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Förord 
 
 
Inledningsvis vill vi börja med att tacka våra respondenter för att Ni tagit er tid att ställa upp 
på en intervju och det engagemang ni visat för vårt valda ämne som hjälpt oss att genomföra 
vår studie.  

Vi vill även rikta ett tack till våra opponenter samt Per-Ola Ulvenblad och Jonas Gabrielsson 
som kommit med konstruktiv kritik och respons under processen som hjälpt oss att förbättra 
vår studie. 
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Sammanfattning 
 
Bakgrund Enligt svensk lag ska aktiebolag upprätta finansiella rapporter som sedan granskas 
av en revisor. Revisorns uppgift innebär bland annat att lämna sitt uttalande om företagets 
finansiella ställning. I revisorns uttalande ska hänsyn tas till företagets fortsatta drift, att 
fortleva som en going concern. En osäkerhet utifrån revisorns bedömning kring företagets 
fortsatta drift ska uttryckas i revisionsberättelsen. Tidigare studier har dock kommit fram till 
att revisorer i Sverige är restriktiva med att ge ut going concern-varningar.  
 
Problem Vilka är orsakerna till att going concern-varningar utfärdas respektive inte utfärdas i 
svenska aktiebolag? 

Syftet med denna uppsats är att beskriva revisorers problematik kring utfärdade eller 
uteblivna going concern-varningar. Syftet är även att bidra med förståelse kring och 
identifiera orsakerna till förekomsten av going concern-varningar i svenska aktiebolag. Vi vill 
dessutom utveckla en modell avseende revisorers utfärdande av going concern-varningar.  
 
Metod Studien har utgått från tidigare forskning och har en abduktiv ansats. Studien har 
vidare antagit en kvalitativ metod i form av sex intervjuer med revisorer. I urvalet av 
respondenter ingår auktoriserade revisorer från både Big 4- och icke Big 4 byråer. 

Resultat & Slutsats Respondenterna från Big 4 upplever att beslut om att utfärda eller inte 
utfärda en going concern-varning är förknippad med konsekvenser såsom försämrat rykte och 
stämningar mot byrån. Respondenterna från icke Big 4 förknippar inte beslutet med 
konsekvenser mot byrån, däremot att det leder till en ökad konkursrisk för företaget. Det 
skiljer sig hur respondenterna bedömer ett företags fortsatta drift då respondenterna från Big 4 
är mer objektiva, ser mindre till företagsledaren som person, i sin bedömning. 
Respondenterna från icke Big 4 är mer subjektiva i sin bedömning, de ser mer till 
företagsledaren som person. Samtliga respondenter anser att going concern är en väldigt 
komplex uppgift då det inte finns något facit på hur det kommer att gå för företaget till nästa 
bokslut. Det finns heller inte några exakta riktlinjer i ISA 570 som säger när revisorn ”ska” 
utfärda en varning. Det resulterar till att revisorer tolkar standarden olika vilket leder till att 
going concern-varningar utfärdas respektive inte utfärdas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Abstract  
	   
Background According to Swedish law, limited companies are liable to prepare financial 
reports which are then reviewed by an auditor. The auditor's task entails, among other things, 
to make a statement regarding the company's financial position. In the auditor's statement, 
consideration should be taken to the company's continued operation, which is to survive as a 
going concern. An uncertainty based on the auditor's judgment concerning the company's 
continued operations should be expressed in the audit report. Previous studies have however 
concluded that accountants in Sweden are restrictive in issuing going concern warnings.  
	   
Problems What are the reasons for going concern warnings being issued or not being issued 
in Swedish limited companies?  
	   
Purpose The purpose of this paper is to describe the auditor's concerns relating to issued or 
absent going concern warnings. The aim is also to contribute to the understanding of and 
identifying the reasons for the existence of going concern warnings in Swedish limited 
companies. We also want to develop a model relating to auditors’ issuing of going concern 
warnings.  
	   
Method The study is based on previous research and has an abductive approach. The study 
has also adopted a qualitative method in the form of six interviews with auditors. In the 
sample of respondents accountants from both Big 4 and non-Big 4 firms have been included.  
	   
Results & Conclusion Respondents from the Big 4 experience decisions regarding issuing or 
not of going concern warnings as associated with consequences such as loss of reputation and 
lawsuits against their agency. Respondents from non-Big 4 did not associate the decisions to 
consequences against the agency, however they do think it leads to an increased risk of 
bankruptcy for the company. It differs how respondents assess a company's continued 
operation as the respondents from Big 4 are more objective and look less to the business 
leader as a person, in their assessment. Respondents from non-Big 4 are more subjective in 
their assessment, they look more to the business leader as a person. All of the respondents 
believe that going concern is a very complex task as there is no hindsight to the next financial 
statements. Nor is there any precise guidance in ISA 570 that says when the auditor "shall" 
issue a warning. This has resulted in auditors interpreting the standards differently and thus 
leading to the going concern warnings being issued or not.  
	   
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Förkortningar och begreppsutveckling 
 
 
ABL   Aktiebolagslagen 

Big 4  PwC, Deloitte, EY och KPMG 

FAR   Föreningen Auktoriserade Revisorer 

IASB International Accounting Standards Board  

IAASB   International Auditing and Assurance Standards Board 

IFRS   International Financial Reporting Standards 

ISA   International Standards on Auditing  

Konkurs    Innebär att företaget läggs ned och likvideras samt att tillgångarna 
realiseras (Mellqvist, 2007). Därefter tilldelas överskottet till 
företagets borgenärer.  

RN   Revisorsnämnden 

RS   Revisionsstandard i Sverige 

Små-  
och medelstora företag  Företag som inte definieras som stora företag. Se nedan förklaring. 

Stora företag  Med större företag avses företag som uppfyller mer än ett av 
följande villkor under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 
(ÅRL 1 kap. 3§): 
• fler än 50 anställda i medeltal  
• mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning  
• mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning  

ÅRL   Årsredovisningslagen  
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1. INTRODUKTION 
 
I detta inledande kapitel introduceras läsaren för bakgrunden om going concern och 
revisionsskandaler som följs av en problemdiskussion. Problemdiskussionen leder fram till 
studiens problemformulering som ska besvaras. Slutligen följs kapitlet av uppsatsens syfte, 
centrala begrepp och disposition. 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 
  

Rapportering om ett företags fortsatta fortlevnad har ständigt varit ett kontroversiellt ämne 
inom revisionsbranschen (Carey, Geiger & O’Connell, 2008). Stora revisionsskandaler som 
exempelvis Enrons kollaps år 2001, sände chockvågor genom hela näringslivet i USA (Zerni, 
2012). Detta resulterade i misstro mot företag, en misstro som spred sig till Europa (Borglund, 
De Geer & Hallvarsson, 2008). Före kollapsen var Enron rankad som USA:s sjunde största 
företag och hade en omsättning på 101 miljarder dollar år 2000. Ett år senare gick Enron i 
konkurs efter avslöjanden om insiderhandel, bokföringsbrott och korruption. Ett svenskt 
exempel är gruvbolaget Northland Resources som medvetet lurade sina aktieägare genom att 
ledningen under lång tid lovade att företaget skulle fortsätta fortleva, trots att de visste att det 
inte fanns resurser för att bedriva verksamheten vidare (SvD, 2013).  

Going concern-konceptet är en term inom revision som beskriver förutsättningen för att ett 
företag ska kunna fortsätta sin verksamhet (Carcello & Neal, 2003). På svenska benämns 
detta som fortsatt drift (FAR Akademi, 2012) och i praktiken innebär det att revisorn ska 
bedöma företagets förmåga att fortsätta fortleva fram till nästa bokslut (FAR Förlag, 2006). 
Carrington (2010) menar att principen om going concern är ett grundläggande antagande i 
föreställningsramar, rekommendationer och lagar inom redovisning. Enligt 
Årsredovisningslagen (ÅRL) är definitionen av fortlevnadsprincipen att företag ska 
förutsättas fortsätta bedriva sin verksamhet (Artsberg, 2005). Revisionsstandard i Sverige 
(RS) 570 tar bland annat fram vägledning om hur revisionsberättelsen kan utformas när det 
finns betydande osäkerhet om företagens fortsatta drift (Adrian & Torén, 2006). RS 570 
fastställer en rad exempel på förhållanden som kan ligga till grund för tvivel om ett företags 
fortsatta drift. Dessa osäkerhetsfaktorer kan vara negativa kassaflöden, betydande 
rörelseförluster, oförmåga att betala skulder vid förfallotidpunkten, oförmåga att uppfylla 
avtalade lånevillkor, förlust av nyckelpersoner samt förlust av viktiga marknader och avtal 
(Adrian & Torén, 2006; Carrington, 2010). Grönlund, Tagesson och Öhman (2005) tillägger 
att det också är av stor betydelse att eget kapital i företaget inte är förbrukat och att 
aktiekapitalet är intakt för att ett företag ska undvika att få en going concern-varning. 

Carrington (2010) menar att en revisors uppgift är att granska ledningens förvaltning och 
företagets räkenskaper. I det ingår även att granska företagets fortlevnad och hur det 
kommuniceras i företagets årsredovisning. Vid bedömningen om fortsatt drift ska revisorer 
även ta hänsyn till de motåtgärder som företagsledningen har för avsikt att utföra (Adrian & 
Torén, 2006; Martens, Bruynseels, Baesens, Willekens & Vanthienen, 2008). Allmänheten 
och företagets intressenter ska genom revisorn tillhandahålla tillförlitlig information om ett 
företags finansiella ställning, vilket även innebär en upplysning i revisionsberättelsen om 
företaget riskerar att upphöra sin verksamhet (Lennox, 1999). Uttalar sig revisorn om en 
going concern-varning innebär det en signal till långivare och andra externa intressenter om 
att företaget inom tolv månader är på väg mot konkurs. Revisionsberättelsen är ett viktigt 
dokument då den i de flesta fall är den enda kontakt investerare, långivare och andra 
intressenter har med revisorn och revisionen (Carrington, 2010). Enligt Baly, Geiger och 
North (2011) är revisionsberättelsen en professionell åsikt om riktigheten och fullständigheten 
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om företagets finansiella information och upplysningar. Menon och Williams (2010) lyfter i 
deras studie fram att intressenter har möjlighet att själva bedöma företaget utifrån offentlig 
information som återges i exempelvis företagets årsredovisning, oberoende av en revisor. De 
lägger dock till att revisorns bedömningar anses vara informativt nödvändiga då de har 
tillgång till mer ingående information om ett företag.  

Konsekvenserna av de stora redovisningsskandalerna har bland annat fått tillsynsmyndigheter 
att försöka återställa investerarnas förtroende på kapitalmarknaden (Zerni, 2012). 
Reaktionerna runt om i världen har varit efterfrågan på ökad reglering, och då har redovisning 
och revision lyfts fram som prioriterade områden att ''fixa''. Carey et al. (2008) tillägger att 
politiker och media ofta har kritiserat revisorer för att inte ha gett en tillräcklig tidig varning 
om ett företags misslyckade. Både Sharma och Sidhu (2001) och Martens et al. (2008) menar 
att kunder och allmänheten ofta anser att ett företag som gått i konkurs utan revisorns yttrande 
om en going concern-varning är ett misslyckande utifrån ett revisionsperspektiv, att det är 
revisorn som rapporterat fel information. Det finns forskning, i både Sverige och utomlands, 
som visar att revisorers förmåga att förutsäga vilka företag som inte kommer att fortleva är 
låg och det finns flera skäl till varför det tenderar att vara så (Balans, 2014). Enligt Tagesson 
och Öhmans (2010) studie var det endast 12 % av svenska aktiebolag som fick en going 
concern-varning utfärdad i företagens senaste årsredovisning innan konkurs. Deras studie 
visar att svenska revisorer generellt sett inte kan eller vill utfärda going concern-varningar till 
företag som senare gick i konkurs. Vidare menar de att träffsäkerheten på 12 % är 
anmärkningsvärt lågt jämfört med andra länders resultat. Resultatet är dessutom en besvikelse 
med tanke på att svenska aktiebolag måste signalera ekonomiska problem när hälften av 
aktiekapitalet förbrukats, och att 47 % av företagen i studien skulle kunna klassificeras som 
ekonomiskt stressade. Detta tyder inte bara på att going concern är en svår del av 
revisionsuppdraget utan också att revisorers brister snarare är en bristande vilja än en 
bristande förmåga. 

I Sverige utgör små och medelstora företag majoriteten av alla företag (Sormunen, Jeppesen, 
Sundgren & Svanström, 2013). Carrington (2010) tillägger att de flesta revisionsbyråer är små 
i Sverige och revisorerna i dessa byråer reviderar i huvudsak små och medelstora företag. I 
andra änden finner vi Big 4 (PwC, Deloitte, EY och KPMG) som så gott som dominerar 
revisionen av stora bolag. Sormunen et al. (2013) menar att små och medelstora företag utgör 
en heterogen grupp, där osäkerheten ofta är hög och därför är det rimligt att förvänta sig 
variationer i revisorers rapportering för detta segment. Små och medelstora företag granskas 
även i mindre utsträckning av investerare och andra externa intressenter jämfört med stora 
företag. Sormunen et al. (2013) menar att det därför kan leda till en risk att revisorn inte gör 
en lika noggrann rapport som med offentliga uppdrag.  

1.2 PROBLEMDISKUSSION  
	  
Det är svårt att inte godta påståendet att revisorn spelar en viktig roll i det moderna 
marknadsekonomiska systemet (Carrington, 2010). Svanberg och Öhman (2014) beskriver att 
den svenska revisionsmarknaden debatteras i hög grad i samband med revisorers ansvar att 
utvärdera och upptäcka företags going concern problem. Den huvudsakliga anledningen till 
varför revisorerna granskar företagens fortsatta drift är för att ge intressenterna en tidig 
varning om företagens möjliga fortlevnadsproblem (Adrian & Torén, 2006). Det är dock få 
revisorer som varnar intressenterna om företagens finansiella problem genom att lämna en 
going concern-varning i revisionsberättelsen (Tagesson & Öhman, 2010). Enligt Tagesson 
och Öhman (2010) var det som tidigare nämnts endast 12 % av svenska aktiebolag som fick 
en going concern-varning utfärdad i den senaste årsredovisningen innan konkurs.  
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Kvaliteten på revisorers bedömningar om ett företags going concern är ett oroväckande och 
komplext område (Arnedo, Lizarrage & Sánchez, 2008; Sormunen et al., 2013), både för 
revisorer och för intressenter som använder sig av revisorernas finansiella utlåtanden 
(Lennox, 1999; Baly et al. 2011). Carrington (2010) menar att en viktig anledning till 
komplexiteten om uttalanden om fortsatt drift väldigt lätt kan leda till kritik mot revisorn på 
grund av antingen utfärdad eller utebliven going concern-varning. Då revisorerna är ansvariga 
att bedöma företagens förmåga till fortsatt drift för en period om cirka ett år (Sundgren & 
Svanström, 2014), finns det stor risk att revisorerna och revisionsbyråerna får dåligt rykte 
samt blir stämda om företagen går i konkurs utan att någon varning har lämnats i 
revisionsberättelsen (Defond, Raghunandan & Subramanyam, 2002; Vanstraelen, 2002).  

Tidigare studier har visat att företag som genererar stora revisionsarvoden undkommer en 
varning eftersom revisorn vill vara kunden till lags och låter därför bli att rapportera 
felaktigheter (Craswell, Laughton & Stokes, 2002; Venuti, 2004; Hoitash, Markelevich & 
Barragato, 2007; Ye, Carson & Simnett, 2011). Defond et al. (2002) motsätter sig detta och 
hävdar att arvodets storlek inte skulle påverka revisorns benägenhet att uttala sig om en 
varning. Somliga menar att relationen mellan revisorerna och företagen försämras 
(Vanstraelen, 2002; Ye, Carson & Simnett, 2011; Sormunen et al., 2013) och sannolikheten 
för att revisorerna förlorar sina kunder ökar om en going concern-varning har utfärdats och 
företagen inte går i konkurs inom det närmsta året (Carey et al., 2008; Svanberg & Öhman, 
2014). Det finns olika uppfattningar om det skulle påverka företagens chans att överleva efter 
en going concern-varning (Svanberg och Öhman, 2014). Studier som exempelvis Nogler 
(2004) visar att det finns en ökad konkursrisk, men å andra sidan rapporterar Carey et al. 
(2008) ingen ökad risk för konkurs efter en going concern-varning.  

Användarna av de finansiella rapporterna har under en lång tid ifrågasatt, speciellt efter de 
stora företagsskandalerna, om revisorerna i själva verket tar ett stort ansvar i granskningen av 
företagens förmåga att fortleva (Carrington, 2010). När det gäller revisorns uttalanden om ett 
företags fortsatta drift existerar ett förväntningsgap (Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005; 
Ryu & Roh, 2007). Förväntningsgapet enligt Carrington (2010) innebär att investerare, media 
och andra aktörer tenderar att förvänta sig mer av revisorn än den tjänst som revisorn 
egentligen levererar enligt lagar och revisionsstandarder. Revisorer anser att 
förväntningsgapet är ett utbildningsproblem, att branschen inte varit tillräckligt tydlig med 
vad revisorn gör och att det därför gäller att informera allmänheten om detta. Carey et al. 
(2008) hävdar att en utfärdad eller utebliven going concern-varning kan få allvarliga 
konsekvenser för både revisorer och företag. Samtidigt tydliggör de att oavsett är det inte 
revisorns misstag, eftersom revisorernas arbete inte innebär att förutsäga framtiden. Som 
tidigare nämnts i detta kapitel innebär fortlevnad ett antagande i redovisningen, och att be 
revisorn gå från fortlevnadsantagandet till att uttala sig om ett företags möjligheter att klara 
marknadernas krav, det vill säga konkurssannolikheten, är ett långt steg (Balans, 2014).  

Det finns många internationella studier gällande going concern-konceptet och många av dem 
har fokuserat på stora företag, som till exempel Geiger och Rama (2003) och Carey et al. 
(2008), som genomförts i USA och Australien. Dock har få studier undersökt hur det ser ut på 
den svenska revisionsmarknaden. De studier som gjorts i Sverige, exempelvis Tagesson och 
Öhman (2010) samt Svanberg och Öhman (2014) har främst undersökt små- och medelstora 
företag. Vår studie kompletterar därför tidigare forskning till den svenska revisionsmarknaden 
och även tidigare svenska studier som rör små- och medelstora företag till ett urval av även 
stora företag i Sverige. Tidigare studier har, både utomlands och i Sverige, använt sig av en 
kvantitativ metod. Basioudis, Papakonstantinou och Geiger (2008) har exempelvis undersökt 
frekvensen av going conern-varningar kopplat till revisionsarvoden och Öhman och Tagesson 
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(2010) har undersökt frekvensen av utfärdade varningar innan konkurs. Det finns bevis för att 
revisorer i Sverige i låg utsträckning utfärdar going concern-varningar. En tänkbar anledning 
till det är att revisorer är mer rädda för att utfärda en going concern-varning för företag som 
senare inte går i konkurs, vilket kan leda till att revisorer kan tvingas betala skadestånd om de 
gör omotiverade going concern-varningar. Det verkar som om denna risk är mer direkt, 
jämfört med att inte utfärda going concern-varningar till företag som senare går i konkurs. 
Konsekvenser av det är istället att företagets intressenter inte får tidiga varningar om 
företagens fortlevnadsproblem. Det saknas teorier som går på djupet kring orsaker till att 
revisorer utfärdar respektive inte utfärdar going concern-varningar. Vi kommer därför i denna 
studie undersöka revisorers perspektiv gällande going concern-konceptet via en kvalitativ 
metod för att få en djupare förståelse kring beslut om ett företags going concern. 

