagsledningen
har framtagit. För att underlätta bedömningen kan revisorn exempelvis granska klientens
kunder, säger LS. Uppskjuten skatt anser respondenterna är en krånglig post, framförallt i
samhörighet med utvecklingsföretag.
Ur resultatet av den empiriska undersökningen kan utläsas att fortlevnadsprincipen i allmänhet
anses vara svår, framförallt i det fall ett utvecklingsbolags framtid är beroende av att en
nyemission tecknas av aktieägarna. Detta gör att det uppstår en osäkerhet för revisorn. Även
andra empiriska undersökningar visar på att fortlevnadsprincipen är svårbedömd. Persson och
Karlsson (2014) fann att majoriteten av de bolag som blivit varnade av sin revisor för bristande
fortlevnadsmöjligheter, överlever i genomsnitt sex år efter det att varningen tilldelades, det vill
säga det som benämns typ I-fel. Samtidigt finns det forskning som motsäger denna slutsats,
exempelvis Sundgren och Svanström (2014), eftersom deras resultat visar på att typ I-fel endast
inträffar i mindre än en procent av fallen. LMF tar upp att en revisor som felaktigt lämnar en
anmärkning i revisionsberättelsen riskerar att skada bolagets möjligheter att få lån eller
bibehålla en god relation till kunder och leverantörer. Detta stärks av Sundgren och Svanström
(2014) som påpekar att revisorns uttalande påverkar klientens intressenters beslut.
Ett typ II-fel omfattas av att revisorn inte har lämnat någon varning trots att bolaget inte
överlevde de efterföljande tolv månaderna. Enligt Sundgren och Svanström (2014) erhöll under
14% av de revisionspliktiga bolag som gått i konkurs mellan 2004 och 2011 en
fortlevnadsvarning i revisionsberättelsen av revisorn. Träffsäkerheten hos revisorn i dessa fall
har därmed visat sig vara bristande. Författarna förklarar att detta kan bero på revisorns
utsatthet för konflikter, då klienten så långt som möjligt vill undvika en oren
revisionsberättelse, eftersom detta kan påverka deras möjlighet att förhandla med leverantörer,
kunder och kreditgivare. En bidragande faktor till författarnas resultat är också att de
fortlevnadsuttalanden som revisorn väl gör ibland inte uttrycks på ett tillräckligt tydligt sätt.
Både nivån av typ I- och typ II-fel indikerar att fortlevnadsprincipen är svår att bedöma. Detta
påpekar JC kan bero på att bedömning av fortlevnad är ett relativt nytt krav för revisorn i
revisionsberättelsen.
Även immateriella tillgångars möjligheter till att i framtiden skapa ett värde är i fokus. SS
påpekar att många utvecklingsbolag har immateriella tillgångar, vilket är speciellt riskfyllt för
revisorn. Exempelvis nämnde MS och LMF att patent är en vanligt förekommande sådan
osäker post. Kommer den färdigutvecklade produkten inte att generera ett adekvat framtida
kassaflöde måste revisorn undersöka utvecklingsbolagets möjligheter för framtiden. SS tar upp
problemet kring att revisorn ofta saknar de tekniska kunskaper som krävs för att bedöma
produktens och utvecklingsbolagens affärsmöjligheter på en teknisk marknad.
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5.3.2 Annan problematik som kan föranleda skadestånd
I enlighet med Ebimobowei (2015) och respondenternas generella uppfattning föreligger ett
förväntningsgap där allmänheten förväntar sig att revisorn har större kännedom och ansvar
kring företagets angelägenheter och eventuella felaktigheter än denne faktiskt har. Enligt
respondenterna finns risken för revisorn att han eller hon erhåller falsk eller fabricerad
information från företagsledningen, vilken ligger till grund för den uppfattning som revisorn
skapar sig om företaget. I detta fall föreligger informationsasymmetri mellan revisorn och
företagsledningen utan att ett agentförhållande finns, såsom Ross (1973) presenterar. Förenligt
med Karapetrovic och Willborn (2000) ökar revisionsrisken när informationsbrist råder. De
flesta respondenter är eniga om att styrelsen har det primära ansvaret för den
redovisningsinformation som lämnas till intressenterna och att revisorn endast blir ansvarig om
han eller hon brister i sin granskning. I det fall revisorn gör en bedömning baserad på
information som förfalskats eller undanhållits av företagsledningen, bör revisorn inte
skuldbeläggas, något som kan utläsas från respondenternas svar. Revisorn är endast ansvarig
för att göra en bedömning baserad på de bevis som denne erhåller och kan ta del av. Det finns
en risk att allmänheten inte har fullständig kännedom om denna ansvarsbegränsning, eftersom
det råder ett förväntningsgap, vilket också är något som MO påpekar. Detta resulterar i ett ökat
skadeståndsansvar för revisorn.