 
1.3 PROBLEMFORMULERING 
 
Med utgångspunkt från ovanstående problembakgrund och problemdiskussion kommer vi i 
denna uppsats att besvara nedanstående problemformulering: 

- Vilka är orsakerna till att going concern-varningar utfärdas respektive inte utfärdas i 
svenska aktiebolag? 

 
1.4 SYFTE 
 
Våra syften med studien är att: 
 

• beskriva revisorers problematik kring utfärdande av going concern-varningar  
 

• bidra med förståelse kring och identifiera orsakerna till förekomsten av going concern-
varningar utifrån revisorers perspektiv  

 
• utveckla en modell avseende revisorers utfärdande av going concern-varningar  

 
1.5 CENTRALA BEGREPP 

Ekonomiskt stressade företag - Det finns ingen klar definition av begreppet då orsaker till 
den ekonomiska stressen kan bero på flera faktorer, exempelvis rörelseförluster (Hakkio & 
Keeton, 2009). 	  

Typ 1-fel – Företag som får en going concern-varning utfärdad i revisionsberättelsen, men 
som ändå fortlever (Carey et al, 2008). 

Typ 2-fel – Företag som inte får en going concern-varning utfärdad i sin revisionsberättelse 
innan konkurs (Carey et al, 2008). 
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1.6 DISPOSITION 
	  
	  

 
	  	  
 
 
 
 
  

Teoretisk	  
referensram	  

•  I kapitel två redovisas relevanta teorier för vår problemformulering. Den 
teoretiska referensramen fokuserar på going concern-konceptet, revisionskvalitet 
och revisionsmarknaden. Slutligen presenteras en teoretisk modell som visar de 
olika delarnas relation till varandra.  

Metod	  

•  I kapitel tre presenteras studiens forskningsmetod och urval, följt av en 
redogörelse för hur datainsamling har skett. Slutligen diskuteras uppsatsens 
reliabilitet, validitet och källkritik. 

Empiri	  

•  I kapitel fyra presenteras det empiriska materialet bestående av intervjuer med 
sex revisorer. Kapitlet avslutas med en sammanfattande tabell av samtliga 
respondenternas svar. 

Analys	  

•  I kapitel fem skildras vår analysmodell. Vidare analyseras respondenternas svar 
med varandra samt med den teoretiska referensramen.	  	  

Slutdiskussion	  

•  I kapitel sex presenteras de slutsatser som svarar på studiens 
problemformulering. Slutligen presenteras studiens forskningsbidrag och förslag 
till fortsatt forskning.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 
I detta kapitel redovisas relevanta teorier för vår problemformulering. Referensramen är 
indelad i tre teman; going concern-konceptet, revisionskvalitet och revisionsmarknaden. 
Slutligen presenteras en teoretisk modell som visar de olika delarnas relation till varandra.  

 
2.1 GOING CONCERN-KONCEPTET 

2.1.1 Lagar och rekommendationer för going concern  
 
Det finns olika händelser och orsaker till en going concern-varning (Carrington, 2010). 
Revisorn gör en bedömning av ett företags förmåga att fortleva och oavsett vilken granskande 
revisionsbyrå ett företag har, ska en bedömning om fortlevnad ske utefter samma lagar och 
riktlinjer. För den going concern-standard vi har i Sverige krävs det att revisorn överväger 
företagets lämplighet av ett going concern antagande och utvärdera om det finns väsentliga 
osäkerheter om företagets förmåga att fortsätta fortleva (Sundgren & Svanström, 2014).  I 
ÅRL 2 kap. 4 § anges ett antal grundläggande redovisningsprinciper och en av dem är 
principen om fortsatt drift (Revisorsnämnden, 2013). Adrian och Torén (2006) menar att 
revisorns ansvar är att bedöma rimligheten i styrelse och vd:s bedömning samt att rapportera i 
revisionsberättelsen i de fall betydande tvivel om fortsatt drift finns. RS 570 anger detaljerade 
krav på hur denna rapportering ska göras, se bilaga 1. Enligt RS 570 Fortsatt drift ska en 
revisor vid sin revision överväga om styrelsen har tillämpat principen om fortsatt drift vid 
upprättande av årsredovisningen. Revisorn ska enligt RS 570 avgöra om det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor att föra samman till händelser eller förhållanden som enskilt eller 
tillsammans kan leda till framstående tvivel om företagets förmåga att fortsätta sin 
verksamhet. Tidsperioden som denna bedömning ska omfatta är minst tolv månader efter 
balansdagen. I syfte att göra det möjligt för revisorn att bedöma styrelsens och vd:ns 
bedömningar bör revisorn uppmana dem att dokumentera sin analys och bedömning av 
förutsättningarna för fortsatt drift och att fortlevnadsprincipen tillämpas vid upprättandet av 
årsredovisningen (Adrian & Torén, 2006). Dokumentationen bör också avse de väsentliga 
osäkerhetsfaktorer som beaktats vid bedömningen. Dokumentation bör finnas i de situationer 
där tvivel om fortsatt drift finns. Revisorn bör i dessa fall inhämta uttalanden från 
företagsledningen om deras planer på framtida åtgärder. 

Adrian och Torén (2006) menar att revisorns åtgärder och särskilt rapporteringen inte rör 
förhållanden som har fastställts, utan enbart förhållanden som definitionsmässigt är osäkra, 
som anses vara av betydande tvivel om fortsatt drift eller väsentliga osäkerhetsfaktorer. Om 
ett företag senare skulle komma i en obeståndssituation, och revisorn inte uttalat sig om 
betydande tvivel för fortsatt drift, behöver det inte innebära att revisorns uttalande i 
revisionsberättelsen varit felaktig då revisorns bedömning grundas på information som finns 
tillgänglig när revisionen avslutas. Enligt Revisorsnämnden (RN) fyller en going concern-
varning en viktig funktion då den fäster läsarens uppmärksamhet på den viktiga 
fortlevnadsfrågan (Adrian & Torén, 2006). De tillägger att om en varning inte lämnats när 
behovet finns försummar revisorerna sina skyldigheter. Det går därför inte att undkomma att 
revisorerna måste ta ställning till frågan om företagens fortsatta drift som i praktiken innebär 
att revisorn skriver ett förklarande stycke gällande going concern-varningen i 
revisionsberättelsen. Vidare innebär det att revisorn informerar intressenter om det finns 
någon going concern osäkerhet för företaget. Några exempel på bedömningar är ogynnsamma 
ekonomiska nyckeltal, oförmåga att betala borgenärer på förfallodagen eller en oförmåga att 
uppfylla villkoren i låneavtal, vilka kan leda till en going concern-varning (Carrington, 2010). 
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Då ett företag har kapitalbrist innebär det att företagets egna kapital understiger hälften av det 
registrerade aktiekapitalet (Aktiebolagslagen, kap. 25, 13§). Det är inte ovanligt att 
kapitalbrist brukar vara i samband med ovanstående exempel på bedömningar och som leder 
till en going concern-varning (Carrington, 2010). Nedan sammanfattas och beskrivs exempel 
på två olika situationer i RS 570 (Adrian & Torén, 2006):   

a) Upplysning i årsredovisningen angående tvivel om fortsatt drift är tillräcklig enligt 
revisorns bedömning (RS 570 p. 33 första stycket). Revisorn lämnar upplysning i 
revisionsberättelsen med hänvisning till styrelsens och vd:ns information i årsredovisningen 
och anger att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som väcker betydande tvivel om fortsatt 
drift. b) Upplysningar i årsredovisningen angående tvivel om fortsatt drift är tillräcklig enligt 
revisorns bedömning (RS 570 p. 33 första stycket). Revisorn kan välja att avstå från att uttala 
sig, det vill säga varken till- eller avstyrka. RS 570 anger ingen klar vägledning om när 
avstående istället för upplysning ska tillämpas. Texten i RS 570 anger att det är fråga om 
extrema fall, exempelvis situationer där det finns flera eller komplicerade väsentliga 
osäkerhetsfaktorer som har betydelse för årsredovisningen. I många fall med betydande tvivel 
anses en upplysning i revisionsberättelsen vara tillräckligt för att ange osäkerhet avseende 
riktigheten i att tillämpa fortlevnadsprincipen. 

Venuti (2004) menar att en vanlig anledning till att revisorer misslyckas med att utfärda going 
concern-varningar är på grund av missuppfattningar av revisionsstandarden. Detta kan bero på 
att RS 570 beskriver vilka åtgärder revisorn ska följa i de fall det finns betydande tvivel eller 
väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende fortsatt drift (Adrian & Torén, 2006). Den lämnar 
dock stort utrymme för revisorers egna bedömningar gällande ett företags fortsatta drift. 

2.1.2 Going concern-rapportering 

I Svanberg och Öhmans (2014) studie beskriver de att revisorer kan göra två typer av 
rapportering som rör en going concern-varning. De kan (a) antingen utfärda en varning för ett 
företag som fortlever eller (b) låta bli att rapportera en varning för ett företag som går i 
konkurs inom ett år. Tidigare forskning som exempelvis Carey et al. (2008) har visat att den 
första typen av fel är ett typ 1-fel och den andra ett typ 2-fel. De menar att dessa typer av fel 
kan få allvarliga konsekvenser för både revisorer och företag. Å andra sidan tydliggör de att 
oavsett fel är det egentligen inte revisorns misstag eftersom revisorernas arbete inte innebär 
att förutsäga framtiden. Därför kan ingen av dessa fel betraktas som ett riktigt 
rapporteringsfel. Lennox (1999) menar att en konkurs kan vara en mycket oväntad händelse, 
vilket leder till att revisorn inte nödvändigtvis har misslyckats i sitt uppdrag om en going 
concern-varning inte har utfärdats.  

Rosman (2011) menar att båda typerna av fel, typ 1 och 2, grundligt har undersökts och visat 
att det finns klara bevis som pekar på svårigheten revisorerna verkar ha för att korrekt bedöma 
företagets finansiella situation som leder till konkurs. Rosman (2011) förklarar vidare att 
bland de studier där typ 2-fel förekommer har det påvisats att de flesta konkursföretag aldrig 
får en going concern-varning i tidigare revisionsrapporter. Dessa bevis har fått stor 
uppmärksamhet i debatten om revisorers utfärdande av going concern-varningar. Det finns 
dock en ny studie av Carson, Fargher, Geiger, Lennox, Raghunandan och Willekens (2013) 
där de konstaterar att utfärdandet av going concern-varningar i USA blev mer vanligt under 
åren 2000-2010. Dock har det motsatta typ av fel, varning som utfärdas för ett företag som 
fortsätter fortleva, inte fått samma uppmärksamhet. Detta även om denna typ av fel verkar 
förekomma lika ofta. Enligt Carey et al. (2008) finns det praktiska exempel på förekomsten av 
typ 1- och typ 2-fel relaterade till revisionsrapportering för going concern-varningar. Flera 
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studier har undersökt felfrekvenser av typ 2-fel avseende konkursföretag, exempelvis Geiger 
och Raghunandan (2002) samt Geiger, Raghunandan och Rama (2005). Intresset om varför 
detta är aktuellt att undersöka förklaras till stor del av den ström av många misslyckade 
företag som inte fick en going concern-varning utfärdad i revisionsberättelsen före konkursen. 
Gällande studier av typ 2-fel har man funnit att revisorer endast utfärdat en going concern-
varning före konkurs på 40-50 procent av fallen. Vid typ 1-fel har forskning visat att mellan 
80-90 procent av företagen som fick en going concern-varning fortsatte fortleva. En anledning 
till att en stor majoritet av de företag som fick en going concern-varning fortlever kan vara att 
revisorer är konservativa när det gäller att följa lagar och riktlinjer vid bedömning om 
företagens fortlevnad (Maingot & Zeghal, 2010). Det innebär att revisorn främst gör en 
objektiv bedömning genom dokumenterbart material (Carrington, 2010) och ska enligt lag i 
första hand fokusera på ett företags finansiella ställning (Maingot & Zeghal, 2010).  

Arnedo et al. (2008) hävdar att det finns olika sätt att tolka en revisionsberättelse. De menar 
också att revisionsberättelsens innehåll och formuleringar ibland är komplexa. En orsak till de 
otydliga uttalandena kan ha att göra med att revisorerna vill gardera sig mot att bli anklagade 
för typ 1- och typ 2-fel. Carrington (2010) tillägger att revisionsberättelsen inte är en simpel 
sammanfattning av vad revisorn har kommit fram till och gjort. Han menar att det är tvärtom, 
att revisionsberättelsen istället är starkt standardiserad och tillägger att det är på gott och ont. 
Kritiker menar att standardutformade revisionsberättelser tenderar att likrikta rapporteringen 
så att mer eller mindre samtliga företag får rena revisionsberättelser, vilket begränsar 
revisionsberättelsen som en informationsbärare. Den låga träffsäkerheten av going concern-
varningar kan bero på att revisorerna är rädda för att göra typ 1-fel och då riskerar de istället 
att utföra typ 2-fel (Arnedo et al., 2008). Det innebär att revisorer undviker att ge ut en 
varning på grund av att de hoppas att företaget ska stimulera sin ekonomi och undvika en 
konkurs. Arnedo et al. (2008) menar att en annan orsak givetvis kan vara på grund av att det 
är en svår uppgift, då det innebär att bedöma om företaget kommer stå emot en finansiell 
nedgång samt nedgång på̊ marknaden.  

2.1.3 Konsekvenser av en utfärdad eller utebliven going concern-varning	  
 
Utfärdande av en going concern-varning innebär att revisorn objektivt måste kunna värdera 
företagets finansiella data och stå emot eventuell press från företaget om att inte avge en 
going concern-varning (Defond et al. 2002). Revisorer vill å ena sidan behålla sina kunder 
eftersom det innebär intäkter i form av avgifter som de fakturerar företaget, men å andra sidan 
kan det i sin tur hota revisorns oberoende. Enligt Umar och Anandarajan (2004) är ett helt 
objektivt revisionsutlåtande osannolikt. Ye, Carson och Simnett (2011) tillägger att revisorns 
relation till kunden kan vara en faktor som negativt påverkar benägenheten att avge en going 
concern-varning. Svanberg och Öhman (2014) anser också att erättningen som revisorer 
fakturerar företaget kan göra att revisorn förbiser att rapportera kundens finansiella problem. 
De lyfter även den risk som finns att förlora kunder på grund av utfärdade av en going 
concern-varning. 

Ur revisionsbyråns perspektiv blir konsekvenserna av ett typ1-fel den potentiella förlust eller 
hot om förlust av byråns kunder (Carey et al., 2008). Styrelsen i vissa företag, som tar emot 
en going concern-varning i revisionsberättelsen, kan vara en stor orsak till att företag byter 
revisor (Carcello & Neal, 2003). Förlorar revisionsbyrån företaget som kund på grund av 
varningen resulterar det i förlorade framtida intäkter om företaget fortsätter fortleva. Den 
eventuella förlust av revisionsbyråns kunder har länge nämnts som en viktig faktor gällande 
utfärdandet av en going concern-varning. Ur företagets perspektiv kan en going concern-
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varning orsaka ytterligare ekonomiska svårigheter då det kan leda till förlust av företagets 
kunder och minskad tillgång till krediter (Blay & Geiger, 2001). Dessa faktorer tillsammans 
kan resultera i en ökad sannolikhet för ett företags konkurs. I Baly et al. (2011) studie 
undersöker de påståendet att revisorns utfärdande om en going concern-varning är en 
värdefull kommunikation till aktiemarknadens uppfattning om ekonomiskt nödställda företag 
samt att det föreligger ett värderingsskifte i samband med utfärdande av en going concern-
varning. Deras studie baseras på ett urval av 431 företag som fick en going concern-varning 
och 431 företag som hade likställda finansiella svårigheter, men som inte fick en going 
concern-varning. Studien visade att marknadsvärderingen skiftade kraftigt för företagen som 
fick en going concern-varning jämfört med de andra likställda ekonomiskt stressade företag 
under samma period. Baly et al. (2011) menar att marknaden bland annat nedvärderar ett 
företags lager och tillgångar som följd av revisorns yttrande om en going concern-varning 
samt att marknadens värdering förändras påtagligt, från ett fokus på både resultat- och 
balansräkning till att enbart fokusera på balansräkningen året då företaget får en varning. 
Deras resultat ger bevis för att marknaden tolkar en going concern-varning som viktig 
information om risker, vilket i sin tur resulterar i en väsentlig förändring på 
marknadsvärderingen för ekonomiskt stressade företag.  

Svanberg och Öhman (2014) menar att även om ett företag inte byter ut sin revisor efter en 
going concern-varning kan företaget förloras ändå, på grund av konkurs. De berättar vidare i 
sin studie att "självuppfyllande profetia" förekommer efter en varning, det vill säga en ökad 
risk för konkurs. Deras resultat visar att det finns bevis för högre felfrekvens bland företag 
som får en varning för första gången, än bland lika ekonomiskt stressade företag som inte får 
en varning. Detta visar i sin tur att det finns en ökad risk för konkurs på grund av en going 
concern-varning för små företag i Sverige. De tillägger dock att det är osäkra bevis för om en 
going concern-varning innebär en ökad risk för konkurs. Detta är i motsats till Carey et al. 
(2008) resultat, men i linje med andra studier som till exempel Vanstraelen (2003) och Nogler 
(2004). Carey et al. (2008) hävdar att första gången revisorn utfärdar en varning i 
revisionsberättelsen är svårt för en kund att acceptera, vilket i sin tur kan leda till en högre 
sannolikhet att rubba företaget. En andra eller efterföljande varning verkar mindre troligt att 
det skulle skapa en liknande reaktion från kunden än den första varningen. Vanstraelen (2003) 
ger stöd för att företag som överlever en going concern-varning är mycket mer villiga att byta 
revisor det efterföljande året, vilket även överensstämmer med resultaten från Lennox (1999).	  
Sormunen et al. (2013) tar upp en närliggande aspekt av dessa varningar och det är att 
användarna av företagens finansiella rapporter bör vara noga med att inte tolka en going 
concern-varning på samma sätt i alla nationella sammanhang. Det kan leda till att användarna 
felaktigt bedömer graden av osäkerhet förknippad med going concern antagande vid 
utvärdering av företagets risker och framtidsutsikter. Carey et al. (2008) menar att eftersom 
varningen signalerar en negativ syn på företagets framtida lönsamhet skapar det ett dilemma 
för revisorer om utfärdande av en going concern-varning.  
 
 
2.2 REVISIONSKVALITET 

2.2.1 Revisorns roll inom going concern 
 
Att bedöma företagets fortsatta drift är företagsledningens uppgift (Carrington, 2010). Det 
revisorn har i uppgift är att granska den bedömning som företagsledningen har gjort. Om 
upplysningarna i årsredovisningen inte är tillräckliga ska revisorn göra ett uttalande i 
revisionsberättelsen. International Standards on Auditing (ISA) är en svår standard att följa 
och anledningen till komplexiteten i standarden har inte endast att göra med going concern 
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bedömningar och att det krävs många nyanser i revisorns rapportering för att återge rätt 
uttalande. En annan lika viktig anledning till komplexiteten beror på att uttalanden om fortsatt 
drift väldigt lätt kan leda till kritik mot revisorn på grund av typ 1- och typ 2-fel revisorn kan 
göra. Enligt Sormunen et al. (2013) tyder komplexiteten i going concern-rapportering på att 
erfarenhet är viktig för riktigheten i revisorns rapportering. Svanberg och Öhmans (2014) 
hävdar att nästan 80 procent av de ekonomiskt stressade företag som erhöll en going concern-
varning för första gången fortsatte fortleva i ytterligare två år efter varningen. Därmed 
bekräftar de revisorernas uppenbara svårigheter att identifiera risken för ett företags konkurs. 
En situation som traditionellt förklarar utfärdandet av en going concern-varning kan räknas 
till revisonskvalitet, vilket innefattar både revisorers oberoende och kompetens (Arnedo et al., 
2008). Angående benägenheten att utfärda en going concern-varning är att revisorer inte bara 
är objektiva granskare av bevis, utan när de ska göra ett utlåtande är de även känsliga för dess 
ekonomiska effekter. Tidigare studier har visat att även om revisorer har förmågan att 
identifiera ekonomisk stress hos sina kunder kan de motstå att uttala sig om det.  

2.2.2 Revisorns arvode, ansträngning och specialisering	  	  
 
Näringsidkare är beroende av sina kunder och måste ta betalt för sina tjänster, och revisorn är 
inget undantag (Carrington, 2010). På den konkurrensutsatta marknad där revisorn arbetar kan 
priset för revision skilja sig åt beroende på hur kunderna uppfattar byråernas kvalitet (Niemi, 
2004). Tidigare studier som exempelvis Hay, Knechel och Wong (2006) har visat att det 
arvode som revisorn tar för sitt uppdrag varierar med kundens storlek, komplexitet och risk. 
De har i sin studie utvärderat och sammanfattat den stora mängd forskning som har granskat 
de avgörande faktorerna för revisionsarvoden under de senaste 25 åren. Stor del av 
forskningen har undersökt ett antal företag och revisorers kännetecken som är förknippade 
med högre eller lägre nivåer av revisionsarvoden. I tidigare studier från 1980-talet har det 
visat sig att det finns samband mellan revisionsarvoden som leder till att en revisor utför mer 
(eller mindre) arbete under revisionen.  
 
Enligt Defond et al. (2002) har tillsynsmyndigheter länge behandlat om det finns potentiella 
hot mot revisorns oberoende. Oron avser huruvida revisorerna är villiga att offra deras 
självständighet i utbyte mot att behålla kunder som betalar bra. Samtidigt menar de att risken 
för dåligt rykte och rättegångskostnader vid stämning ändå ger starka incitament för revisorer 
att behålla sitt oberoende. Deras resultat visar, i motsats till tillsynsmyndigheternas oro, att det 
inte finns något samband mellan revisionsarvoden och revisorns benägenhet att utfärda en 
going concern-varning. Sharma och Sidhu (2001) tar också upp tillsynsmyndigheternas oro. 
De har studerat dem i USA, Australien och Europa och oron har även här varit om byråns 
kunder utgör ett hot mot revisorns oberoende i samband med revisionsarvoden. Men i motsats 
med Defond (2002) överensstämmer resultaten från deras studie med påståendet att revisorer 
kan frestas att försämra sitt oberoende när deras kunder genererar högre revisionsarvode. Det 
innebär att företags intressenter samt andra berörda parter kan dra slutsatsen att när en revisor 
får höga arvoden från en kund, kan revisorn ha ett ekonomiskt incitament att inte utfärda en 
going concern-varning. Även Ye, Carson och Simnett (2011) menar att revisorer är mer 
benägna att lämna en ren revisionsberättelse när det handlar om kunder som generar stora 
revisionsarvoden.  
 
Forskare som Hoitash et al. (2007) hävdar att storleken på arvodet kan påverka 
revisionskvaliteten på två sätt. Det första är om arvodet är högt, då blir kvaliteten bättre med 
anledning av att revisorn är mer noggrann med granskningen. Men vid hög ersättning kan 
kvaliteten istället sjunka eftersom revisorn vill vara kunden till lags och låter därför bli att 
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rapportera felaktigheter. Craswell et al. (2002) ger också slutsatsen att revisorn försummar sin 
professionalism på grund av arvodets storlek och Venuti (2004) menar att byråer som tar ut 
höga arvoden undviker att varna för fortsatt drift på grund av risken att förlora kunden. 
Basioudis et al. (2008) utvecklar ovan resonemang gällande revisorns uttalande om fortsatt 
drift i revisionsberättelsen. De hävdar att det är på grund av revisorns subjektiva bedömning 
och att det därför är troligt att revisorn påverkas av sitt arvode. Deras resultat överensstämmer 
med tidigare forskning angående att det finns ett positivt samband mellan revisionsarvoden, 
ansträngning och sannolikheten för mottagande av en anmärkning i revisionsberättelsen.  
 
Tidigare studier har rapporterat om de verkliga förluster som revisorer förlorar på grund av 
utfärdade going concern-varningar (Hoitash, Markelevich & Barragato, 2007; Ye, Carson & 
Simnett, 2011). Carey et al. (2008) resultat är att revisorer som utfärdade en sådan varning 
förlorade mer intäkter på grund av att företaget bytte revisor, än de revisorer som inte 
utfärdade en varning i motsvarande situation. Vanstraelen (2002) har undersökt förhållandet 
mellan revisorns ekonomiska incitament och benägenheten att utfärda en going concern-
varning i en europeisk kontext, i Belgien. Resultaten visar att revisorns going concern beslut 
är förknippad med faktorer som rör de upplevda konsekvenserna, såsom försämrat rykte, 
stämningar och kundförluster genom att utfärda en going concern-varning. Specifikt visar 
resultaten att revisorer i Belgien var betydligt mindre benägna att utfärda going concern-
varningar till kunder som betalar högre revisionsarvoden. Hon lägger dock till att revisorns 
going concern-varning inte påverkas avsevärt gällande hur länge revisorn reviderat kunden. 
Svanberg och Öhman (2014) har i sin studie undersökt svenska små företag och fann bevis 
som ger stöd för en positiv relation mellan going concern-varning och byte av revisor. De 
menar att en going concern-varning är förknippad med högre förlust i form av ersättning på 
grund av byte av revisor. 

Studier visar att en omedelbar konsekvens av ett ökat antal uppdrag en revisor har, minskar 
tid per varje uppdrag (Sormunen et al., 2013). Det innebär att revisorn inte har tillräckligt med 
tid för att studera de komplexa händelser och omständigheter i samband med företagets 
förmåga att fortsätta som en going concern. Även om revisorsassistenter delvis kan 
kompensera för bristen på tid att studera kunder noga, finns det en uppenbar risk att revisorn 
blir mindre engagerad i uppföljningen och kontrollen av det arbete som utförs av 
revisorsassistenter.  Revisorn har ofta många kunder och därför ett starkt skäl att ta genvägar 
för att samla tillräckliga bevis om en going concern-varning. Revisorer vill också gärna 
undvika långa och hetsiga diskussioner med företagsledningen om en sådan varning. Vidare 
menar Sormunen et al. (2013)  att konkurrensen från mindre revisionsbyråer kan leda till att 
revisorer från Big 4 upplever press om att revidera många kunder, vilket kan leda till negativa 
konsekvenser för revisionskvaliteten. Enligt Sormunen et al. (2013) är en annan orsak att 
revisorer inte har tillräckligt med tid för att få kunskap om användningen av den relativt nya 
going concern-standarden som trädde i kraft år 2004.  
 
Prestationsförmågan under de senare faserna av en revisors karriär har inom 
revisionslitteraturen fått relativt lite uppmärksamhet (Sormunen et al. 2013). De hävdar i sin 
studie att det finns ett stadium där revisorer börjar förbereda sig inför sin kommande pension 
genom att koppla ifrån sig arbetet, vilket resulterar i lägre prestationsförmåga. Med andra ord 
har de revisorerna den kunskap som krävs, men verkar sakna viljan och intresset att använda 
den ansträngning som behövs (Tagesson & Öhman, 2010). Under detta skede är revisorer mer 
intresserade av att utveckla enklare sätt att utföra arbetet på samt skära ner på arbetstiden. 
Gällande going concern tolkas revisorns ansträngning i att skaffa sig kunskap om ett företags 
finanser i syfte att uttala sig om en going concern-varning (Sormunen et al. 2013). Det kan 
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också tolkas som ett incitament för att förstå och tillämpa revisionsseden ordentligt. Det finns 
bevis för att äldre revisorer deltar i mindre utsträckning i interna utbildningar än vad yngre 
revisorer gör samt att de äldre presterar sämre i dessa utbildningar än de yngre. Dessa resultat 
innebär att vissa äldre revisorer inte har lärt sig going concern standarden ordentligt och följer 
istället sin tidigare rapporteringspraxis.  
 
Sormunen et al. (2013) tar upp skäl till att anstränga sig som revisor. En faktor som ökar 
skälen att arbeta hårt är bland annat risken för disciplinära prov inom revision. Revisorer som 
är nära pension kan se detta som en mindre viktig faktor än yngre revisorer, eftersom 
sannolikheten för ett sådant prov för de äldre revisorerna är relativt låg. Sormunen et al. 
(2013) menar därför att äldre revisorer är mindre benägna att utfärda en going concern-
varning. De kan heller inte utesluta att äldre revisorer, särskilt i små- och medelstora företag, 
vanligen har långvariga kundrelationer med deras kunder vilket kan leda till en ovilja att 
rapportera något som inte är gynnsamt för dessa kunder. Sormunen et al. (2013) tar slutligen 
upp att små och medelstora företag utgör den stora majoriteten av samtliga företag i Sverige, 
och det är rimligt att förvänta sig variationer i revisorns rapportering för detta segment. Små 
privata företag utgör en heterogen grupp av företag, där osäkerheten ofta är hög. Jämfört med 
offentliga företag, granskas små privata företag i mindre utsträckning av investerare och andra 
externa intressenter (Van Tendeloo & Vanstraelen, 2008). De menar att resultatet av detta kan 
leda till att små företag inte får en lika granskad rapport i jämförelse med offentliga företag. 
 
Revision är en differentierad tjänst med stor variation inom exempelvis företagets storlek och 
komplexitet (Zerni, 2012). Han menar vidare att den psykologiska litteraturen om expertis har 
rapporterat viktiga iakttagelser som är relevanta inom revision och lägger till att intensiv 
övning och upprepning av liknande arbetsuppgifter krävs för att bygga kompetens. När det 
tillämpas på revision, kan det hjälpa revisorer att utveckla en specialiserad kunskap om 
specifika typer av kunder, vilket leder till högre revisionskvalitet. Genom specialisering inom 
vissa branscher, storleksgrupper, eller företag med liknande riskprofil, kan revisorer utveckla 
och leverera särskild service som kunderna efterfrågar och som konkurrenterna har svårt att 
kopiera. Dessutom kommer revisorer även att utveckla ett rykte som ökar trovärdigheten i de 
finansiella rapporterna som i sin tur lockar fler kunder. Även om litteraturen kring 
specialisering inom revision nästan uteslutande fokuserat på branschspecialisering, finns det 
också andra typer av specialiseringar (Zerni, 2012). En undersökning av svenska hemsidor för 
Big 4 visar att samtliga byråer har strukturerat hemsidan efter både bransch och 
företagsstorlek. Samtliga har minst två affärsområden baserade på företagets storlek: små och 
medelstora företag och stora/internationella bolag. Big 4 marknadsför också ett brett utbud av 
specialistkompetens, som exempelvis specialisering i ägarledda företag, familjeföretag, 
offentliga organisationer och ideella organisationer.  

2.2.3 Revisionsbyråns storlekseffekter 
 
Det råder delade meningar angående nivån av revisionskvalitet i Big 4 och icke Big 4 (Geiger 
& Rama, 2006). Det har i tidigare forskning kommit fram att revisorer inom Big 4 genererar 
högre revisionskvalitet då de i större utsträckning får möjlighet till kompetensutveckling 
genom interna utbildningar (Boone, Khurana & Raman, 2010). Sormunen et al. (2013) håller 
med om att interna utbildningar och utvecklingsprogram är faktorer som talar för högre 
revisionskvalitet i stora byråer jämfört med de mindre, men att kostanden per timme för 
revision från Big 4 är sannolikt högre än för icke Big 4. De har dessutom bättre resurser i 
form av experter på byrån vilket kan minska fel i revisionerna. Lennox (1999) studie visar 
också att större revisionsbyråer med internationellt rykte ger fler felfria signaler om finansiell 
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osäkerhet i företag och därför kunnat ge rapporter med tillförlitlig information till företagens 
intressenter. Även han menar att detta beror på att större byråer har större tillgång i form av 
kompetens, bland annat då revisorerna erbjuds internutbildningar. Francis & Yu (2009) 
hävdar att Big 4 är mer benägna att utfärda en going concern-varning än andra revisionsbyråer 
samt att de större byråerna mer exakt kan förutsäga om en konkurs kommer att infalla. 
Vanstraelen (2002) resultat överensstämmer med detta och menar vidare att en större byrå har 
incitament att utfärda en varning i tidigt skede, då en utebliven varning till ett företag som går 
i konkurs påverkar byråns rykte negativt. När en revisionsbyrå ger en varning i ett tidigt 
skede, har företaget en möjlighet att avvärja de problem som har framkallat varningen.  
 
De undersökta amerikanska och australiensiska marknaderna via Geiger och Rama (2003) och 
Carey et al. (2008) studier fann att Big 4 identifierar risken för konkurs bättre än de gör i 
mindre revisionsbyråer. Skickligheten att kunna identifiera risken för konkurs är själva kärnan 
i going concern-varningar. Om en sådan varning inte signalerar en stor risk för konkurs, har 
uttalandet förlorat sin mening. Svanberg och Öhman (2014) menar att konsekvenserna av 
Enronskandalen har inneburit lägre typ 2-fel i Big 4 än i andra byråer, vilket tyder på att större 
revisionsbyråer har högre precision eller att de är mer intresserade av att skydda sitt rykte 
efter Enronskandalen. Boone et al. (2010) tillägger att risken för rättegångskostnader och 
försämrat rykte gör att revisorer i Big 4 har incitament att vara oberoende och ge 
revisionskvalitet som överensstämmer med byråns varumärke.  Dock visar Kaplan och 
Williams (2012) en annan relation mellan storleken på byrån och going concern-varingar. De 
menar, i motsats till vad de flesta tidigare studier visar, att Big 4 är mindre benägna att ge en 
going concern-varningar till ekonomiskt stressade kunder än deras mindre konkurrenter.  
 
En liten revisionsbyrå är mindre benägen att ge en going concern-varning samt väntar längre 
med att utfärda en varning, vilket gör att de signalerar varningen i ett sent skede, som visat sig 
förbättra träffsäkerheten (Vanstraelen, 2002). Orsaken till det kan dels bero på att de har en 
närmre relation till sina kunder, vilket Geiger och Rama (2006) också kommit fram till, och 
ett annat skäl är det ekonomiska beroendet. Louis (2005) menar att Big 4 utan tvekan ger 
bättre revisionskvalitet och att det allmänt antas att mindre byråer ger lägre revisionskvalitet. 
Dock har mindre revisionsbyråer fördelar inom andra områden. Mindre revisionsbyråer har 
förmodligen överlägsen kunskap om de lokala marknaderna och har oftast nära och 
långvariga kontakter med sina kunder samt större förtroende hos det lokala näringslivet. 
Verkställande direktörer i privatägda företag värderar personliga relationer med sina 
revisorer, deras lyhördhet, rekommendationer och förståelse av företagets verksamhet. Dessa 
behov tycks karaktärisera privatägda företag men även mindre företag i allmänhet. Det 
innebär att små företag ska hålla fast vid icke Big 4 då mindre revisionsbyråer har relativt sett 
mer erfarenhet av onoterade bolag än vad Big 4 har. Louis (2005) menar att små byråer är 
mycket mer personliga än Big 4. De största revisionsbyråer tenderar också att försumma små 
kunder till förmån för mer lukrativa avtal med större kunder. Medan Big 4 brukar antas 
erbjuda bättre tjänster än de mindre, visar studien att mindre revisionsbyråer har en 
komparativ fördel i att tjäna sin kundkrets.  
 
Louis (2005) och Geiger och Rama (2006) hävdar dock att inga kvalitetsskillnader bör finnas 
mellan olika byråer, eftersom alla reviderar efter samma regleringar och standarder. Svanberg 
och Öhman (2014) diskuterar också om stora revisionsbyråer levererar högre kvalitet än vad 
sina mindre konkurrenter gör. Det påstås att stora revisionsbyråer uppfattas som mer 
självständiga och ger högre kvalitetsrevisioner. Boone et al. (2010) resultat tyder å andra 
sidan att den finansiella rapporteringskvaliteten i stort sett är likartad för Big 4 och icke Big 4. 
Specifikt erhåller de svaga bevis för att Big 4 revisorer har en högre benägenhet att utfärda en 
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going concern-varning för ekonomiskt stressade företag i förhållande till övriga byråers 
revisorer. Boone et al. (2010) menar vidare att det finns en liten skillnad i faktisk 
revisionskvalitet men en mer uttalad skillnad i upplevd revisionskvalitet. Exempelvis 
uppfattar investerare att kvaliteten på redovisningsinformationen är högre från Big 4 än från 
icke Big 4. 
 
I Kaplan och Williams (2012) studie utmanar de uppfattningen om att större revisionsbyråer 
rapporterar mer konservativt, i syfte att undvika exponering för rättstvister. Att rapportera mer 
konservativt innebär att revisionsbyråer oftare utfärdar going concern-varningar till sina 
ekonomiskt stressade kunder. Deras studie tyder dock på att under senare tid har Big 4, för att 
minska risken för tvister, i förhållande till icke Big 4, inriktat sig mer konservativt genom att 
utfärda mer going concern-varningar till sina ekonomiskt stressade kunder. Enligt både 
Kaplan och Williams (2012) och Geiger och Rama (2006) föredrar chefer generellt sett inte 
att ta emot en going concern-varning. Det beror delvis på grund av att aktiemarknaden 
reagerar negativt när en going concern-varning utfärdas (Menon & Williams, 2010; Kaplan & 
Williams, 2012). Men å andra sidan menar Kaplan och Williams (2012) att en going concern-
varning kan minska revisionsbyråers eventuella tvister från investerare som vill återvinna sina 
förluster på grund av ett typ 2-fel.  
 