Ytterligare en riskfylld del av revisionen är inställningen hos klientens företagsledning, enligt
LMF, eftersom oärliga och vårdslösa företagsledningar ökar risken för skadestånd. Många är
eniga om att skadeståndsrisken även kan kopplas till olika branscher och klientens intressen. I
det fall klientens styrelse visar aggressivitet och riskbenägenhet i sitt beslutsfattande kan detta
också innebära ett ökat skadeståndsansvar för revisorn, det är LMF och BB eniga om. Tidigare
forskning stödjer detta, bland annat Law (2008) tillsammans med Karapetrovic och Willborn
(2000) som föreslår att företagsledningens integritet påverkar den inneboende risken.
Forskning av Sun och Liu (2011) visar även att klientens storlek och huruvida klienten är ny
eller befintlig för byrån också har betydelse för skadeståndsrisken.
Earley (2015) diskuterar kring revision och digitalisering genom att varna för
implementeringen av digitala verktyg i yrket. Argumentationen lyder att förväntningsgapet mot
omgivningen kan öka i och med digitala verktyg, med hänsyn till de höga krav som revisorn
har på sig. Att förväntningarna på revisorn stiger till följd av digitaliseringen är något som Dan
Brännström, generalsekreterare i FAR, påpekade i sin intervju i Balans (Hadjipetri Glantz,
2017a). Detta stödjs även av Kairos Future (2016).
Även datans integritet kan äventyras genom digitaliseringen, påpekar Earley (2015). PW
poängterar att när klienten har en dålig IT-miljö ökar risken för skadestånd mot revisorn,
eftersom den interna kontrollen är bristfällig. Således kan det leda till väsentliga fel. I det fall
revisorn har ett bristande IT-stöd ökar därmed behovet av att revisorn genomför
substansgranskning. IT-problem som inte upptäcks och rapporteras av revisorn kan även leda
till ett skadestånd mot revisorn om någonting händer, exempelvis dataintrång eller annat
äventyrande av känslig information. PW tar upp att skadeståndsrisken för revisorn ökar vid
bedömning av angelägenheter som inte syns i räkenskaperna, exempelvis dålig IT-miljö eller
bristande oberoende.
5.3.3 Oberoende
Ross (1973) hävdar att det, analogt med agentteorin, föreligger ett agent- och
principalförhållande mellan företag och dess intressenter. Enligt Carrington (2014), Krishnan
och Zhang (2005) samt Abad, Sánchez-Ballesta och Yagüe (2017) kan revisorn vara en
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mitigerande länk gällande den informationsasymmetri som förekommer mellan företaget och
intressenterna. Syftet med revisorn är enligt Carrington (2014) att vara en försäkran för
intressenterna och att intyga att informationen som delas mellan företaget och intressenterna
ska vara korrekt och överensstämma med verkligheten. Därmed hävdar Carrington (2014) att
det är väsentligt för revisorn att under alla sina granskningsåtaganden vara oberoende i de
ställningstaganden som denne gör.
Genom FAR och den lagstiftning som tillges revisorn kan denne vägledas om hur han eller hon
ska förhålla sig enligt god revisors- och revisionssed. I enlighet med FAR och lagstiftning
betonar SS att revisorn inte ska äventyra oberoendet för att inte riskera att inte förhålla sig
enligt god revisorssed. Revisorslag 20 § och ES 1 (Auditing Practices Board, 2011) belyser att
revisorn ska hålla sig objektiv och självständig. Därmed påverkas revisorns oberoende. I det
fall revisorn brister i sitt oberoende påverkas hans eller hennes granskning, eftersom väsentliga
fel riskeras att inte upptäckas eller rapporteras. Porter, Simon & Hatherly (2014) påpekar att
revisorn ska utföra sin revision genom att hålla sig oberoende under hela uppdraget, samtidigt
som de i en del fall måste tänja på objektiviteten för att kunna göra en bedömning. Däremot
ökar det risken för att ett skadeståndsanspråk ska falla på dem.
Oberoendet kopplar BB till både skadestånd och jäv, vilket därmed är en självklar variant av
att revisorn avvikit från att förhålla sig oberoende. Även SS och PW anser att oberoendet i
förhållande till skadestånd är kopplat till huruvida revisorn är jävig. När oberoendet däremot
relateras till ifall revisorn har en kompisrelation till klienten, blir det svårare att bedöma
oberoendet. I en del fall argumenterar BB för att en oberoende part på byrån får agera och
hjälpa till. Till skillnad från BB hävdar LMF att skadestånd och oberoende inte har någon
koppling. Å andra sidan ser han en risk för att förlora klienten om revisorn inte förhåller sig
oberoende. LMF påpekar att oberoende är en felöversättning från engelskan och menar på att
det borde uttryckas som att revisorn är självständig.
I enlighet med Carrington (2014) betonar MO att revisorn ska vara oberoende under hela
revisionsprocessen. Det är viktigt att revisorn inte äventyrar sitt oberoende där han eller hon
lämnar en ren revisionsberättelse som borde varit oren, på grund av att klienten lyckats påverka
revisorns bedömning. Likt LMF ser MO ingen direkt koppling mellan oberoende och
skadestånd för revisorn. Däremot finns det konsekvenser såsom risken att förlora sin
auktorisation, vilket är värre än ett skadestånd. Flera respondenter är eniga om att de inte hade
antagit en klient där de vet att oberoendet inte kommer att hållas.