 
2.3 REVISIONSMARKNADEN 

2.3.1 Förväntningsgap 
 
När det gäller revisorns uttalanden om ett företags fortsatta drift existerar ett förväntningsgap 
(Johansson et al., 2005). De menar att revisorer endast med rimlig säkerhet kan göra ett 
uttalande om ett företags fortlevnad tolv månader framåt. Allmänheten vill dock att en revisor 
ska kunna göra en säker bedömning av företagets förmåga att fortleva. Förväntningsgapet 
enligt Carrington (2010) innebär att investerare, media och andra aktörer tenderar att förvänta 
sig mer av revisorn än den tjänst som revisorn egentligen levererar enligt lagar och 
revisionsstandarder. Revisorer å andra sidan anser att förväntningsgapet är ett 
utbildningsproblem, att branschen inte varit tillräckligt tydlig med vad revisorn gör och att det 
därför gäller att informera allmänheten om detta. Carrington (2010) menar vidare att 
representanter för denna allmänhet försöker övertyga revisionsbranschen att anpassa sina 
tjänster så att de ligger i linje med de förväntningarna på revisionsbranschen. Lösningen kan 
ligga någonstans emellan, men själva förväntningsgapet visar på vilken betydelse revision har 
för allmänheten och Carrington (2010) hävdar att revisionens betydelse ser ut att öka. Enligt 
Sormunen et al. (2013) sker inte revision i ett vakuum, utan miljön där revisionen sker formar 
revisorers resonemang gällande tolkning och tillämpning av revisionsstandarder. De menar 
vidare att revisionsmiljöns faktorer och samspelet mellan dem påverkar allmänna 
förväntningar om revisorers roller samt hur revisorer själva tolkar deras ansvar. Sociala 
normer och kultur är exempel på vad som kan påverka värderingar och attityder hos revisorer, 
vilket i sin tur påverkar hur redovisnings- och revisionssystem utvecklats och används i olika 
länder.  

2.3.2 Den svenska institutionella ramen 
 
Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) är en företrädare för revisionsbranschen och de 
viktigaste uppgifterna för FAR är att fastställa god revisors- och revisionssed (Carrington, 
2010). Detta gör att FAR är Sveriges representant i olika internationella revisionsorgan. 
Uppgiften om att auktorisera revisorer har tagits över av staten, av Revisorsnämnden (RN). 
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RN är en fristående myndighet under Justitiedepartementet och nämndens uppgifter är att 
verka för att god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt samt ha tillsyn över 
revisionsbranschen och vid behov utföra disciplinära insatser. RN:s viktigaste uppgift är att 
examinera och auktorisera revisorer genom ett revisorsprov. I Sverige utses revisorer formellt 
för en period som sträcker sig från minst ett till högst fyra år (ABL, 9 kap, 21§). Dessa 
särskilda rättsliga krav kan ha uppmuntrat utvecklingen av vissa utmärkande kännetecken för 
den svenska revisionsmarknaden (Zerni, 2012). I Sverige kan skattemyndigheten indirekt 
övervaka revisorer (Sormunen et al., 2013). Detta på grund av den omfattning bokföring 
används som underlag för beräkning av skatt. I länder med hög anpassning mellan 
redovisning och skatteredovisning, granskar skattemyndigheter de finansiella rapporterna 
noggrant vid fastställande av skattepliktig inkomst. Sverige är ett land med hög anpassning 
mellan redovisning och skatteredovisning. Van Tendeloo och Vanstraelen (2008) samt 
Sormunen et al. (2013) menar att detta skapar incitament för revisorer att upprätthålla 
kvalitetsnivåer och därmed undvika skattemyndigheternas klagomål mot dem.  
 
Om företagsledningen i svenska bolag har gjort en bedömning om att det finns anledning till 
tvivel rörande företagets fortsatta drift ska revisorn upplysa om förhållandena i sin 
revisionsberättelse enligt följande (Carrington, 2010): 
”Utan att det påverkar vårt uttalande vill vi fästa uppmärksamhet på not X i 
årsredovisningen, som anger att företaget redovisar en förlust på ZZZ för det år som slutade 
den 31 december 20X1 och att företagets kortfristiga skulder per detta datum översteg dess 
totala tillgångar med ZZZ. Dessa förhållanden tyder, tillsammans med de andra 
omständigheter som nämns i not X, på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som väcker 
betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet” (RS 570 Fortsatt drift, 
punkt 33). 

2.3.3 Internationell harmonisering på revisionsmarknaden 
 
Efter företagsskandalerna i USA, bland annat Enron, förlorade den amerikanska 
revisionsprofessionen mycket av den självreglerande status den hade fram till dess 
(Carrington, 2010). Det som driver utvecklingen av revisionsstandarder tycks vara skandaler 
och misslyckanden. International Accounting Standards Board (IASB) och International 
Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) strävar efter att utveckla harmoniserade 
finansiella redovisnings- och revisionsstandarder för att möta globala krav (Smith et al., 2008; 
Sormunen et al., 2013). IASB är ett oberoende, privatfinansierat redovisningsnormgivande 
organ. IASB publicerar sina redovisningsstandarder i en serie av uttalanden som kallas 
International Financial Reporting Standards (IFRS). IFRS bidrar exempelvis till att öka 
harmoniseringen av redovisningsstandarder och upplysningar för att möta behov från den 
globala marknaden och för att ge en grund för redovisning för nyindustrialiserade länder. 
Fördelarna med att ha liknande regler i olika länder stöds som ett sätt att förbättra 
jämförbarheten mellan länders finansiella rapporter menar Sormunen et al. (2013).  

Carrington (2010) menar att revisorer och revisionsbyråer under lång tid har organiserat sig 
på internationell nivå. Sormunen et al. (2013) menar dock att skillnader i genomförandet av 
liknande standarder mellan länderna kan leda till skillnader i praktiken. Internationell 
harmonisering är svår att uppnå i näringslivet exempelvis på grund av politiska, rättsliga och 
ekonomiska faktorer i olika länder (Smith, Sagafi-Nejad & Wang, 2008). Smith et al. (2008) 
anser att de internationella standarderna för finansiell rapportering och för revision har en 
betydande inverkan på revisorers arbete. Pågående insatser för att harmonisera redovisnings- 
och revisionsstandarder förväntas gynna den ekonomiska aktiviteten i länder runt om i 
världen. De menar att den pågående globaliseringen samt den komplexitet som företag utgör, 
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gör den finansiella rapporteringen tekniskt krävande och kan ofta ses som en skrämmande 
process. På grund av unika kulturella, politiska, juridiska och ekonomiska faktorer mellan 
länder måste finansiärer och investerare ta hänsyn till de skillnader som finns. Sådana 
skillnader kan begränsa utvecklingen av internationell affärsverksamhet och därför menar de 
att harmonisering av redovisnings- och revisionsstandarder har möjlighet att gynna den 
ekonomiska aktiviteten i hela världen, bland annat inom revision där det skulle gynna 
investerare, långivare, finansanalytiker och revisorer. Sormunen et al., (2013) menar att 
redovisningsharmonisering inte har varit framgångsrik i olika länder, och kommit fram till att 
det beror på historiska, kulturella, ekonomiska, sociala, juridiska, skattemässiga och politiska 
skillnader. Sormunen et al. (2013) studie använde ett urval av 2941 konkursföretag från 
Danmark, Finland, Norge och Sverige under perioden 2007-2011, och undersökte en 
harmonisering av revision när det gäller going concern-rapportering i Norden. Även om de 
nordiska länderna har liknande rättssystem och identiska revisionskrav avseende going 
concern-rapportering, visar studieresultaten betydande skillnader i going concern-rapportering 
före ett företags konkurs mellan de nordiska länderna. Ett huvudresultat är att Sverige är ett av 
de länder som rapporterar lägst. De menar dock att orsakerna kan diskuteras, till exempel 
skillnader i när going concern-standarden infördes och genomfördes i respektive land.  
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2.4 TEORETISK MODELL 
 
Figuren nedan visar studiens tre teman utifrån den teoretiska referensramen; going concern-
konceptet, revisionskvalitet samt revisionsmarknad som ligger till grund för revisorns 
utlåtande om att utfärda eller inte utfärda en going concern-varning. Oavsett utlåtande kan det 
leda till att företaget antingen går i konkurs eller fortlever.   
 

 

	  
	  
	   	   	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figur 1. Egen upparbetning av referensramens innehåll och teman 
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3. METOD 
	  
I metodkapitlet förklaras de val som gjorts. Vidare presenteras intervjurespondenterna följt 
av en redogörelse för hur datainsamling har skett. Slutligen diskuteras uppsatsens reliabilitet 
och validitet samt källkritik. 

3.1 FORSKNINGSANSATS 
 
I vår studie började vi med att läsa vetenskapliga artiklar och andra litteraturkällor som vi 
sammanställt i den teoretiska referensramen. Detta gjordes för att få förkunskaper om 
problemet innan empirin samlades in. Det inledande arbetet i studien kan liknas vid den 
deduktiva ansats som Jacobsen (2002) beskriver, vilket innebär data som går från teori till 
empiri. Efter insamling av empiri, som varit i form av intervjuer, valde vi att omarbeta och 
utöka den teoretiska referensramen. Då vi efter våra intervjuer har sökt efter mer forskning 
och sekundärdata på områden som respondenterna nämnde och som tidigare saknats i vår 
referensram kan det liknas med den induktiva ansatsen, där forskaren istället går från empiri 
till teori (Jacobsen, 2002). Då vi använt oss av både deduktion och induktion menar Patel och 
Davidsson (2011) att vi har tillämpat en abduktiv ansats. Vi har under studiens gång gradvis 
utvecklat vår teori vilket stämmer överens med Patel och Davidsson (2011) beskrivning av 
den abduktiva ansatsen. Den största anledningen till att vi valde en abduktiv ansats är fördelen 
med att forskaren blir mer flexibel att anpassa sin teoretiska referensram (Patel & Davidson, 
2011). En aspekt med detta tillvägagångssätt var också att vi kunde utesluta irrelevant teori 
och istället lägga till relevant teori. Alla forskare är däremot färgade av tidigare erfarenheter 
och tidigare forskning, vilket innebär att ingen forskning inleds med ett öppet sinne. 

3.2 VAL AV METOD  
	  
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod. Vi har intervjuat revisorer för att få en 
djupare förståelse, utifrån deras perspektiv, gällande orsakerna till utfärdade och uteblivna 
going concern-varningar. Av våra sex intervjuer var fem av dem personliga och en av dem via 
telefon. Vi ansåg att intervjuer var mest lämpade då vi ville få en djup förståelse och 
möjlighet till att ställa följdfrågor. Anledningen till att vi utförde personliga intervjuer var för 
att se respondentens uttryck, betoning och kroppsspråk och på så sätt få möjlighet att tolka 
respondenternas svar utifrån mer än bara orden. Exempelvis har vi kunnat urskilja 
respondenternas ironi vid vissa svar. Enligt Jacobsen (2002) tillämpas en kvalitativ metod om 
undersökaren vill få mer klarhet i ett begrepp eller fenomen. Han menar vidare att det ofta 
sker genom intervjuer och med ett fåtal enheter. Vi anser att information som mottas via 
ansikte mot ansikte är mer tillförlitlig då vi kan få ut mer än endast det nominella värdet av 
orden, vilket kan innebära att respondenter har enklare att prata om känsliga ämnen. Denna 
djupare förståelse kan gå förlorad eller vara omöjlig att upptäcka via ett frågeformulär eller 
under en telefonintervju. En av intervjuerna fick vi ta över telefon då revisorn arbetade i 
annan stad för tillfället. Vid telefonintervju syns varken kroppsspråk eller ansiktsuttryck som 
vid en personlig intervju. Detta medför att intervjuaren inte kan observera respondenten. 
Jacobsen (2002) menar däremot att en positiv sida av telefonintervju är att intervjuareffekten 
minskar. Intervjuareffekten innebär att intervjuarens närvaro kan påverka respondentens 
uppträdande och svar. Vi är medvetna om att resultatet av våra intervjuer kan ha påverkats då 
vi har samlat in det empiriska materialet på två olika sätt. Trots detta anser vi att vårt val av 
insamling är mest lämplig utifrån omständigheterna.   
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3.3 URVAL 
 
I vår studie har vi valt att intervjua auktoriserade revisorer som arbetar med stora, medelstora 
och små aktiebolag. Dessa respondenter valdes då studiens syfte var att beskriva revisorers 
problematik kring utfärdande och uteblivna going concern-varningar, samt att bidra med 
förståelse kring och identifiera orsakerna till förekomsten av going concern-varningar i 
svenska aktiebolag. I vår studie har vi valt att jämföra revisorers uppfattningar som arbetar på 
Big 4 med uppfattningar hos revisorer som arbetar på ett icke Big 4. Forskare som exempelvis 
Francis och Yu (2009)  hävdar att det finns skillnader mellan utfärdade och uteblivna going 
concern-varningar beroende på om revisorer arbetar på ett Big 4 eller inte. Vi valde att 
intervjua tre respondenter från Big 4 och tre från icke Big 4. Urvalet är gjort bland revisorer i 
Halmstad och Varberg. Den geografiska avgränsningen var med avseende till tid och 
kostnadsskäl. Därför kan det ses som ett bekvämlighetsurval (Jacobsen, 2002). Vi visste 
sedan tidigare vilka Big 4 byråer som har kontor i Halmstad och sökte kontaktinformation till 
revisorerna via internetsökning. Urvalet för icke Big 4 gjordes också genom internetsökning 
av revisionsbyråer med kontor i Halland. Sedan valdes icke Big 4 ut slumpmässigt och vi fann 
där information om revisorernas kontaktuppgifter. På de byråer där det fanns flera revisorer 
valde vi slumpmässigt ut personer och kontaktade dem genom mail och telefonsamtal. 
Respondenternas yrkeserfarenhet som auktoriserade revisorer varierar mellan 4-35 år och 
samtliga har arbetat med företag inom olika branscher. Kravet på erfarenhet samt att de hade 
utfärdat en going concern-varning var av stor betydelse för att få tillförlitliga svar. Vi anser att 
det är viktigt att respondenterna har bra kunskap inom området för att studiens slutresultat ska 
bli tillförlitligt. Merriam (2011) hävdar att val av respondenter är avgörande för studiens 
insamling av giltig information.  

Av våra sex intervjuer genomfördes fyra av dem i Halmstad, en i Varberg samt en 
telefonintervju. Tabellen nedan (tabell 3.3) sammanställer information om samtliga 
respondenter och intervjuer.  

Företag 
 

Respondent Datum 

Icke Big 4 
 

Arnold Ahl 2015-02-20 

Icke Big 4 
 

Bodil Backe 2015-03-02 

Icke Big 4 
 

Carl Crona 2015-03-03 

Big 4 
 

Denise Dalman 2015-03-05 

Big 4 Erik Edin 
 

2015-03-05 

Big 4 
 

Felix Falk 2015-03-10 

 
Tabell 3.3 Sammanfattande tabell över intervjuer, egen upparbetning. 
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3.4 OPERATIONALISERING 
	  
Vi utformade vår intervjuguide efter vår problemformulering, syfte och teoretiska 
referensram. Den teoretiska referensramen består av tre teman: going concern-konceptet, 
revisionskvalitet och revisionsmarknaden. Under första temat going concern-konceptet har vi 
beskrivit lagar och rekommendationer för going concern, beskrivit rapporteringen för going 
concern samt vilka konsekvenser som finns för en utfärdad eller utebliven varning. Detta för 
att ge läsaren en förståelse för vad going concern-konceptet innebär. Andra temat som är 
revisionskvalitet ger en bakgrund till revisorns roll inom going concern. Vi beskriver också 
revisorns arvoden, ansträngning och specialisering vilka är exempel som kan påverka en 
revisors val av att utfärda eller inte utfärda en varning. Vi tar också upp revisionsbyråns 
storlekseffekter för att ge läsaren en förståelse för de skillnader som uppfattas mellan Big 4 
och icke Big 4. Den teoretiska referensramen avslutas med temat revisionsmarknaden för att 
beskriva det förväntningsgap som finns mellan allmänheten och revisionsbranschen, samt vad 
som kännetecknar den svenska institutionella ramen inom revision. Avslutningsvis redogör vi 
också för den internationella harmoniseringen på revisionsmarknaden. Enligt Jacobsen (2002) 
är det viktigt att konkretisera och operationalisera de teman som forskaren vill mäta för att 
komma fram till ett bra resultat. Intervjuguiden har vi valt att utforma efter de tre teman som 
återspeglas i vår teoretiska referensram samt vår teoretiska modell: going concern-konceptet, 
revisorskvalitet och revisionsmarknaden. 

3.4.1 Utformning av intervjuguide 
	  
För att kunna besvara vår problemställning, ”Vilka är orsakerna till att going concern-
varningar utfärdas respektive inte utfärdas i svenska aktiebolag?”, har vi tagit ut relevanta 
frågor från vår teoretiska referensram. Våra intervjufrågor baseras på de tre centrala teman 
som redovisas i figur 1, som återfinns i den teoretiska referensramen under 2.4. Vi skapade en 
intervjuguide (bilaga 3) innan intervjuerna för att på bästa sätt få relevant information från 
respondenterna. Vi gjorde även detta för att få en struktur under intervjuerna. Vår 
intervjuguide bestod av 10 öppna frågor med ytterligare följdfrågor. Vi valde dessa frågor och 
struktur för att undvika att styra respondenternas svar så mycket som möjligt. Samtliga 
respondenter har fått samma frågor, men ordningen på dem har varierat eftersom deras svar 
ibland varit sammanflätade. Vi har därför genomfört semistrukturerade intervjuer. Enligt 
Bryman och Bell (2011) innebär detta att frågor ställs utifrån en intervjuguide men att 
ordningsföljden på frågorna kan variera och ytterligare frågor kan läggas till.  

 
3.5 DATAINSAMLING  

3.5.1 Primär- och sekundärdata 
	  
Studiens primärdata består av respondenternas svar från intervjuerna. Valet av primärdata 
valdes för att få svar som är användbara till vår problemformulering. Primärdata enligt 
Jacobsen (2002) är data som samlas in direkt från personer eller grupper. Det är information 
som inte samlats in tidigare utan är ny data som har samlats in under en viss tid och plats. 
Eftersom vår studie är kvalitativ finns det en risk att primärdata och resultatet inte kan 
upprepas då kontexten är specifik för just den situation som rådde under intervjuerna. 
Sekundärdata är alternativet till primärdata och innebär att data har samlats in av andra 
personer sedan tidigare och inte direkt av den aktuella undersökaren. Sekundärdata användes 
för vår teoretiska referensram. Merriam (2011) konstaterar att det finns en risk för att kopiera 
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tidigare studier eller upprepa andras misstag om en forskare är omedveten om tidigare teori. 
Vi ansåg därför att det var viktigt att ta hänsyn till tidigare studier som genomförts inom 
forskningsområdet. Vi behövde göra detta för att hitta det teoretiska problemet inom området 
för going concern.  
 
3.5.2 Genomförande av intervjuer 
	  
Val av plats för intervjuerna beslutades av respondenterna. Tre av våra personliga intervjuer 
ägde rum på respondenternas personliga kontor. En positiv aspekt av att intervjuerna ägde 
rum i respondentens naturliga miljö kan vara att respondenten kände sig mer avslappnad. De 
resterande två personliga intervjuerna ägde rum på Högskolan i Halmstad. Enligt Jacobsen 
(2002) är valet av plats för intervjun viktig eftersom miljön där intervjun genomförs påverkar 
innehållet i intervjun. Det finns dock inga neutrala miljöer och alla inblandade påverkar 
intervjun på ett eller annat sätt. Det är därför omöjligt att säga att en viss miljö är lämpligare 
än en annan.  Vi började varje intervju med en inledning där vi berättade syftet med uppsatsen 
samt att vårt arbete blir en offentlig handling. Anledningen att berätta syftet med uppsatsen 
var för att respondenterna skulle få en förståelse för vad vi ville undersöka. Detta valdes också 
för att respondenterna skulle få möjlighet att berätta ytterligare information, utöver den som 
framkom av våra intervjufrågor, som kunde vara relevant för vår uppsats. Patel och Davidson 
(2011) menar att en intervju bör inledas med att syftet informeras samt att det förklaras hur 
respondentens svar kommer att användas. 

Innan vi började intervjua respondenterna frågade vi om vi fick spela in intervjuerna och 
samtliga respondenter godkände detta. Under intervjuerna tog en av oss anteckningar medan 
den andra ställde frågor. Vi kände att det var viktigt att spela in intervjuerna för att inte missa 
eller misstolka viktig information. Jacobsen (2002) menar att en inspelning underlättar vid 
intervjuer, då det är lättare att bearbeta och sammanställa informationen, hålla ögonkontakt 
samt att inspelning underlättar om citat ska återges. Jacobsen (2002) menar dock att en risk 
med att spela in intervjuerna är att respondenten kan bli mer försiktig med sina svar. Vi 
uppfattade dock inte att respondenterna kände sig hämmade av att vi spelade in, men vi är 
medvetna om att deras svar kan ha påverkats ändå. Samtliga respondenter var tillmötesgående 
och hade avsatt cirka 45 minuter för intervju. Vi var också välkomna att kontakta dem om det 
fanns något vi inte förstod eller om vi behövde svar på ytterligare frågor. Vi frågade också om 
vi fick använda respondenternas namn och det var okej för fem av respondenterna. En av dem 
ville vara anonym och därför valde vi att anonymisera samtliga respondenter för att vara 
konsekventa. Vi anser ändå att vi kan göra intressanta kopplingar trots fullständig 
anonymisering. 

3.5.3 Transkribering 
	  
Vi valde vi att transkribera det insamlade materialet efter varje intervju. Det gjordes för att få 
en överblick över materialet och för att säkerställa att vi framställde respondenternas svar 
korrekt. Enligt Jacobsen (2002) finns en positiv aspekt att skriva rent ljudinspelningar då det 
ger struktur och underlättar för intervjuaren att föra anteckningar och markeringar av det som 
är extra intressant. En negativ aspekt av transkribering är dock att processen är tidskrävande. 

3.5.4 Insamling av teoretisk referensram  
	  
Den teoretiska referensramen har främst tagit sin utgångspunkt i vetenskapliga artiklar inom 
revision samt lagar och standarder som finns för revision. Många av de vetenskapliga 
artiklarna som vi använt är studier som gjorts i andra länder. Det finns en del skillnader 
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mellan Sverige och de länderna samt hur studierna genomförts i jämförelse med vår studie. Vi 
anser att dessa artiklar ändå har varit betydelsefulla och gett god grund för vår studie. De 
vetenskapliga artiklarna som vi använt till vår teoretiska referensram inhämtades genom att 
främst söka i Högskolan i Halmstads databaser Summon och ABI/Inform Global. Vi har även 
använt sökmotorerna google och google scholar då Högskolan i Halmstads databaser inte haft 
alla tidskrifter. De sökord som vi har använt är bland annat audit report, going concern, 
auditor quality och bankruptcy. Genom att studera referenslistor i vetenskapliga artiklar har vi 
funnit andra artiklar som vi ansåg var relevanta för vår studie.  

3.6 ANALYSMETOD 
 
Sammanställningen och kategoriseringen av den insamlade empirin underlättades på grund av 
transkriberingen. Vi har valt att tematisera den insamlade empirin efter vår intervjuguide och 
som grundas på den teoretiska referensramen. Vi har presenterat respondenternas svar var för 
sig och delat in dem efter våra teman, då vi ansåg det skulle underlätta vid analysen. I 
analysen använde vi samma teman som i intervjuguiden och empirin. Detta för att få en bra 
struktur i studien. Jacobsen (2002) hävdar att kategorisering hjälper forskaren att jämföra 
insamlad data med varandra. Enligt Kvale (2014) är syftet med den kvalitativa 
forskningsintervjun att beskriva och tolka de teman som förekommer i intervjurespondentens 
värld, att det är ett obrutet sammanhang mellan beskrivning och tolkning. I analysen 
jämfördes respondenternas svar med varandra under respektive tema samt jämförelser med 
tidigare forskning och regelverk. Det praktiska problemet, som bottnar i vad som är praxis, 
analyseras mellan respondenterna från Big 4 och icke Big 4. Vi analyserar om det skiljer sig 
mellan Big 4 och icke Big 4 angående att utfärda respektive inte utfärda en going concern-
varning. Ett empiriskt problem innebär att vi saknar kunskap om något ämne då det är ett nytt 
fenomen som ännu inte blivit studerat, vilket kommer att uppnås då vi har intervjuat svenska 
revisorer för att få deras perspektiv inom detta område. Det teoretiska problemet handlar om 
att vi saknar teorier för att beskriva, förklara eller förstå det som vi empiriskt vill studera. 
Våra artiklar är mestadels utländska och ett fåtal är från Sverige. Vi analyserar därför vår 
empiri med teoretiskt stöd från olika kontexter för att beskriva och förklara det vi empiriskt 
studerat. Analysen inleds med en modell för att leda oss in på våra slutsatser. 

3.7 RELIABILITET OCH VALIDITET 
 
Vi har gjort medvetna val under hela processen genom att inkludera relevant och tillförlitlig 
teori, respondenter och intervjufrågor. Vi har även sammanställt data på ett trovärdigt sätt 
genom att spela in och transkribera ord för ord och därmed minimerat mätfel. Enligt Jacobsen 
(2002) uppnås tillförlitlighet i en studie när data sammanställts på ett trovärdigt sätt. Det är 
dock problematiskt att avgöra om och i vilken utsträckning uppgifterna är relevanta och 
tillförlitliga. Enligt Jacobsen (2002) bör empirin uppfylla två krav; validitet och reliabilitet. 
Reliabilitet innebär att undersökningen är tillförlitlig och trovärdig, att undersökningen går att 
lita på och inte innehar några mätfel. Ett sätt att mäta datas reliabilitet är att utföra samma 
undersökning vid två olika tillfällen. Blir resultaten densamma vid båda undersökningarna 
innebär det hög reliabilitet. Ett annat sätt att mäta datas reliabilitet är att flera forskare 
undersöker samma företeelse, och om flera forskare kommer fram till samma resultat är det 
tecken på hög reliabilitet. De flesta vetenskapliga artiklar vi använt i studien är skrivna på 
engelska och som vi har översatt till svenska. Detta har gett utrymme för tolkning, vilket 
innebär att olika forskare kan tolka och förstå studierna på olika sätt. Vi anser dock att vår 
empiri har uppfyllt kraven för reliabilitet eftersom vi har försökt att minimera mätfelen och 
därmed ökat tillförlitligheten och trovärdigheten. Enligt Jacobsen (2002) är syftet med en 
kvalitativ metod att skapa en förståelse för ett visst fenomen. Vi har dessutom sett till att 
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kraven vi hade på respondenterna är uppfyllda, det vill säga erfarenhet i yrket samt utfärdande 
av going concern-varning, och därmed ökat studiens tillförlitlighet. Vi har därför mätt vad vi 
tänkt mäta. Jacobsen (2002) menar att intern validitet är att mäta vad du ger dig ut för att 
mäta, medan extern validitet handlar om att resultaten är giltiga i andra sammanhang, 
nämligen om det är möjligt att generalisera. Kvale (2014) anser att validitet har med ett 
påståendes hållbarhet och trovärdighet att göra. Vi har säkrat den interna giltigheten genom 
att formulera intervjufrågor utifrån den teoretiska referensramen för vårt ämne. Syftet med vår 
uppsats är inte att generalisera resultaten, utan att undersöka vårt forskningsproblem i vårt 
urval av företag och revisorer.  

3.8 KÄLLKRITIK 
 
Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att vara kritisk vid användning av data, särskilt under 
urvalsprocessen. Även om vi har försökt att använda nya källor finns det alltid risk att 
forskaren inte har fått de senaste eller mest relevanta teorierna. I den teoretiska referensramen 
har vi uteslutit artiklar som inte är vetenskapliga, förutom artiklar från branschtidningen 
Balans som inte är vetenskapliga artiklar och som därmed inte har blivit granskade. Vi valde 
att använda oss av dem ändå eftersom Balans publiceras av Föreningen Auktoriserade 
Revisorer (FAR) (Carrington, 2010), och därför anser vi att dessa artiklar är trovärdiga. I 
introduktionen har vi dock inkluderat artiklar som inte är vetenskapliga eftersom vi tror att de 
ger en värdefull insikt inom going concern. Vi har även försökt att välja böcker som har 
skrivits av forskare. Oavsett om data är vetenskaplig eller inte, sekundär eller primär, kan det 
finnas risk att informationen har politiska, sociala eller religiösa synvinklar. Våra utvalda 
böcker är skrivna på svenska, medan majoriteten av våra artiklar är skrivna på engelska. 
Anledningen till detta var på grund av tillgängligheten. Engelska är inte vårt modersmål, 
vilket kan ha en inverkan på hur vi tolkat de engelska texterna. Vi försökte undvika sådana 
risker genom att översätta noggrant men samtidigt skriva det i våra egna ord. Vår 
problemställning utgår från en svensk kontext och vi anser att en viktig vetenskaplig artikel är 
Svanström och Öhman (2014) som undersöker going concern-varningar i svenska företag.  
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4. EMPIRI 
 
Detta kapitel består av sex intervjuer och varje avsnitt inleds med en kort presentation av 
respondenterna. Vidare redogörs respondenternas uppfattningar och upplevelser om 
utfärdande eller uteblivna going concern-varningar. Varje avsnitt följer samma struktur som 
intervjuguiden och i stort även strukturen från referensramen. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattande tabell av samtliga respondenternas svar. 

 
4.1 ARNOLD AHL, ICKE BIG 4 
 
Arnold Ahl är auktoriserad revisor och har arbetat i branschen sedan 1978. Han är 
regionalansvarig ambassadör för FAR i Hallands län och startade sin revisionsbyrå 1986 som 
i nuläget har tio anställda. Byrån som finns i Malmö och Halmstad arbetar med alla storlekar 
på företag och erbjuder bland annat tjänster inom affärsutveckling, skatt och revision. 

4.1.1 Going concern-konceptet 
 
A. Ahl har utfärdat going concern-varningar många gånger, men han menar dock på att det 
inte är något vanligt men att det förekommer. Han anser att problematiken kring att utfärda 
respektive inte utfärda är jättesvårt. Det finns risk att revisorn dödar företaget, men han 
upplever dock att han ger ut varningar men att företagen ändå fortlever. A. Ahl betonar att det 
är viktigt att dokumentera det revisorn gör och hur han eller hon har resonerat i de olika 
frågorna. Han menar att blir det fel då är det alltid någon som stämmer, det kan vara en 
advokat eller olika intressenter. Bedömer revisorsnämnden, det vill säga revisorers 
tillsynsmyndighet, att revisorn inte har gjort ett fullgott arbete då är det underlag för stämning. 
Bedömer de att revisorn har gjort en fullgod dokumentation, även om han eller hon har fel, 
kan revisorn undvika att bli stämd, därför är dokumentationen jätteviktig. 
 
A. Ahl har inte varit med om att företaget byter revisor eller byrå efter en going concern-
varning. Han tror däremot att vissa revisorer är rädda för att bli sparkade. Kommunikationen 
är viktig och han tror mycket beror på hur revisorn förmedlar varningen och dessutom på om 
mottagaren vill förstå eller inte vill det. A. Ahl berättar att har man jobbat ett tag som revisor 
försöker man få kunden att skriva i förvaltningsberättelsen, för att sedan kunna hänvisa 
tillbaka till den i revisionsberättelsen. Det är en teknik som är väldigt vanlig. I vissa lägen är 
det väldigt lätt, exempelvis när företaget har förbrukat eget kapital, det är ”by the book” och 
då går det hänvisa till det, det är busenkelt. Men vid andra tillfällen där krediter dras in och 
vid negativa kassaflöden, då är det betydligt svårare. Revisorn ber ofta företagsledningen ta 
fram en kommande budget och bedöms den som realistisk har revisorn något att luta sig mot 
om det kommer en anmälan från revisorsnämnden. A. Ahl berättar att du som revisor kan bli 
stämd om du lämnar en varning och du kan stämmas om du inte lämnar en varning. Därför är 
det bra om företagsledningen skriver om situationen med egna ord, men samtidigt berättar han 
att det kan vara skrivet på latin eller väldigt finstilt om hur situationen ser ut. Men genom 
detta tillvägagångssätt är det lättare att sätta ner foten och mindre risk att bli stämd som 
revisor om företaget redan har flaggat för det.  
 

”I vissa lägen är det väldigt lätt, exempelvis när företaget har förbrukat eget kapital, det är 
”by the book” och då går det hänvisa till det, det är busenkelt”. 

 
A. Ahl kan inte minnas att han inte har utfärdat en varning till ett företag som sedan gått i 
konkurs. Han tror att det är mindre vanligt att den situationen uppkommer. Orsaken till att det 
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är känsligt med att utfärda en varning är att det kan döda företaget. A. Ahl tycker att det är ett 
svårt ämne och berättar att det är lätt att få anmärkningar som revisor, men nämner att han 
klarat sig ifrån dem. Han berättar om en revisorkollega som fått en varning från 
revisorsnämnden och att det har tagit lång tid med anledning av stämningar. Frågan revisorn 
blir utredd för utvidgas av revisorsnämnden, med andra ord undersöks många områden runt 
omkring frågan, vilket drar ut på tiden. Mycket beror på bedömningar och A. Ahl ger ett 
motsvarande exempel med skatterådgivning, revisorn kan ge ett råd som den alltid gjort och 
tolkat lagstiftningen, men sen kommer det någon annan från ett annat håll som kollar på 
samma fråga, då kanske det är helt fel. 
 
Det går snabbare att få fram information idag än tidigare. A. Ahl tror att en varning har 
mindre verkan på intressenterna om det är en gammal kund, eftersom att det är gamla kunder 
som utgör de största kundförlusterna. Men det beror också på vilket läge företaget befinner 
sig i, folk är inte medvetna om de skillnader som exempelvis K2/K3 regelverken resulterar i. 
A. Ahl berättar att det är jättelätt att förbruka halva aktiekapitalet om företaget använder K2-
modellen då tillgångarna värderas på ett sätt och i K3 på ett annat, vilket är problematiskt. 
Han upplever inte att det blir dramatiskt vid utgivandet av varningar, företag har ofta redan 
fått sina snytningar innan och är beredda på det. 

4.1.2 Revisionskvalitet 
	  
A. Ahl har jobbat i en av de stora revisionsbyråerna och menar att det är bättre att inte vara 
inom Big 4, och tror att det beror på kontaktnätet. Jobbar du inom Big 4 är du skyldig att 
anlita någon av de interna konsulterna på olika områden som sitter i samma hus, på gott och 
ont. Vilket du inte behöver göra som fristående, utan då kan du använda ditt kontaktnät och 
därmed välja de bästa konsulterna. På A. Ahls byrå har de mycket utbildningar men han 
berättar att revisorsnämnden har statistik på att Big 4 gör något bättre bedömningar jämfört 
med icke Big 4 byråer, och han tror att det finns många faktorer till det. Det kan bland annat 
bero på om det är en yngre nykläckt revisor som inte haft lika många eller stora uppdrag och 
som nyligen har läst i teorin, ”by the book”, om hur man ska göra, vilket många gånger kan 
resultera i orena revisionsberättelser. Ger revisorn en oren revisionsberättelse då är det lättare 
att klara sig som revisor, eftersom det bara är ägaren i företaget som kan stämma dig och den 
har vanligtvis inte mycket pengar. Det kan säkerligen även bero på det motsatta, det vill säga 
att revisorn varit med länge och närmar sig pensionen.  

A. Ahl menar att det är viktigt att vara kompis med kunden, men ändå inte. Du vill vara 
kompis med företaget för att få ut maximal information, men samtidigt måste du vara 
professionell och ha den auktoritet som krävs. Han berättar även att fingerkänsla är viktigt 
och den kommer med tiden. Att kunna förstå det man ser och vad det är som gör det här 
företaget framgångsrikt, att de klarar det, vad motorn är i företaget och så vidare. Men känslan 
tar lång tid att få, det är en erfarenhet. A. Ahl tror att revisorn är och blir mer subjektiv vid 
relation med företaget i vissa lägen. Om företagsledaren är duktig då är det lättare att bli 
övertygad men revisorn får ändå själv sätta ner foten, men det är svårt. 

”Vad du än gör så kan du göra fel. Med backspegeln kan du alltid säga vad som är rätt eller 
fel, men att ta ställning är svårt.” 

A. Ahl anser inte att det finns några specifika varningssignaler, utan att revisorn måste ta 
varje problem för sig. Vid exempelvis negativt kassaflöde, då får man titta på åtgärderna och 
bedöma om de är trovärdiga eller inte, vilket är en jättestor problematik. Han menar även att 
revisorn kan ta hjälp av banken genom att titta på vad de har för förtroende för företaget att 
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låna ut ytterligare pengar eller om de säger upp krediten. A. Ahl tror att det mest vanliga som 
revisorer tänker på är om företagets eget kapital är förbrukat och företaget är på obestånd. 
Han menar på att det är enkelt och det är inte där problematiken ligger, utan istället vid 
negativa kassaflöden och när företaget tappar den viktigaste kunden som kanske utgör 60-
70% av omsättningen och företagsledningen säger att de fixar det. Då måste en bedömning 
göras av revisorn om åtgärdsplanen är trovärdig eller inte. 