FAR (2017) tar upp fem punkter som revisorn ska förhålla sig till för att uppfylla sitt åtagande
om att vara oberoende (se avsnitt 2.7.6 Revisorns arbetsprocess och beroendeställning). En
revisor som avviker från detta i sitt ställningstagande äventyrar sitt oberoende, vilket kan öka
risken för skadestånd. Likt IESBA:s etiska standarder (FAR, 2017) argumenterar Tackett, Wolf
och Claypool (2004) för fyra orsaker som påverkar revisorns oberoende. De fel revisorn kan
göra påpekar författarna att revisorn bland annat tillämpar GAAS fel eller till och med skriver
en ren revisionsberättelse som egentligen borde vara oren. En sådan aspekt påpekar författarna
kan framkomma om revisorn känner hot från klienten.
Några respondenter kopplar oberoendet till lämnandet av rådgivning till klienten. Risken i detta
läge är att revisorn granskar sig själv eller till och med hjälper kunden för mycket, vilket gör
att revisorns oberoende brister. Brist på oberoende anses i allmänhet inte öka risken för
skadestånd. Å andra sidan hävdas att en revisor vars oberoende varit bristfälligt kan vara lättare
att rikta anklagelser och skadeståndsanspråk mot gällande andra oegentligheter. Även RA
menar på att en konflikt mellan revisor och klient ökar risken för att klienten stämmer revisorn.
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När det finns tydliga riktlinjer och regler för revisorn att vända sig till är det lättare att hålla
oberoendet.
MS tror att det på mindre orter är svårare för revisorn att hålla sig oberoende då relationen
mellan revisor och klient oftast blir nära. Hon påpekar att mindre klienter inte behöver byta
byrå på samma sätt som större behöver, vilket gör att små klienter kan tillhöra samma
revisionsbyrå i flera decennier. Å andra sidan ser MS inte detta som ett hot gentemot
oberoendet utan snarare att det hjälper till i revisionen då revisorn på så sätt känner till klientens
verksamhet väldigt bra. Även PW påpekar att det inte behöver vara en nackdel att revisorn är
nära klienten, utan revisorn kan fortfarande göra sitt jobb och vara oberoende. Samtidigt ska
en revisor inte umgås med klienter privat. Det finns även en uppfattning om att
intäktsgranskning och fortsatt drift är en större riskproblematik än att revisorn skulle få ett
skadeståndsanspråk på grund av att han eller hon har varit beroende. Enligt PW och JC måste
någonting annat hända för att ett skadeståndsansvar ska föreligga på grund av att revisorn varit
oberoende. PW lyfter fram exempel kring de skadeståndsfall som HQ-bank och Prosolvia
genomgått där det inte berodde på oberoendet utan att bland annat aktieägare blev lurade.

5.4 Revisionsrisk
Carrington (2014), Li et al. (2015), Graham (2015) och Chang et al. (2013) är enade om att den
interna kontrollen ska försäkra varje enskilt bolag om att de uppnår målen på ett effektiv och
ändamålsenligt sätt och genom den här kontrollen ska revisorn försöka upptäcka väsentliga
felaktigheter. Kinney, Martin och Shepardson (2013) anser att när ett bolag har bristande intern
kontroll blir det svårare för revisorn att finna sådana fel och risken att revisorn gör en
felbedömning kan föranleda ett skadeståndsansvar då en felaktig revisionsberättelse lämnas.
Även Porter, Simon och Hatherly (2014) och Carrington (2014) hävdar att revisorn kan bli
skadeståndsskyldig om han eller hon inte upptäcker och rapporterar fel. En bedömning om det
reviderade bolagets interna kontroll är acceptabel måste göras för att därmed kunna uttala sig
med säkerhet. Utifrån detta utför revisorn eventuell stickprovsgranskning, även kallad
substansgranskning.
Enligt Carrington (2014), Law (2008) och Karapetrovic och Willborn (2000) finns det större
risk för fel i den inneboende risken om bland annat företagsledningens integritet brister eller
att det finns fel i enskilda poster och kvalitetssystem. Respondenternas svar överensstämmer
med författarnas påpekande. Det finns även en uppfattning bland de svarande om att den
inneboende risken ökar på grund av de risker klienten väljer att ta och att det till stor del beror
på bransch och klientens intressen. När bolaget har dålig intern kontroll finns risken för fel där.
Även om bolaget har en bra intern kontroll kan klienten ta medvetna risker som intensifierar
osäkerheten. De flesta av respondenterna är enade om att skadeståndsansvaret växer ju fler
ägare det finns i bolaget. Några respondenter betonar att intäktsredovisningen har en betydande
del när det kommer till den inneboende risken och bedöms även som en riskfylld post. Både
SS och RA anser att svartarbete är riskabelt eftersom det kan vara svårt att upptäcka.