4.1.3 Revisionsmarknaden 
 
Det är bara Sverige och Finland som har förvaltningsberättelse, och i den ingår mycket 
information om företaget. Förvaltningsberättelsen är även det som är svårast att revidera, 
balansräkningen och resultaträkningen är desto lättare, och han tror det ligger lite i det till 
varför det skiljer sig mellan länder.   

”Att jämföra svenska och utländska revisorers benägenhet att utfärda varningar är som att 
jämföra äpplen och päron, det är inte samma sak.” 

A. Ahl använder ISA 570 vid bedömning om företagets fortlevnad. Han berättar att ISA 570 
är tydlig men ändå väldigt otydlig. Den är tydlig om vad som ska bedömas, men det är dock 
bara i teorin, verkligheten ser annorlunda ut. Han tror inte att det blir bättre av att det finns 
mycket regler. Han berättar att revisorer har börjat ifrågasätta ISA väldigt mycket, då den är 
omfattande och så pass styrande. Nordiska revisionsbyråer, har tagit fram en ”ny” ISA som 
inte är lika omfattande, vilken man nu försöker få gehör från runt om i världen. I denna väger 
revisorns profession och kunskaper tyngre, den är dessutom inte lika detaljerad. A. Ahl 
avslutar med att det finns ett förväntningsgap och han menar att det kommer bli ett ännu 
större gap nu i och med K-regelverken. Resultatet kan uppvisas på olika sätt jämfört med 
tidigare då det bara fanns ett, och vilket är det då man ska lita på.  
 
4.2 BODIL BACKE, ICKE BIG 4 
 
Bodil Backe har jobbat som auktoriserad revisor sedan 2006. Hon har arbetat på byrån sedan 
2002 och är idag partner på byrån som har 22 anställda. De erbjuder bland annat tjänster inom 
redovisning, revision och skattefrågor. Revisionsbyrån behandlar både små och stora företag, 
men samtliga av hennes kunder går under kategorin små och medelstora företag.  
 
4.2.1 Going concern-konceptet 
 
B. Backe har utfärdat varningar några gånger, men de företagen har överlevt ändå och hon 
menar på att hon hade fel. Hon säger att det är svårt att bedöma då det finns företag som har 
gått dåligt jättelänge, men om aktieägare tillskjuter pengar så att företaget har likviditet, är det 
inget problem och inget tecken i sig. Det finns de företag som har likviditetsproblem, vilket är 
en indikation på att företaget kan gå omkull. Revisorn får gissa och bedöma om det är fråga 
om 1, 2 eller 3 år eller att företaget kanske vänder det om ett halvår. Oftast skriver revisorn 
inte något om det trots att en extern läsare kan se att det går dåligt. Hon menar på att det 
kanske finns något som säger ”att okej det gick dåligt ett år men nästa år kommer de att hämta 
hem det” och revisorn ska uttala sig om ett år, vilket är jättesvårt! B. Backe berättar att i det 
revisionsprogram som de använder när de granskar och dokumenterar företag finns ett eget 
avsnitt om going concern med innehållande kontrollfrågor. Kontrollfrågorna är utformade 
som påståenden och stämmer de inte på företaget är det ett tecken på att det inte ligger bra till. 
Brister i kassaflödet, många betalningsanmärkningar och nyckelpersoner som slutar är 
indikationer på att det finns risker. I programmet finns det dessutom ett område för 
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lagstadgade krav på eget kapital och likande. B. Backe visar att om företaget har behövt göra 
en kontrollbalansräkning då är det en varningssignal, men samtidigt påpekar hon att det beror 
på vad den utvisar. Om det till exempel finns övervärden i fastigheter eller lager då kanske det 
inte är lika farligt. Hon tror att andra byråer säkerligen har likande program då oegentligheter, 
fel och going concern är stora delar av revisionen.  
 
Det är enkelt att granska poster i balans-, och resultaträkningar, det som är siffror, men det 
andra runt omkring är svårt. B. Backe menar att går det dåligt och företaget har behövt göra 
kontrollbalansräkningar och hon har fått många indikationer genom kontrollfrågorna, men 
företaget ändå kommer klara ett år till, då skriver hon ingenting utan betraktar företaget som 
en going concern. Det finns ingen viss gräns för när det är dags att varna och när företaget går 
i konkurs, utan det är en känsla och revisorer ska ha mycket belägg för att de ska skriva i och 
med att en varning har sådan stor påverkan. Hon menar på att de annars inte skulle kunna 
uttala sig om någonting i revisionsberättelsen, de skulle inte kunna tillstyrka balans-, och 
resultaträkning då det skulle värderas enligt andra principer och så vidare. Going concern är 
kriteriet för alla värderingar, att revisorn tror att företaget kommer överleva. Marknaden 
nedvärderar, exempelvis tillgångar och lager, vilket resulterar i att företaget inte får någonting 
för det.  
 
”Det finns ingen viss gräns för när det är dags att varna och när företaget går i konkurs, utan 

det är en känsla och revisorer ska ha mycket belägg för att de ska skriva i och med att en 
varning har sådan stor påverkan.” 

 
Har företaget fått krediter indragna och revisorn vet om det då ställs det på sin spets att 
revisorn måste bedöma, men B. Backe poängterar att krediten kan dras in imorgon utan att 
hon som revisor vet om det, vilket försvårar bedömningen. Många av företagets 
leverantörsskulder kan vara jättegamla och öka hela tiden. Har företaget en skuld som inte har 
betalats på fyra år och leverantören inte satt dem i konkurs ännu, då kanske företaget håller ett 
tag till. Bara för att företaget har många betalningsanmärkningar är det inte säkert att revisorn 
skriver om det. Visserligen är det en varningsklocka men inte så att revisorn måste skriva om 
det. B. Backe tror inte att relationen i den bemärkelsen att revisorn känner personen i fråga 
spelar någon roll. Däremot om personen ger ett seriöst intryck och visar att viljan finns och 
tror på affärsidén kan det göra det. Hon berättar att de gör revisionen relativt snabbt in på 
bokslutsdagen. De reviderar både december- och augustibokslut och går det fort hinner 
revisorn inte få lika mycket information om räkenskapens slut. Hon påpekar att de ska uttala 
sig ett år från revisionsberättelsen och det är osäkert nog. Det gäller att vara uppdaterad om 
vad som hänt och vad som kommer att hända.  
 
B. Backe tror inte att de företagen som fortlevde bytte revisor eller revisionsbyrå. Hon tror 
inte att företagen bryr sig tillräckligt och att folk läser revisionsberättelser i den omfattning 
som vi tror eftersom företagen överlever ändå. Revisorer är mer rädda för skadeståndsansvar i 
den situationen och vill helst inte skriva för att det är så svårbedömt. B. Backe menar att de 
skriver mer sällan än de borde. Uttalar sig revisorn om det blir det en dödsstöt för företagen 
och då kommer företagen inte överleva på grund av att revisorn har utfärdat en varning. 
Revisorn måste dokumentera väldigt väl varför han eller hon väljer att inte utfärda en varning 
och hänvisa till att exempelvis ägaren tillskjuter pengar. Dokumentationen är viktig eftersom 
det finns många kriterier som kan peka på att företaget inte fortlever. Revisionsbyrån som B. 
Backe jobbar på har inte blivit stämda av någon kund som tycker att de har förstört för dem. 
Hon tror inte att det är vanligt att de har utfärdat en varning och att företaget sedan fortlever. 
Hon säger att företag går i konkurs ändå fastän de inte har varnat om det.  
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”Vi måste vara jättesäkra på att företaget inte kommer att överleva innan vi skriver, men å 
andra sidan får vi revisorsnämnden på oss om vi inte skriver och företaget går omkull. Det 

blir fel hur man än gör”. 
 

4.2.2 Revisionskvalitet 
	  
När B. Backe har skrivit då är det ingen lightversion. Om företag skriver tillräckligt i sin 
förvaltningsberättelse kring vilka problem de har och hur de tänker lösa dem, då måste 
revisorn ändå skriva i revisionsberättelsen och upplysa om det som styrelsen skriver samt att 
det finns tvivel till fortsatt drift. Men i B. Backes fall när det har kommit till den gräns att hon 
måste skriva, då har det varit så många kriterier att hon inte längre tror på företaget. Det har 
inte varit en varning utan skarpt läge på en gång och hon har inte kunnat tillstyra någonting. 
Hon anser att när revisorn ska varna då är det inte många kriterier utan en specifik, till 
exempel att företaget fått ett tillstånd indraget och vad de har gjort för att åtgärda det. 
Revisorn ska skriva och upplysa om att företaget fått sitt tillstånd indraget men att de ändå 
bedömer att företaget kommer överleva. B. Backe tror att det skiljer sig bland revisorer när de 
utfärdar en varning. ISA har funnits några år men hon berättar att det fanns en farhåga kring 
huruvida intressenter skulle förstå skillnaden mellan när revisorn varnar eller anmärker något. 
Hon berättar att det finns förslag i deras interna program angående hur revisorn ska skriva och 
även FAR tipsar om hur revisionsberättelsen kan utformas. Hon påpekar att bortsett från 
omodifierade, det vill säga rena revisionsberättelser, ska revisorn alltid diskutera med en 
kollega vilket innebär att revisorn inte behöver ta beslutet själv.  
 
På B. Backes revisionsbyrå går medarbetarna på många utbildningar, i exempelvis ISA 570, 
och tar hjälp av varandra. Hon tror att nya revisorer är bättre på att fylla i och göra 
riskbedömningar i det interna programmet. Vad som ska granskas överlag är mer riskbetonat 
nu. De äldre revisorerna kanske granskar stora poster där det kan vara fel, men bara för att en 
fastighet är en stor post i balansräkningen är den inte riskfylld. Revisorn väljer själv vad som 
ska granskas men revisorn ska kunna stå till svars och dokumentera kring de val som gjorts. 
Det finns visserligen kvalitetskontroller men hon tror att äldre revisorer tenderar att vara mer 
kortfattade med vad de dokumenterar. Hon tror att erfarna revisorer och de som närmar sig 
pensionen rapporterar som de alltid har gjort. Det är överlag svårare att ta till sig nyheter när 
man jobbat länge och vet hur det ska gå till. B. Backe tror inte att revisorer som jobbat länge 
är duktigare på att förutse och varna, men att hon som relativt ny kan ha mer strul med tanke 
på att hon har mer nystartade företag, vilka löper större risk för att inte bli lika lyckade 
inledningsvis. Det blir mer bedömningssvårigheter i de fallen. Äldre och mer erfarna revisorer 
kan ha haft sina kunder länge och skapat en relation och på så sätt känner sina kunder. 
Exempelvis om företaget har överlevt innan kommer de troligtvis göra det nu också.  
 
B. Backe menar att det inte ska spela någon roll vem revisorn reviderar. Lagstadgad revision 
enligt ISA är enligt ISA hela tiden, det finns inte olika graderingar. Hon menar dock på att 
Big 4 måsta granska mer. De har visserligen samma värderingsregler som de ska följa och 
samma problematik fast i större skala. Big 4:s väsentlighetstal är större vilket innebär att 
större beloppsfel kan accepteras för att det ska vara väsentligt jämfört med i mindre företag. 
Hon anser att om företaget gör fel då gör de fel oavsett om det är ett börsnoterat företag som 
skulle skadas hårt av en varning och hon menar på att det kanske är därför vi har skandaler.  
Om företaget inte kan betala sina skulder och den posten ökar då kanske det är ett tecken på 
att revisorn borde skriver för snart smäller det, men om det är inom ett år är svårbedömt. Det 
beror på när tålamodet hos leverantörer tryter. B. Backe berättar att de alltid tar ut information 
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om de företag som har mycket skulder, för att få reda på om företaget har något obetalt hos 
kronofogden. Detta gör att de får en indikation på att det går dåligt för företaget, men hon 
påpekar att företaget ändå överlever på något sätt. De som kan prata för sig överlever längre 
än de som inte kan det. Detta innebär att bara för att företaget har skatteskulder behöver det 
inte betyda att de kommer gå omkull, utan kan personen prata för sig kan det ligga ett tag hos 
exempelvis kronofogden. Det är heller inte alltid i samband med kapitalbrist utan det kan vara 
av alla möjliga anledningar. Om hälften av aktiekapitalet är förbrukat är det en hint om att det 
inte går bra. Det leder till att en kontrollbalansräkning måste upprättas, men revisorn behöver 
inte skriva eftersom det fortfarande är en going concern även om företaget har problem. Om 
revisorn tror att företaget inte kommer att överleva kan man skriva, men ofta har företaget då 
en åtgärdsplan angående hur de ska ta sig ur situationen, för att bland annat undgå 
betalningsansvar. Företaget sätter inte sig själva i konkurs och betalar de sina leverantörer 
eller banken så att de inte blir lidande är det ingen fara även om det aktiebolagsrättsligt finns 
en skuld till ägaren. Bara för att företaget har gått dåligt är ingen anledning till att varna eller 
innebära att företaget går i konkurs. Hon har haft företag som uppvisat plus resultat första året 
som ändå gick i konkurs året efter. Sammanfattningsvis finns det många olika 
varningssignaler. 

4.2.3 Revisionsmarknaden 
 
B. Backe tror att anledningen till att svenska revisorer är mer restriktiva med att utfärda 
varningar beror på att vi har offentliga uppgifter i Sverige, vilket det inte är i alla andra 
länder. I Sverige kan alla ta del av revisionsberättelsen och då blir det större konsekvenser för 
företaget om revisorer gör ett utlåtande, vilket kan sätta käppar i hjulet för företaget. B. Backe 
berättar att de använder ISA 570 plus deras interna program, vid bedömning av fortsatt drift. 
Deras egna program blir en sista koll i revisionen för alla kunder. Styrelsen skriver på ett 
intyg angående att det inte finns någon kännedom om händelser som kan ligga till grund för 
tvivel, att de har lämnat allt material och att det inte förekommer några fel eller 
oegentligheter, sedan är det upp till revisorn att bedöma det. Revision är omfattande för små 
företag men en ISA som är anpassad för små företag är på gång. B. Backe är övertygad om att 
going concern kommer vara med i den också, då det är grunden för hela redovisningen att 
man faktiskt tror att företaget kommer att fortleva och få ta upp tillgångar och skulder till sitt 
anskaffningsvärde och inte slaktvärde. 

B. Backe vet inte vad allmänheten har för förväntningar på dem som revisorer, men hon 
menar att eftersom de ibland skriver och inget händer då undrar man ibland vilken nytta 
revisorn gör. Men de vill gärna se att de gör nytta. Hon tror att beroende på vem man frågar 
finns det olika förväntningar på vad revisorn ska kunna och göra. Hon berättar att de ger 
företagen rekommendationer utan att något händer. Vissa företag vill ha nära kommunikation 
och råd och tar åt sig, medan andra mer eller mindre bara vill ha lappen för att skicka in det 
till bolagsverket. Banker å andra sidan vill ha maximal information från revisorer.  
 
 
4.3 CARL CRONA, ICKE BIG 4 
 
Carl Crona har varit auktoriserad revisor i cirka 13 år och har tidigare arbetat inom Big 4, men 
sedan tio år tillbaka jobbar han på en mindre revisionsbyrå i Halmstad som har 13 anställda. 
Byrån arbetar främst med mindre och medelstora företag men de har även några större 
företag. De reviderar de flesta branscherna och erbjuder tjänster inom redovisning, revision 
och skatt. 
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4.3.1 Going concern-konceptet 
 
C. Crona har vid något enstaka tillfälle utfärdat en going concern-varning men det är inget 
som sker frekvent. En going concern-varning är en bedömningsvarning och det är 
problematiskt. På byrån är de försiktiga med det och det är en bedömningsfråga som görs 
tillsammans med samtal med företagsledningen. C. Crona tittar på företagets kassaflöden, 
framtida budgetar, hur företaget ligger till samt vad det har för strategier framöver. Han har 
intervjuer med företagsledningen om hur planerna ser ut gällande bland annat orderstock och 
likviditetsplanering. Enligt honom är det inte alla företag som jobbar aktivt med budgetar, 
men det är ett sätt att se vad de har tänkt sig i framtiden, och hur realistisk budgeten är. Han 
menar att om ett företag ligger knivigt till kan de vilja blåsa upp siffrorna, därför gör han en 
bedömning av företagets budget för att se om siffrorna är realistiska. Kommunikationen med 
företagsledningen är det viktigaste. C. Crona menar att om han känner dem då går det läsa av 
företagaren litegrann, det vill säga läsa mellan raderna. Det är en jätteviktig bit för att få rätt 
information, siffror kan ju manipuleras. Det är inte bara siffermaterial och budgetar som är 
viktigt utan samtalet med ledningen är nästan viktigare. Han tillägger att företagsledningen 
skriver på ett uttalade om att de inte har undanhållit några uppgifter. 

 
”Jag har sett det så många gånger att de här företagen kan komma igen, det är helt otroligt.” 

Företagen jobbar dag och natt och helt plötsligt vänder det. Det är därför svårt att förutsäga 
om framtiden. Många av företagen har ett stort kontaktnät och kan få in kapital på olika sätt. 
Företaget kanske säljer av en del och får in pengar som de inte hade tänkt. C. Crona berättar 
att det finns många händelser som han varit med om och därför är han väldigt försiktig med 
att döma ut någon totalt. När han pratar med företagsledaren/styrelsen har de kanske olika 
lösningar. Ibland låter lösningarna som orealistisk men han har varit med i många år och sett 
vad företag kan åstadkomma. Kanske inte på grund av försiktighet, men av erfarenhet vet han 
att det är svårt att säga om företagets framtid. C. Crona berättar att det är en överblicksbild vid 
bokslutet och sen behöver han få en bild om vad som händer framöver via intervjuer och det 
material han har och försöker få en uppfattning. Det är jättesvårt som revisor att ta det beslutet 
om det inte är jättetydligt att det inte går, exempelvis att pengarna kommer att ta slut om en 
månad och företaget har ingen finansiering. C. Crona berättar vidare att det kan ligga många 
skulder i företaget som släpar vilket antagligen är ett tecken på att företaget har dålig 
likviditet. Men i många fall har företaget väldigt bra kontakt med sina leverantörer som 
förhoppningsvis har förståelse. Företaget kanske betalar leverantörerna lite här och där och till 
slut är företaget ute ur situationen som C. Crona trodde var omöjlig. I vissa situationer tänker 
han att det inte är läge för fortsatt drift, men berättar att många av företagarna är överlevare.  