Risken i att det finns fel i klientens interna kontroll är svår att eliminera och risken består av
att inneboende fel inte förhindras, upptäcks och slutligen inte åtgärdas av klientens egna interna
kontroll, hävdar Carrington (2014), Karapetrovic och Willborn (2000) och Porter, Simon och
Hatherly (2014). MO säger att kontrollrisken inte har en större inverkan på att revisorn skulle
få ett skadeståndsanspråk på sig såvida revisorn inte felaktigt uttalar sig om att den interna
kontrollen i klientens bolag är godtagbar. Risken för förskingring är tydligt framträdande och
innebär en ökad sårbarhet för revisorn när det kommer till skadestånd, det är några respondenter
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eniga om. MO och JC argumenterar båda för att det är styrelsens ansvar då den interna
kontrollen brister och att styrelsen därmed har huvudansvaret om felaktigheter uppkommer.
Några av respondenterna påpekar att de större bolagen generellt har bättre interna kontroller än
mindre bolag. Därmed minskar kontrollrisken. De mindre bolagen är i allmänhet dåliga på att
dokumentera, säger MS, och därav blir det svårt för revisorn att bedöma bolagets kontroll.
Anledningen till detta är att de större bolagen oftast har tydliga och noggranna kontroller,
eftersom de oftare har avdelningar dedikerade till att kontrollera diverse avvikelser. TB är en
respondent som till största del ser en skatterelaterad risk när det kommer till kontrollrisken.
PW ger exempel på att risken är stor om bolaget har lager, eftersom de bland annat kan
manipulera siffror eller gömma lager. Vidare anser PW att en dålig IT-miljö i bolaget kan
påverka revisorn. Avstämningsfrågor är också en stor del, vilket kan påverka revisorns
bedömning och därav är det viktigt för PW att ha en motpartsbekräftelse. I enlighet med andra
respondenter anser han att skatterelaterade frågor är en stor risk. RA är enig med de flesta
respondenter då hon anser att då klienten inte håller en god kontroll i verksamheten ökar risken
för revisorn eftersom han eller hon får det svårt att ta fram underlag. Håller inte bolagets interna
kontrollsystem en god nivå blir det lättare för klienten att dölja medvetna fel.
Law (2008), Karapetrovic och Willborn (2000) samt Porter, Simon och Hatherly (2014)
betonar att revisorn ska upptäcka väsentliga fel i sin granskning genom att göra urval. Revisorn
har en skyldighet att samla på sig bevis under granskningen för att revisionen ska ha utförts
med kvalitet. Ifall revisorn misslyckas med detta är upptäcktsrisken stor. BB anser att ett
representativt urval måste göras och att revisorns ansvar blir mindre då de ska se till att
upptäckta fel, inte åtgärda dem. LMF betonar att en substansgranskning måste genomföras då
revisorn kan ha svårt att upptäcka en dålig intern kontroll, vilket därmed kan föranleda
skadestånd. MO lyfter fram upptäcktsrisken utifrån revisorns sida, att ett dotterföretag som
värderas i utlandet och revisorn i Sverige inte upptäcker annat än det som revisorn i utlandet
gjort, då faller skadeståndsansvaret på revisorn i Sverige. LS är i sin substansgranskning mån
om att granska poster med höga värden.
En viktig del under revisorns granskning är att dokumentera för att kunna styrka sina
uttalanden, vilket det idag också finns mycket höga krav på. Likt LS tar RA upp att
dokumentationen är viktig vid granskningen för att kunna styrka jobbet och därmed undvika
att ett skadeståndsanspråk ska uppkomma. JC anser att risken för att ett skadestånd föranleds
då revisorn inte upptäcker fel, ökar då företaget har många externa ägare. Han betonar att det i
första hand är styrelsens ansvar om kontrollen brister innan ansvaret faller på att revisorn inte
upptäckt det som borde upptäckas. För MS omfattar upptäcktsrisken bland annat revisorns
bedömning av bolagets fortsatta drift. LS anser att det i vissa fall är svårt att göra en bedömning
av huruvida bolaget är solvent eller inte. Likt andra respondenter betonar SS att upptäcktsrisken
är stor när den interna kontrollen är bristande.

5.5 Revisionsberättelse och att upplysa
Carrington (2014), Sevenius (2018) och Drefeldt och Törning (2018) belyser att revisorn
slutför sin granskning med att uttala sig i revisionsberättelsen huruvida bolagets finansiella
räkenskaper håller standardutformningen enligt lag. I det fall revisorn inte är enig med
klientens finansiella ställning eller i sin granskning upptäckt fel i de reviderade bolaget,
signalerar revisorn genom att skriva en oren revisionsberättelse. JC hävdar att en oren
revisionsberättelse inte kräver mycket eftertanke, utan att det är uppenbart för honom när en
sådan behöver lämnas. LS belyser att väsentliga fel i första hand lyfts fram till
företagsledningen för att ge dem en chans att rätta till de fel som åstadkommits. Skulle en klient
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välja att inte samarbeta överväger LS precis som BB att tacka nej till det avsedda uppdraget.