C. Crona säger att han känner företagen på ett sätt, att han har en relation till dem. Revisorer 
har tystnadsplikt och bör aldrig ge några uppgifter som skadar företaget. Han menar att 
revisorn måste väga det mot investerare, banker eller till den som läser årsredovisningen. Man 
blir väldigt försiktig att skriva varningar, då det ibland känns som att om man skulle skriva 
varningen då är det som sista spiken i kistan. Han tillägger att det finns en subjektiv del i att 
man har känt företaget en längre tid och det kan vara känslor inblandade som gör att man inte 
vill utfärda en varning. C. Crona menar att det kan vara så men det ska inte vara så, utan det 
ska vara en objektiv bedömning. Men känner han företaget och vet vilken kapacitet 
företagaren har och litar på dem, då det som de tidigare sagt stämt, då har han en bättre grund 
att stå på och känner deras verksamhet sedan lång tid tillbaka. C. Crona har inte upplevt att ett 
företag har bytt revisor eller byrå på grund av en varning och tillägger att det är en osäkerhet 
att revisorn inte kan fastställa eller säga om företaget kommer att fortleva. Revisorn måste 
upplysa företaget om vad varningen innebär och ta diskussionen om varför han eller hon har 
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skrivit den, och i de fallen är vanligtvis revisorn och företagsledningen inte överens. Ägarna 
och styrelsen är ofta mer positiva till framtiden, och troligtvis gör en sådan skrivelse att de 
tappar förtroendet för revisorn. Om företagsledningen känner att de kan driva företaget vidare 
och revisorn skriver att det finns tvivel om fortsatt drift, då tror C. Crona att revisorn tappar 
företaget eftersom förtroendet inte finns där, det blir ett gap mellan bedömningarna. Han 
berättar att det inte ska vara det avgörande, men han tror att det skulle bli effekten av det. Det 
handlar mycket om förtroende, ägarna väljer revisor och de vill ju känna förtroende för 
revisorn.  

C. Crona berättar att han sett revisorer som utfärdat varningen alldeles för tidigt. Det känns 
lite som att det skiljer sig mellan revisionsbyråer vad gäller utfärdandet av varningarna. Han 
tror att revisorer som nyligen gjort revisorsprovet har inpräntas väldigt hårt med att du 
”måste” utfärda. De revisorerna skriver varningen för att de är rädda att göra fel. C. Crona 
menar att ju längre erfarenhet revisorn har, ju mer egna bedömningar gör revisorn. Han tror 
att det är vanligare bland yngre revisorer än bland de som har jobbat en längre tid som litar 
mer på sin egen bedömning. Vidare berättar han att det kan vara så att nya revisorer får mer 
komplexa företag. Det kan vara en anledning till att de utfärdar fler varningar. Han menar att 
revisorer kanske känner en trygghet att de följer de reglerna som står. Det är mer vanligt att 
företag går i konkurs som inte har fått någon varning än tvärtom. På byrån har de inte varnat 
för dem som har gått i konkurs, men i vissa fall har det gått väldigt snabbt utför som C. Crona 
inte hade trott på bokslutsdagen. Företaget kanske tappade en stor kund eller order och efter 
sex månader är pengarna slut vilket leder till konkurs. Det är med andra ord mer vanligt att 
han inte skriver en varning än att han gör det. Vidare berättar han att han tittar lite på 
kollegorna ibland och i deras revisionsberättelser är det några som utfärdat varningar, men 
han upplever inte att det är jättevanligt. 

4.3.2 Revisionskvalitet 
 
C. Crona tror att det kan skilja sig lite mellan Big 4 och icke Big 4 gällande utfärdande av 
going concern-varningar. Man kan säga att det litegrann är Big 4 som styr FAR, vilken praxis 
som ska gälla för revisorer. Han tror att Big 4 är lite bättre på att driva på praxis i början och 
sedan får icke Big 4 rätta sig i ledet. Han menar dock att så länge det inte står ska i standarden 
då är det upp till revisorns bedömning. C. Crona tror att det vid vissa tillfällen är mer vanligt 
att Big 4 utfärdar en varning än icke Big 4. Han har inte sett att det är så, men tror personligen 
att Big 4 ska vara i framkant med regler. C. Crona menar givetvis att icke Big 4 följer regler 
men att Big 4 ska driva den frågan om revisorn ska anmärka eller inte, och att det oftast är hos 
de stora byråerna det börjar innan det sprider sig. Det kan vara så att Big 4 ger ut en varning 
för att skydda sig, då blir det fel. Det är svårt för revisorer i allmänhet och han har funderat 
vid flera tillfällen om han ska skriva en varning eller inte. Då diskuterar han det med sina 
kollegor internt och vid nästan varje tillfälle kommer de fram till att inte utfärda en varning.  

Om C. Crona reviderar nya företag får han lägga ner mer tid på de företagen, då han inte 
känner dem, men företagen han har haft länge har han bra koll på. Även om han lägger ner 
mindre tid på de företagen ser han ändå förändringar som skett. Han reagerar på signalerna 
när han går igenom företaget. Han kollar med företaget hur detta ska lösas och ofta får han en 
bra förklaring, och så länge det inte kan motbevisas får han göra en bedömning av hur 
trovärdigt det är. Hur C. Crona bedömer om ett företag är ett going concern eller inte är 
individuellt från företag till företag. Den tydligaste signalen är ifall pengarna är slut och om 
de har mycket obetalt och skulder överlag. Det är kassaflödet det handlar om eftersom 
likviditeten är det som dödar snabbast. Det kan finnas lösningar till kapitalbrist, men C. Crona 
menar att det mestadels är likviditeten som är den avgörande faktorn om företaget går omkull. 
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Det är jättesvårt att bedöma om han ska varna eller inte. Företaget kan vara i en 
kontrollbalanssituation där aktiekapitalet är förbrukat och företaget egentligen är på obestånd, 
men de har precis pengar till att klara sig runt. Då får läsaren den informationen i 
förvaltningsberättelsen och att ägaren har personligt ansvar i bolaget. Många gånger tycker C. 
Crona att det kan räcka som en varningssignal, men tillägger att om det är ett intakt företag 
som har mycket svårigheter då är det mycket svårare att bedöma. 

4.3.3 Revisionsmarknaden 

”När jag gick utbildning var det inpräntat att vad du än gör säg inget som kan skada 
företaget, det sitter någonstans djupt rotat.” 

Skriver C. Crona att företaget inte har någon vidare chans till fortsatt drift, men att det ändå 
finns en chans att de har det, då skadar han bolaget. Skriver han det och banken tittar på det, 
och ser att revisorn inte anser att företaget har en chans att fortleva då kanske banken drar in 
deras krediter och då har han dödat företaget. C. Crona är därför återhållsam med varningar 
eftersom han inte vill ställa till det, oftast finns det en chans till en utväg. Oftast kanske den är 
väldigt liten men man vill inte vara den som spikar den sista spiken i kistan. Han berättar att 
även om det finns ett regelverk, är det en bedömningsfråga från fall till fall om företagen kan 
överleva, och det är en väldigt svår bedömning i många fall. Istället för att fälla så friar man. 
C. Crona har inte fått någon större återkoppling från exempelvis banker eller från 
konkursförvaltare om att det inte står någon anmärkning i revisionsberättelsen. Det är ingen 
som har noterat detta. Banker och konkursförvaltare inser nog svårigheten att göra en sådan 
bedömning. Han har inte kommit dit än i alla fall men allting dras åt mer och mer, att 
revisorer ska göra mer.  

”En vacker dag kanske det är större krav att vi ska göra det men då kanske man måste 
förtydliga med vart gränsen ska gå så att alla kan göra en likvärdig bedömning.” 

De följer ISA 570 och han tycker att den lämnar mycket utrymme till bedömningar till den 
enskilda revisorn, vilket kan vara bra. C. Crona menar att ISA 570 lyfter fram svårigheterna 
av att bedöma framtiden, att det är svårt att ställa det kravet på revisorn att bedöma det på ett 
tillförlitligt sätt. ISA lämnar mycket öppet och det finns inget måste, utan det är mycket 
bedömningar oavsett storlek på företag. Det ska vara lika för alla. Han tycker som tidigare 
nämnt att revisorn ska vara försiktig med att ge ut varningar, speciellt för små företag då de 
ofta har många möjligheter, de är riktiga trollkonstnärer och får det att fungera ändå.  

Det finns ett förväntningsgap, det är inte många som vet vad revisorn gör menar C. Crona. 
Ibland är det företagarna själva som frågar vad det är man egentligen gör. Revisorer arbetar 
med väsentlighet och risk och därför kan det vara fel som ligger inom deras felmarginal som 
inte rättats. För en läsare ska det vara samma, om det till exempel finns kostnader som inte är 
med ska det inte vara väsentliga fel som påverkar läsaren och dennes bedömning. C. Crona 
tror att många tänker att om revisorn har tittat på det då är det hundra procent rätt, att de tittar 
på kronor och ören. Det är långt ifrån hur revisorer arbetar. Idag är det säkert alltid något litet 
som är fel, revisorer hinner inte titta på allt men det gäller att hitta de stora felen. Slutligen 
sammanfattar C. Crona att going concern är en jättesvår fråga att bedöma som revisor, och det 
kanske är därför som det inte står mycket i revisionsberättelsen. Han menar att som 
regelverket är idag hamnar nog revisorer till slut i att inte vilja skada företaget.  

”Även om regelverket är ganska tydligt, så är revisorer i alla fall i praxis inte riktigt där.” 
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4.4 DENISE DALMAN, BIG 4 
 
Denise Dalman är ansvarig för revisionsverksamheten på en Big 4 byrå i Halland som har 
kontor i Halmstad, Falkenberg och Varberg. D. Dalman är auktoriserad revisor sedan 2008 
och jobbar med alla företagsstorlekar förutom IFRS-företag. Byrån reviderar alla typer av 
branscher och har vissa specialiseringar. De är marknadsledande inom redovisning, revision, 
skatt och finns i 157 länder med cirka 184 000 anställda. I Sverige finns 3 600 medarbetare 
utspridda på 100 orter.  

4.4.1 Going concern-konceptet 
 
D. Dalman har utfärdat going concern-varningar några gånger. Hon har haft turen att inte haft 
många företag med några direkta verksamhets- eller likviditetsproblem, men det finns alltid 
undantag. Hon har två kunder där hon skrivit ett par gånger och som fortfarande är under 
going concern-varning men som än så länge har överlevt. D. Dalman menar att det är en 
bedömning man gör gällande going concern. Revisorn har inte facit, det går inte att ha facit 
vid den tidpunkten utan det blir en bedömning och det är inte alltid företagsledningen delar 
den bedömningen tillägger hon. Om företagsledningen delar bedömningen och de har en god 
dialog brukar revisorn få företagsledningen att skriva om det i förvaltningsberättelsen, vilket 
är att föredra, för då är det styrelsen som markerar det först och främst och sedan hänvisar 
byrån tillbaka till förvaltningsberättelsen i revisionsberättelsen. Vilket tyder på att byrån och 
företagsledningen inte är oense om det, att det inte bara är revisorn som anser att det finns en 
problematik utan att företaget är medvetna om det också.  
 
D. Dalman berättar att de har dokumentation på alla saker revisorerna granskar i deras 
datasystem. Om företagen har going concern problem, dokumenteras revisorns 
ställningstagande på ett särskilt ställe med den information som hämtats in. D. Dalman menar 
att först och främst är det en intervju med företagsledningen där hon frågar ledningen om 
olika saker. Hon tillägger att en absolut primär sak är att lyssna, därefter tittar hon på 
likviditet, historisk utveckling samt vad det finns för framtidsplaner. Hon hämtar in prognoser 
och utfall fram tills att det är dags att skriva på årsredovisningen. Det ska stödja det hon får 
höra muntligen från företagsledningen. Men då bedömer hon på egen hand förstås. Hon 
menar att företag kan vara i en trängd likviditetssits, men att företaget är i en stark tillväxtfas 
där de vet om att de kommer att göra tre eller fyra väldigt dåliga år, men har en plan för det. 
Företaget har kapital på gång på något sätt och det kanske är enligt plan, då behöver det inte 
vara ett problem, bara man har kontroll tillägger hon. D. Dalman menar att det är enklare att 
göra bedömningen kring den informationen hon får om hon också har mycket bakgrundsfakta 
och kunskap om hur företagsledningen fungerar. Information kan underlätta vid bedömningen 
men den måste självklart vara objektivt hållen tillägger hon. Man underlåter sig inte för att 
skriva bara för att man känner företagsledaren, utan man måste hålla sig objektiv. 
 
Byrån har förhållningssätt, riktlinjer, regler och lagar att hålla sig till. D. Dalman berättar att 
det självklart händer att kunden försöker övertyga henne om att hon har fel. De har en 
välfungerade intern organisation och hon berättar att revisorer hos dem inte får ge ut en oren 
revisionsberättelse utan att de har stämt av det internt. Det är alltid fyra ögon och fyra ögon 
blir ofta i praktiken sex ögon och ibland till och med åtta om det är komplexa fall. Hon menar 
att revisorer hos dem aldrig ska fatta det beslutet själva, utan det gör de i ett kollegialt 
samförstånd och då känner revisorn sig väldigt stark när hon eller han kommer mot kunden, 
att det inte råder någon tvekan om det. Vilket hon tycker är väldigt skönt. Det kanske är unikt 
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utifrån de situationer D. Dalman varit med om, men hon berättar att just going concern-fall, 
då har kunderna ändå den självinsikten i de situationerna. Hon berättar att i de allra flesta fall 
kommer företagen få en markering i revisionsberättelsen. Är företag i den sitsen då klarar de 
sällan av att betala sina skatter och avgifter, det går också hand i hand då det ofta är andra 
problem involverade. Finns det problem då är det inte ett isolerat problem utan det brukar 
vara många. Antingen är det en ren revisionsberättelse eller är det inte det, och då är det inte 
så att företaget hänger upp sig på varje skrivning eller exakt hur hon formulerat det. Kunder 
har sällan den kunskapen att riktigt värdera det som revisorerna skriver. Däremot tycker 
företagsledningen att det kan vara jobbigt med en oren revisionsberättelse. D. Dalman berättar 
att hon alltid gör någon form av avrapportering när hon är klar med en granskning. Hon 
berättar att företaget kan vara företagsledarens levebröd, deras baby. Det är 
överlevnadsinstinkt, företagaren vill överleva till varje pris och för dem är det en jättestor 
fråga. Hur hon som revisor har formulerat sig i revisionsberättelsen är mindre viktigt. D. 
Dalman menar att det kan inträffa att företaget byter revisor eller byrå efter att ha fått en 
varning och ändå fortlever men hon har själv inte varit med om det.  
 
D. Dalman tror att det kanske är 50/50 att de utfärdar en varning och att företagen ändå 
fortlever, men det finns självklart företag som inte överlever. Hon menar att det kan ta tid 
ibland men det är häpnadsväckande hur duktiga företagen är på att överleva fast det är väldigt 
bistra tider. Vissa företagare som brinner för sin sak och tror på sin idé och inte vill acceptera 
att det inte fungerar kan vara extremt uthålliga berättar hon. För D. Dalman har det aldrig 
varit att företagen inte fått en varning och sedan gått i konkurs ändå. I många fall är hotet 
reellt för företaget på många andra sätt förutom det som är förknippat med det som står i 
revisionsberättelsen. Företagen kämpar för sin överlevnad väldigt ofta på andra sätt också. 
Det handlar om att få likviditeten att fungera, företagare tänker väldigt ofta plånbok och 
pengar menar hon. Företagen är medvetna om att de har en riskabel situation och därför tror 
hon inte att de förknippar konkurshotet med vad hon skriver i revisionsberättelsen.  
 

”Det är häpnadsväckande hur duktiga företagen är på att överleva fast det är väldigt bistra 
tider.” 

 
D. Dalman tror att nybakade revisorer eller revisorer som är väldigt aktiva på marknaden 
springer på mer mindre/nystartade bolag, och då finns risk att de får många företag som inte 
kommer att överleva helt enkelt. Hon anser att revisorerna hos dem är engagerade in i slutet 
oavsett ålder. Revisorerna är bevakade kvalitetsmässigt internt och inte bara vid den 
återkommande kvalitetskontrollen utan även löpande under året. Därför tror hon inte att 
revisorerna skulle släppa och inte köra flaggan i topp. Hon tillägger att revisorer får sluta lite 
tidigare hos dem, det finns inga 70-åriga revisorer hos dem. Det är en sådan extrem 
förändring i regelverk vilket göra att det blir jättetufft att hålla sig uppdaterad kring allt som 
händer och sker. De revisorerna gör som de alltid har gjort menar D. Dalman.  

4.4.2 Revisionskvalitet 
 
D. Dalman tror definitivt att Big 4 oftare ställs inför svårare bedömningar än icke Big 4, just 
när det gäller lite större företag. Big 4 har en annan exponering med oförutsedda händelser 
och framtidsbedömningar. Hon berättar vidare att hon garanterat tror att de mindre byråerna 
har väldigt många fall av de lite mindre företagen som har problem med lönsamheten, men 
hon kan inte uttala sig om hur de mindre byråerna gör när de väljer att utfärda en varning. 
Det hon tror skiljer Big 4 och icke Big 4 från varandra är den interna avstämningsprocessen 
som Big 4 har. Hon menar att många mindre revisionsbyråer säkerligen har någon kollegial 
samverkan med andra mindre byråer. D. Dalman har jobbat på en mindre byrå och berättade 
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att den påskrivande revisorn väldigt ofta ringde till en annan kollega som drev en annan 
mindre byrå när han behövde bolla en svår fråga. Byrån har uttalat att allt orent ska 
dubbelkollas med en kollega, och det kan en mindre byrå sällan uppnå.  
 
”Mindre byråer sitter nog mycket själva och då kan det säkert också vara så att beroende på 
vilken typ av person man är, om man är riskavers eller inte, avgöra om man väljer att landa 

på ett ben oftare än ett annat.” 
 
På D. Dalmans byrå reviderar de alla typer av branscher eftersom de är många medarbetare, 
och då blir det att de i alla fall outtalat kanske har vissa specialiseringar. Kommer det en 
förfrågan från en kund inom en bransch som hon inte har någon erfarenhet av, men vet att 
hennes kollega kan superbra, då styr hon kanske uppdraget dit. D. Dalman har aldrig mer 
uppdrag än vad hon kan hantera, men säger att det är klart att det finns revisorer som har 
väldigt mycket uppdrag och som då är väldigt beroende av andra kollegors insatser. 
 
D. Dalman skulle säga att det är helhetsbild gällande varningssignaler för going concern. När 
hon är i de situationerna har hon en checklista som hon i princip tar sig igenom för att inte 
glömma någon parameter. De har en mall för att revisorn inte ska missa någon rubrik.  
D. Dalman menar att kontrollbalansräkningar ofta går hand i hand med varningar, men 
påpekar samtidigt att det inte går att titta på endast kontrollbalanssituationer eftersom de är 
väldigt redovisningsstyrda. De utgår från redovisningen och handlar om andra intressenters 
skydd menar hon. Kontrollbalanssituationer inträffar när eget kapital understiger hälften av 
det registrerade aktiekapitalet. När det är nystartade företag kan det inträffa väldigt snabbt, 
och det behöver inte vara en going concern situation för det. Exempelvis kan aktieägarna 
skjuta till aktieägartillskott och företaget kan kämpa med kostnads-, och intäktssidan. Många 
av dessa företag är ofta i kontrollbalanssituation under en längre tid. Företaget kanske lyckas 
läka det någon gång men sedan inträffar det igen och då har företaget inte mer pengar att 
skjuta till. Här har företaget samtidigt oftast tappat bankens förtroende och då behöver 
företaget tillskjuta pengar privat på något sätt. D. Dalman menar att alla scenarion ser olika ut, 
men ofta är det att företaget har varit i kontrollbalanssituation under ganska lång tid. Hon 
upprepar att det inte måste vara så utan det kan inträffa hastiga händelser. Företaget kan ha en 
kund som går i konkurs, vilket kan skapa problem om företaget har en jättestor kundfordran 
till konkursföretaget. 