Respondenter hävdar att avvägningen mellan ren och oren revisionsberättelse ibland innebär
en svår gränsdragning, då vissa fall kan ligga i den så kallade gråzonen.
Likt Krishnan och Zhang (2005) ser respondenterna revisionsberättelsen som ett bevis på att
den finansiella ställningen i ett bolag är trovärdig. Tackett, Wolf och Claypool (2004) påpekar
att det finns en risk för att revisorn gör en felbedömning. Således leder det till att en ren
revisionsberättelse skrivs som egentligen borde varit oren, vilket Karapetrovic och Willborn
(2000) kallar för typ II-fel. Felbedömningen, skriver Tackett, Wolf och Claypool (2004), kan
bero på att klienten vilselett revisorn genom att mygla med siffrorna i den finansiella
rapporteringen. Därmed ökar risken för att ett skadestånd föranleds. Detta skulle även kunna
ske vice versa genom att revisorn skriver en oren revisionsberättelse som egentligen ska vara
ren. Det här typ I-felet har bland annat LMF fått uppleva. I enlighet med Tackett, Wolf och
Claypool (2004) samt mellan att upplysa eller inte upplysa kan påverka revisorn, eftersom
sanktioner kan åläggas revisorn om denne gör en felbedömning och upplyser fel.
De flesta av respondenterna påpekar att det krävs mycket för att en oren revisionsberättelse ska
lämnas och kräver mycket nedlagt arbete. De är även eniga om att skatter och avgifter är en
svår del under granskningen där det finns gränsfall för huruvida revisorn ska anmärka fel eller
inte. LMF och TB belyser att en revisor inte skriver orent och anmärker i onödan då det kan
leda till onödiga problem. Även MO säger att ett fel bör vara av väsentlig betydelse och menar
på att revisorn är försiktig med att skriva orent eftersom det kan skada bolaget. LMF gav även
ett exempel där han fick överväga om att anmärka eller inte. Hans val av att skriva en
anmärkning ledde till att de förlorade kunden, vilket gör att han numera är uppmärksam för att
inte anmärka för tidigt. Både LMF och MS talar för att intressenter kan uppfatta en revisors
upplysningar fel där de kan tolka en anmärkning som en fara för ett bolags välmående.
Samtidigt ska revisorn skriva upplysningar även om det som upplyses om inte ger bolaget
skada. De flesta av respondenterna anser att det är bättre att skriva för mycket än att skriva för
lite, då även detta kan vara en risk för att ådra sig sanktioner från RI.
MO och LMF argumenterar båda för att en felaktig bedömning görs då revisorn missar att
upplysa om väsentliga fel som i sin tur påverkar bolagets framtid. När revisorn överväger att
lämna en oren revisionsberättelse är det viktigt att inte låta sig påverkas av klienten för att
istället lämna en ren revisionsberättelse och då äventyra sitt oberoende. Krishnan och Zhang
(2005) påpekar att risken för skadestånd påverkar revisorn när han eller hon skriver
revisionsberättelsen där Ebimobowei (2010) argumenterar för att förväntningsgapet mellan
klient och revisor kan påverka ifall revisorn väljer att skriva rent eller orent. I enlighet med
Krishnan och Zhang (2005) anser flera av respondenterna att de vill känna sig säkra innan de
skriver på revisionsberättelsen.
Enligt ISA 320 och Law (2008) ska revisorn samla på sig tillräckliga revisionsbevis under
granskningen för att med rimlig säkerhet kunna styrka de uttalanden han eller hon gör.
Författaren argumenterar för att det alltid finns en risk för väsentliga fel, det vill säga att det
alltid finns en osäkerhet trots att revisorn har fullgjort sin granskning enligt gällande regelverk.
Respondenterna ser regelverket som en trygghet som de kan luta sig mot när osäkerhet råder.
Enligt 2 kap. 3a § ÅRL får en avvikelse i redovisningen endast förekomma om felet inte är
väsentligt. Väsentlighet, baserat på intressenternas informationsbehov och beslutsbelägenhet,
föreligger i det fall avvikelsen påverkar intressenternas finansiella beslutsfattande (Carrington,
2014; ISA 320). ISA 320 och Carrington (2014) skriver att revisorn måste göra en professionell
bedömning genom att fastställa en väsentlighetsnivå. Vîlsănoiu och Buzenche (2014) och
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Baldauf, Steckel och Steller (2015) i sin tur understryker att väsentlighetsnivån påverkar
revisorns arbete och bedömning i substansgranskningen.
I enlighet med Law (2008) anser Carrington (2014) att revisorn kan försäkra sig på en rimlig
nivå. Carrington (2014) belyser att revisorn kan göra en rimlighetsanalys för att fånga upp
eventuella fel i bokföringen. Vidare hävdar Law (2008) att risken för väsentliga fel alltid finns
även om revisorn väljer att skriva rent och att även revisorn kan göra fel i sin bedömning, vilket
kan orsaka att en felskriven revisionsberättelse utfärdas. Eilifsen och Messier Jr. (2015)
argumenterar för väsentligheten i fyra steg (se avsnitt 2.5.3 Väsentlighetsnivå), där författarna
menar att revisorns bedömning av väsentlighetsnivån begränsar de oupptäckta felaktigheterna
och att nivån ligger till grund under hela granskningsprocessen.
Även Vîlsănoiu och Buzenche (2014) och Baldauf, Steckel och Steller (2015) betonar att
revisorn i sin revisionsprocess dokumenterar väsentliga avvikelser och att revisorn utifrån det
gör en professionell bedömning av väsentlighetsnivån. Beroende på vilken nivå revisorn väljer
bedöms revisionsuppdraget antingen vara av hög eller låg risk. BB och MO ställer sig en del
frågor innan de tar beslutet att upplysa om väsentliga fel. En säkerhet för BB är att det finns
stöd att luta sig på vid upprättandet av revisionsberättelsen och erfarna revisorer besitter oftast
den kunskap som behövs för att kunna göra en professionell bedömning och därmed minska
risken för skadestånd. Både BB och LS använder sig av magkänslan när de gör bedömningar
under revisionen. Magkänslan enligt BB hjälper henne att överväga huruvida hon ska acceptera
eller neka ett uppdrag.
TB påpekar att revisorn bör göra rätt för sig redan vid planeringen för att få en fulländad
bedömning och därmed minska risken av att göra fel eftersom det kommer att påverka revisorns
slutliga val av revisionsberättelse. Detta gör att respondenterna utför revisionen med
noggrannhet och inte uttalar sig såvida de inte känner sig säkra i sin bedömning. Att utbyta
idéer med en kollega innan en oren revisionsberättelse lämnas är någonting som många av
respondenterna gör. Flera respondenter ser inte skadeståndsansvaret som ett hinder när de
arbetar och tänker inte på det under revisionsprocessen.
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6 Slutdiskussion, bidrag och fortsatt forskning
I detta kapitel förs en avslutande diskussion av studiens analys kopplat till studiens syfte och
forskningsfråga. Diskussionen omfattar vilken riskproblematiken är och dess påverkan på
revisorns granskning i perspektiv av skadeståndsansvar. Ett avsnitt dedikerat till studiens
bidrag följer. Slutligen presenterar vi vårt förslag på hur framtida fortsatt forskning bör
bedrivas.

6.1 Slutdiskussion
Syftet är att beskriva vilken riskproblematik som finns kopplat till skadestånd och hur den
påverkar revisorns granskning. Avsikten är även att utveckla begreppet revisorns dilemma för
att söka öka förståelse för riskproblematik i förhållande till skadeståndsansvar. En kvalitativ
studie har genomförts genom intervjuer med auktoriserade revisorer från olika städer och
byråer, vilket har utmynnat i följande slutdiskussion ämnad till att besvara forskningsfrågan.
Risken för att få ett skadeståndsanspråk riktat mot sig uppfattas ha stigit de senaste åren. Till
följd av ökade krav på revisorn efter att fler fall uppmärksammas, tar revisorn både på branschoch individnivå hjälp av tidigare skadeståndsfall för att kunna förbättra sin revisionsmetodik
och -kvalitet. Däremot påverkar inte tidigare skadeståndsfall revisorn i dennes dagliga arbete.
Större byråer som handhar större klienter utsätts för ett högre skadeståndsansvar än mindre
byråer. Orsaken är att skadestånd vanligtvis inte riktas mot revisorn såvida det inte omfattas av
ett väsentligt belopp. En revisor som har hand om noterade bolag med stort allmänt intresse
innehar ökad risk, eftersom ett fel leder till att många intressenter skadas. Intressenterna kan
potentiellt, utifrån det, agera mot en domstol.
I takt med detta har även riskmedvetenheten hos revisorn ökat, dock råder en delad uppfattning
gällande huruvida skadeståndsansvaret är så pass påtagligt att det påverkar revisorn i det
dagliga arbetet. Det finns dock konsensus gällande att skadeståndsansvaret är någonting
revisorn förhåller sig till. En slutsats som kan dras är att revisorn ibland på ett oberättigat sätt
blir utsatt för skadestånd gällande saker som styrelsen egentligen ansvarar för. Revisorns
lagstadgade ansvarsförsäkring är lätt för klienterna att utnyttja. Gemensamt för revisorer på
stora och små byråer är en risk för att bli utredd av RI och förlora sin auktorisation. Den
föreliggande risken för auktorisationsborttagande anses vara större än risken för ett riktat
skadeståndsanspråk.
Dilemmat börjar i riskproblematiken i revisorns granskning som bedöms föreligga i
svårbedömda poster, såsom värdering av dotterföretag, goodwill, utvecklingskostnader,
fortlevnadsprincipen, uppskjuten skatt, lager och intäktsredovisning. Många av dessa
kännetecknas av ett krav på en bedömning gällande framtida osäkra prospekter. Dessutom
präglas posternas bedömning till viss del av subjektivitet och stöds ibland på få konkreta
revisionsbevis. Goodwill, exempelvis, baseras enligt IFRS på en uppskattning av verkligt värde
och innefattar komplicerade beräkningar, någonting som ökar risken för klientens manipulation
av siffror.
Utvecklingskostnader är svåra att bedöma då de påverkar ifall företaget har tillräckligt stora
tillgångar för att kunna täcka kostnaderna om insatsplanen inte resulterar i det tänkbara.
Kalkyler och prognoser är revisorns bevismaterial för att att kunna bedöma företagets fortsatta
drift. Revisorns bedömning av den fortsatta driften påverkar klienten i många led, bland annat
riskeras kunders och andra aktörers förtroende. Därmed är det viktigt att revisorn gör en korrekt
bedömning för att typ I- och typ II-fel inte ska inträffa genom en felaktig bedömning av
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fortlevnaden. Det här är en riskproblematik i granskningen som kan orsaka skadestånd, bland
annat då klienten drabbas av nackdelar på grund av felaktiga varningar om fortlevnad.
Det föreligger en riskproblematik i det fall företagsledningen döljer information för revisorn
eller begår förskingring. Den inneboende risken påverkas också av klientens bransch och
företagsledningens riskbenägenhet. Skadeståndsansvaret kopplat till kontrollrisken föreligger
om revisorn har bedömt den interna kontrollens kvalitet felaktigt. I det fall den interna
kontrollen brister ökar risken för att mygel inte upptäcks, vilket i sin tur kan leda till skadestånd.
Bedömningen av företagsledningens trovärdighet i detta fall ligger till grund för det
bakomliggande dilemmat för revisorn. Detta ökar sannolikheten för skadestånd inom
upptäcktsrisken, eftersom revisorn då får minskade möjligheter att utföra sin granskning
korrekt. Till vilken grad företagsledningen delar med sig av företagsinformationen har en stor
inverkan på de tre delriskerna, eftersom revisorn förhåller sig till och arbetar utifrån den
information som ges, vilket därmed påverkar kvaliteten på revisionen. I kombination med att
det föreligger ett förväntningsgap, där intressenterna tror att revisorn ska skuldbeläggas då de
använt sig av förfalskad information, ökar skadeståndsansvaret.
Resultatet tyder på ett tydligt dilemma mellan revisorns val att upplysa eller inte upplysa om
fel i sin revisionsberättelse. Medan majoriteten ansåg att väsentliga fel alltid anmärks, råder en
viss oro över huruvida revisorns upplysningar också kan skada bolaget. Risken att upplysa för
mycket och sedermera orsaka klienten ett försämrat rykte och kreditmöjligheter är evident.
Däremot kan denna risk grundas i en feluppfattning från intressenterna gällande vad en revisors
upplysningar är menade att innebära. En revisor ska upplysa om sådana ärenden som
intressenterna bör känna till, även sådana saker som inte nödvändigtvis skadar bolaget. Detta
koncept är relativt nytt, varför intressenterna kanske tolkar dessa upplysningarna som en skada
för bolaget och reagerar starkt genom att dra sig ur affärsrelationen. Detta innebär en risk för
revisorn i form av ett typ I-fel, eftersom bolaget då skadas av upplysningen vilket kan leda till
skadestånd. Däremot är revisionsmetodiken så pass väl utformad att orena revisionsberättelser
inte bör skrivas innan revisorn har fört en gedigen dialog med kollegor och företagsledningen.
Till följd av detta faktum anser vi att risken för typ I-fel inte är påtaglig och innebär således
inte lika stor skadeståndsrisk som typ II-fel gör.
Oberoende har en betydande mening under revisionsprocessen, vilket revisorn alltid måste
förhålla sig till. Däremot har det ingen direkt koppling till skadeståndsansvaret och den
riskproblematik som kan uppstå i revisionen. Oberoendet har istället en indirekt koppling,
genom att det kan ha en förstärkande effekt på intressenternas möjligheter att få skadestånd för
en annan riskproblematisk händelse. En revisor som har en nära relation till klienten påverkar
oberoendet negativt genom vänskapshotet. Däremot kan det vara en indikation på att revisorn
känner klienten väl och därmed kan utföra sin granskning med större säkerhet. Rådgivning är
en annan del av revisionen som påverkar oberoendet om revisorn ger felaktiga råd eller för
mycket uppmaningar till klienten. I studien har det framkommit att lämnandet av rådgivning
tydligt kan kopplas till revisorns skadeståndsansvar, då klientens skada på grund av felaktigt
lämnad rådgivning kan vara avsevärd.
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6.2 Bidrag
Studien fyller forskningsgapet genom att bidra till en ökad förståelse för den riskproblematik
som finns i revisorns granskning när det kommer till det skadeståndsansvar som åligger dem.
Studien bidrar även till en begreppsutveckling av revisorns dilemma, vilket genomsyrar
revisorns arbete.
•

Begreppet dilemma har utvecklats genom kopplingen mellan revisionsrisken och
skadeståndsansvaret. Revisorns dilemma byggs upp av det ansvar och den bedömning
av risker som denne bär med sig under arbetsgången. Begreppet har nyanserats med
hjälp av genomgången av riskfyllda svårbedömda poster tillsammans med annan
problematik såsom oberoendet och upplysningsplikten.

•

Skadeståndsansvaret påverkar inte revisorn i dennes dagliga arbete. Studien har visat
tydliga kopplingar mellan skadeståndsproblematiken och den revisionsrisk som finns i
granskningen. Detta bidrar med förståelse för revisorns bedömning och hur denne ska
förhålla sig till klienten. Många svåra poster kräver revisorns bedömning om klientens
framtid. Framtidsbedömningar baseras inte sällan på osäkra grunder, vilket leder till en
ökad risk för skadeståndsanspråk. Genom detta demonstreras förbindelsen mellan
riskproblematiken i granskningen och revisorns skadeståndsansvar.

•

Vår förhoppning är att studien öppnar upp ögonen för revisorer gällande de risker som
finns i granskningen från ett skadeståndsperspektiv. Samtidigt fungerar resultatet som
en riktlinje för hur revisorn kan förhålla sig till sin ansvarsposition.

6.3 Förslag på fortsatt forskning
Vår studie fungerar slutligen som en avsprångsbräda utifrån vilken vidare forskning om
skadeståndsansvaret och auktorisationsborttagande kopplat till granskningsproblematik kan
genomföras. Revisionsfel är förödande och riskerar att leda till höga kostnader i form av
exempelvis skadestånd och inte minst ett potentiellt fråntagande av revisorns auktorisation
(Law, 2008). I Sverige är det Revisorsinspektionen som har rätt att dra in en auktorisation om
det finns grunder för detta. Till följd av strängare regelverk upplever många revisorer att risken
för att bli av med auktorisationen har medfört en ökad riskmedvetenhet och att revisorn är mer
vaksam och noggrann i sin granskning. I studien har det framkommit att risken för borttagande
av auktorisation är större än risken för att bli utsatt för skadeståndsanspråk. Således uppmanas
fortsatt forskning att undersöka vilken riskproblematik i granskningen som kan leda till att
revisorn blir av med sin auktorisation eller sanktioneras genom andra disciplinära åtgärder från
RI.
Slutsatserna i denna studie anser vi bör betraktas som ett av många möjliga perspektiv på den
riskproblematik som förekommer i revisorns granskning. Ett kvantitativt synsätt har möjlighet
att stödja, berika och utveckla teori inom området. I framtida forskning bör även RI:s och
FAR:s perspektiv fångas upp i form av intervjuer. Slutligen förespråkar vi att fortsatt forskning
jämför skillnader i riskmedvetenhet mellan erfarna och oerfarna auktoriserade revisorer. Detta
möjliggör ökad förståelse för revisionsyrkets framtidsutsikt och är viktigt för att utreda
huruvida skadeståndsansvaret och risken för sanktioner från RI har en avskräckande effekt på
nya revisionsstudenter.
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Bilaga 1 - Intervjuguide
1. Vi skulle vilja inleda med att be dig berätta om hur du ser på skadeståndsansvaret för
revisorer i allmänhet.
2. Anser du att risken för skadestånd för revisorer har ökat de senaste åren?
a. Om ja, vad tror du att det beror på?
3. Tror du att revisorer har blivit mer riskmedvetna med tiden?
4. I klientens verksamhet finns det risker för revisorer. Vill du berätta om vilka faktorer
du ser här som kan öka risken för skadestånd? Förklara gärna varför.
5. Ser du några större faktorer hos klientens interna kontroller som kan föranleda ökad
skadeståndsrisk för revisor? Förklara gärna varför.
6. Vilken del under själva granskningen anser du är mest riskfylld när det kommer till
risken för skadeståndåtal? Förklara gärna varför.
7. Vad tycker du är besvärligt med att lämna en ren respektive oren revisionsberättelse?
8. Värdering av immateriella tillgångar, goodwill, värdering av dotterföretag, osäkra
fordringar, pågående rättstvister, bedömning av fortlevnad och uppskjuten skatt. Vad
tänker du kring dessa poster?
a. Är de svårare att bedöma än andra?
9. Vill du berätta hur risken för skadestånd påverkar ditt beslut om att upplysa eller inte
upplysa om misstänkta väsentliga felaktigheter?
10. Påverkar risken för ett skadeståndsansvar ditt sätt att utföra revisionsarbetet på?
11. Känner du att tidigare kända skadeståndsfall mot revisorer har påverkat dig i ditt arbete?
12. När det kommer till revisorers krav på oberoende, hur anser du att det kopplas till
skadestånd?
13. Jobbar du främst med stora eller små bolag? Har du några noterade bolag?
14. Är det någonting annat relaterat till det ämne vi berört som du anser vara viktigt och
som du vill tillägga?

I

Michella Chammas

Emma Wikfeldt

Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