4.4.3 Revisionsmarknaden 
 
Varför svenska revisorer är mer restriktiva med att ge ut en going concern-varning än i andra 
länder tror D. Dalman kan bero på skadeståndsansvaret, om man tittar över en längre tid. 
Skulle det vara att revisorn gör något som stjälper en kund kan det få enorma konsekvenser 
som det ser ut idag. Hon menar att de har en mer rigorös kontroll på de större företagen. Hon 
tillägger att en mindre revisionsbyrå som drivs lokalt och som stjälper en mindre kund kan 
den skadan bli proportionerligt lika stor. Det är inte bara styrt till Big 4, att det är de stora 
beloppen vi talar om utan ansvaret är detsamma och lika oroväckande för en mindre byrå. D. 
Dalman använder ISA 570, ABL, samt byråns etiska och framförallt interna regler. Hon 
menar att det händer ganska ofta att hon fastnar i någon fråga när hon läser text, men där hon 
har en väldig fördel med att byrån har den interna organisationen och som bara jobbar med 
kvalitetsdelen, där hon kan stämma av och bolla.  
 
D. Dalman anser att det definitivt finns ett gap mellan revisionsbranschen och allmänheten. 
Hon menar att en del tror att revisorn ska ha kollat allt och det finns definitivt ett behov av att 
informera. Både gällande vad som är väsentligt och inte, samt vad revisorn faktiskt gör och 
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sedan vad revisorn tillför. D. Dalman anser att företagsledarna absolut lyssnar på revisorn. 
Hon menar att revisionsbranschen är en förtroendebransch även om det finns förväntningsgap 
och att revisorer ibland kan bli utsatta i media så menar hon att företagsledarna har förtroende 
för revisorn. Det revisorn säger det lyssnar de på. 
 
 
4.5 ERIK EDIN, BIG 4 
 
Erik Edin har varit revisor i snart 25 år. Han är kontorschef på en Big 4 byrå i Umeå men 
jobbar även i Varberg och Halmstad. Byrån är en global revision- och konsultbyrå med 150 
000 anställda, varav i Sverige finns 2 500 utspridda på ett 70-tal kontor. Det är en heltäckande 
revisionsbyrå som behandlar allt från noterade och ägarledda bolag till fastighetsförvaltning 
och som erbjuder tjänster inom bland annat redovisning, revision och skatt.  
  
4.5.1 Going concern-konceptet 
 
E. Edin har utfärdat varningar ett antal gånger. Han säger att det inte är något som är kul att 
göra eftersom det automatiskt leder till att företaget får problem då, men det är inget som går 
att hjälpa. Han menar att revisorn även har ett ansvar gentemot företagets intressenter och inte 
bara ägarna. När de upplever att det finns problem om fortsatt drift, då ska revisorn uttala sig. 
Revisorn är skyldig att belysa problemet i revisionsberättelsen. E. Edin berättar att 
bedömningen görs i samband med revisionen under året. Det är med andra ord en del av den 
årliga revisionen där revisorn ska uttala sig om olika företeelser, eftersom det påverkar 
tillgångarnas värdering och om företaget upphör då är oftast tillgångarna mindre värda. 
Problemet blir att tillgångarnas värdering är felaktiga. Revisorn tittar på företagets likviditet, 
har företaget exempelvis haft betalningsproblem, släpat med skatter och avgifter samt 
överskridit bankkrediter och så vidare. Revisionen är något historisk, men upplever revisorn 
att de måste uttala sig om företagets situation då tittar de även på det nästkommande året. De 
försöker då göra en prognos ett år framåt kring företagets utveckling, vilket inte alltid är det 
enklaste. Att företagets aktiekapital understiger 50 % av eget kapital behöver inte vara en 
anledning till att utfärda en varning. E. Edin menar att det är en anmärkning men det behöver 
inte vara problem med fortsatt drift, även om de ofta går hand i hand. Revisorn måste upplysa 
om skyldigheten att upprätta en kontrollbalansräkning, men det är inte samma sak som att 
anmärka om fortsatt drift. Ett företag kan exempelvis ha bra likviditet men en dålig soliditet.  
 
Problematik med att utfärda en varning är att det inte blir enklare för företaget enligt E. Edin. 
Det bästa är om företaget kan fortsätta sin verksamhet eftersom en konkurs ofta är ett 
misslyckande och medför en kapitalförstöring för de flesta intressenter. Därför är det bra om 
det går att undvika en konkurs. E. Edin påpekar dock att de inte tar någon hänsyn till det om 
det är uppenbart att företaget har problem. Det blir ofta som ett brev på posten, när 
exempelvis banken får reda på situationen och drar in krediter, eller leverantörer kanske inte 
vill leverera till företaget och så vidare. En annan problematik enligt E. Edin är att revisorn 
ifrågasätter företaget, att exempelvis deras prognoser och kalkyler inte stämmer. Han menar 
att det krävs en viss integritet, att revisorn måste lita på sin erfarenhet, att det företaget säger 
inte är riktigt sant. Det bygger mycket på företagets information, och de kanske inte alls har 
samma uppfattning som revisorn.  
 
E. Edin menar att företag vet att de har problem. Det är svårt att argumentera bort en situation 
som är ganska tydlig. Visserligen blir det inte lättare för företaget att få en anmärkning av 
revisorn, men det måste göras sådana är reglerna och det förstår företagen oftast. Han har 
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aldrig upplevt att han blivit oense med företaget, men tror att det säkert kan uppstå olika 
diskussioner att företaget exempelvis har en annan uppfattning om verkligheten. Han tillägger 
att ju fler intressenter desto känsligare blir det. E. Edin tror absolut att vissa företag byter 
revisor eller revisionsbyrå efter att ha mottagit en varning. Särskilt om företaget inte har 
samma uppfattning som revisorn, vilket är något revisorn får räkna med. Han berättar att 
innan de utfärdar en varning anlitar de alltid en närstående kollega. De har en struktur på 
byrån att de rådgör med erfarna revisorer och sedan överlägger för att komma fram till en 
lösning. Revisorn är inte ensam i beslutet, utan tvärtom, de är rätt många säger E. Edin. Detta 
för att revisorer riskerar att bli stämda om de gör en felaktig slutsats och de riskerar dessutom 
att få en anmärkning av revisorsnämnden om de gör en felaktig bedömning. De vill vara på 
den säkra sidan att de har gjort rätt.  
 
E. Edin har vissa företag som fått anmärkningar flera år i rad men som ändå överlevt samt att 
även det motsatta inträffat, det vill säga att företaget gått i konkurs utan anmärkning om 
fortsatt drift. Det betyder inte att han som revisor har gjort fel, utan en konkurs kan hända på 
många olika sätt och det kan hända någonting mitt under året, till exempel en tillfällig svacka 
eller en stor kundförlust som revisorn inte hinner fånga upp. Ofta blir han inkopplad i de 
bitarna och försöker i den utsträckning det går, med tanke på de jävsregler som finns, hjälpa 
bolaget och i många fall har de avstyrt konkurs. E. Edin tror att det vanliga är att de går i 
konkurs utan anmärkning. Han tror dock inte att det är vanligt i Sverige men att det helt klart 
är det i andra länder. E. Edin upplever inte att revisorer undviker att utfärda en varning när det 
rör sig om ett stort företag. Han menar snarare tvärtom att ju fler intressenter företaget har 
desto viktigare är det att revisorn följer de riktlinjer som finns. Om det är ett företag som inte 
har några intressenter då är informationen rätt intetsägande, men alla uppdrag är viktiga. 
Enligt E. Edin ser Big 4 inte att storleken på kunden, risken att bli stämd eller att de förlorar 
uppdraget som avgörande. Det är ingen anledning till att revisorn inte skulle följa 
rekommendationerna. Han har svårt att tänka sig att någon på byrån skulle agera på det sättet. 
Däremot kan han tänka sig att det är händer i mindre byråer, att de är mer beroende av 
kunden.  

4.5.2 Revisionskvalitet 
	  
E. Edin tror säkerligen att byrån har betydelse och att det finns skillnader mellan Big 4 och 
mindre byråer angående att utfärda varningar i ett tidigt skede. Han menar att Big 4 har flera 
kollegor som de kan rådgöra med samt att de kanske är mer strikta kring att hantera reglerna. 
Vidare tror han att det även kan vara en kunskapsfråga, att revisorn inte vet eller förstår 
reglerna och hur man ska göra. E. Edin tror att det finns skillnader i både kompetens och att 
efterfölja reglerna, men han kan inte peka på något direkt exempel. I många andra frågor kan 
det finnas skillnad angående att revisorn har ett brett register av kompetens, vilket kanske inte 
är fallet på en mindre byrå. E. Edin tror dessutom att antalet uppdrag revisorn har kan 
påverka. Ju fler uppdrag desto mindre tid att revidera och är man då ensam kanske revisorn 
ser mindre och fångar upp det senare.  

 
”Nya revisorer ser nog större risker jämfört med en dinosaurie som jag som jobbat länge och 

jag tror absolut att det kan ha med erfarenhet att göra.” 
 
Längden på hur länge revisorn haft kunden kan också spela in, det är stor skillnad på om du 
till exempel haft kunden i ett eller 10 år. Du vet att kunden i regel ha klarat sig vid tidigare 
problem och då kanske det funkar i år igen. Han menar på att den känslan kanske revisorn inte 
har för kunden det första året. E. Edin berättar att han är restriktiv i och med att han vet att det 
kan skada företaget och tillägger dessutom att han inte har många företag som går i konkurs. 
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Standard varningssignaler enligt E. Edin är att företaget inte betalar i tid, till exempel har 
betalningsanmärkningar och UC, och ofta är det skatteverket och leverantörer som blir 
lidande först. Han berättar att de märker om företaget får mycket straffavgifter och räntor, då 
är det en signal att något är på gång.  

4.5.3 Revisionsmarknaden 

E. Edin vet inte vad det kan beror på, att svenska revisorer är restriktiva med att ge ut 
varningar, men nämner att en anledning kan vara att ISA 570 är relativt ny i Sverige jämfört 
med andra länder. Svenska revisorer i mindre företag kan vara mer engagerade i företaget 
medan revisorer i större företag inte är lika involverade. E. Edin berättar att de följer ISA 570 
och anser att den är tillräcklig. Rent allmänt finns det ett förväntningsgap angående vad de 
borde ha gjort och vad de har gjort, vilket har visat sig i de skandaler som varit, då 
allmänheten har trott att revisorer har gjort ett jobb som de inte gjort. E. Edin upplever dock 
inte att det finns ett förväntningsgap inom detta område på samma sätt. Det är inte många som 
känner till reglerna, varken företag eller intressenter och han är inte säker på att de förväntar 
sig att revisorer ska göra något i going concern situationer. 

 
4.6 FELIX FALK, BIG 4 
 
Felix Falk har jobbat på Big 4 byrån i Halmstad sedan 2005 och blev auktoriserad revisor 
2011. Byrån är en internationell byrå som finns i 155 länder med 162 000 anställda och i 
Sverige finns cirka 1 600 medarbetare utspridda på 60 orter. Byrån erbjuder tjänster inom 
bland annat revision, skatt och rådgivning till samtliga företagsstorlekar och branscher.  

4.6.1 Going concern-konceptet 
 
F. Falk anser att going concern är det absolut svåraste som finns och har genom de senaste 
åren haft mycket going concern frågor bland sina kunder. Han har skrivit särskild upplysning 
som är en information i revisionsberättelsen där revisorn fortfarande tillstryker 
årsredovisningen men har information om att det finns faktorer som tyder på going conern 
problematik. Det han gjort angående going concern är att han varken har till- eller avstyrkt 
årsredovisningen på grund av att han inte kunnat hitta revisionsbevis för att fortsatt drift 
föreligger. De senaste åren har han skrivit 10-15 upplysningar om osäkerhet kring fortsatt 
drift och han tycker att han har gjort rätt i de fallen. Företagen har inte kunnat presentera för 
honom varför fortsatt drift föreligger. Kan inte företagen motivera, de som kan verksamheten 
bäst då blir det svårt för honom att tro på det. Om F. Falk ska tolka ISA 570 då är det att 
revisorn ska belysa om det finns indikationer på en fortsatt drift problematik. Ett fastställt 
likviditetsbekymmer är när de kortfristiga skulderna kraftigt överstiger de kortfristiga 
fordringarna, då finns ett scenario som tyder på att det kommer bli svårt. Om det sedan 
kommer bli avgörande för om bolaget finns kvar till nästa bokslutsår eller om det bara 
indikerar på det, det är en gråzon som är svår att ta på.  
 
”Kan inte de motivera, de som kan verksamheten bäst då blir det svårt för mig att tro på det.” 
 
F. Falk anser att det både är bra och farligt att känna exempelvis företagsledaren väl, för ju 
närmare man är kunden desto mer vill man inte skriva orent. Ibland kan det vara bra att gå på 
en mindre mina för då lär man sig att vara lite mer försiktig kring vissa saker. F. Falk har haft 
en nära klient som brustit i ett förtroende, visserligen blev det ingen konsekvens av det men 
det har gjort honom mer vaksam. Företagsledaren har kanske byggt upp företaget och anser 
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att det är det bästa i hela världen och att det kommer att gå jättebra, och sedan ska revisorn 
granska det och då kan det vara lätt att ryckas med i den entusiasmen. F. Falk menar att om 
företagsledaren inte har den förståelsen över hur revisorn ska bedöma, då har han eller hon 
ingen förståelse för bedömningen och då kan det uppstå en brist i förtroende eller skapa en 
jobbig kundrelation.  
 
F. Falk tycker inte att going concern bör vara subjektivt eftersom alla individer ser olika saker 
på olika sätt. Det borde inte hänga på den enskilda revisorn utan det borde finnas vissa 
förutfattade saker. Till exempel om kortfristiga skulder överstiger kortfristiga fordringar då 
ska revisorn alltid ha med den här meningen. Det ska var ska hela tiden, eller om bolaget har 
stämningar på sig över X antal % av det egna kapitalet då ska det vara den här formuleringen. 
Han menar att det inte är okej att det är upp till Revisorn Johan att bedöma om företaget 
kommer att fortleva eller inte. För det kan revisorn aldrig veta, utan de kan bara se 
indikationer på hur det borde vara. F. Falk tycker att det borde vara mer standardiserat, att 
bara ”ska-saker” ska finnas kring going concern och inte vara något subjektivt upp till en 
enskild person som ska sitta och klura på om det är en varning här eller inte. Hans uppfattning 
är att det är ett osunt förväntandeskap på en revisor.  
 
Har han en kund som har det kämpigt med likviditetsbekymmer och där det finns risk för 
fortsatt drift, då ger han ut en revisionsberättelse med en going concern-varning. Kanske till 
och med avstyrker eller varken till- och avstyrker det. Dagen senare faller kreditratingen ner i 
sjön” den går från åtta till noll. Nästa är att banken jagar honom och att han kanske inte får 
köpa från leverantörerna. Då är det jag som har pushat ner honom i Nissan när han står och 
försöker ta sig upp. Det blir verkligen så. Revisorn ska vara medveten om att 
revisionsberättelsen får effekter för företaget. F. Falk menar att om revisorn tror att företaget 
har fortsatt drift bekymmer då kan skrivelsen vara det som verkligen blir sista spiken i kistan. 
Vi vill gärna att de skriver i förvaltningsberättelsen att de har problem, nästan på tvång. Att 
företagsledningen ger en vinkling av det, att de berättar varför det ser ut som det gör och om 
det kommer att bli bättre. Kring förvaltningsberättelsen kan det bli snack nästan en 
övertalningskampanj, men slutkontentan är att det blir bättre för företaget om de skriver i den 
för då kan F. Falk vara lite mjukare än att han tvärtom måste vara hårdare i sitt uttalande. Han 
berättar att han ser om det är tufft likviditetsmässigt. Oftast märker man när det rör sig om 
likvidation. Jag har ett pågående ärende nu där det är jobbigt för där är det enbart likviditeten. 
Eget kapital är jättefint men likviditeten är noll. Allting är immateriella anläggningstillgångar 
som inte går att sälja, hur ska man göra där? 
 

”Dagen senare faller kredit-ratingen ner i sjön… Nästa är att banken jagar honom… Då är 
det jag som har pushat ner honom i Nissan när han står och försöker ta sig upp. Det blir 

verkligen så… Vi vill gärna att de skriver i förvaltningsberättelsen att de har problem, nästan 
på tvång”. 

 
En revisor kan aldrig veta vad som händer i framtiden, det är en ”loose-loose” situation menar 
F. Falk. Antingen riskerar revisorn hela sin karriär och skriver rent trots att det finns en 
problematik och hoppas att det inte händer någonting till nästa bokslutsår, eller utfärdar 
revisorn en varning för att det finns faktorer som indikerar på det. F. Falk berättar att det 
oftast handlar om likviditet och det är ännu svårare eftersom revisorn aldrig vet vad som 
kommer hända. Det kan också vara en kapitalsituation eller någonting som gör att revisorn ser 
att det är orimligt att företaget kan hämta hem det. Han menar att antingen får revisorn riskera 
sin egen karriär och inte skriva eller får revisorn skriva en anmärkning kring fortsatt drift. För 
det första blir det att kunden vill lyncha mig och för det andra kan jag ju göra fel också, 
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berättar F. Falk. Han har skrivit orent många gånger och lämnat upplysningar men de 
företagen finns kvar idag. Han menar på att man skulle kunna säga att han gjort fel i något av 
fallen, fast han skulle ändå vilja säga att de tecknen och situationer som fanns vid de 
tillfällena gjorde att han var tvungen att skriva. 
 

”För det första blir det att kunden vill lyncha mig och för det andra kan jag ju göra fel 
också.” 

 
F. Falk har aldrig blivit utbytt på grund av att han utfärdat en going concern-varning, men han 
berättar att en företagsledning inte var imponerad av hur han tänkte när han gjort en särskild 
upplysning. Företagsledningen tyckte givetvis att det inte fanns några konstigheter, men han 
bedömde utifrån den information han hade då. Det är det som blir konstigt med att vara 
revisor, du ska granska din kund som indirekt betalar din lön, väldigt konstigt jobb. Han som 
revisor är givetvis beroende av att kunden ska vara nöjd men samtidigt måste han vara 
professionell och göra sitt jobb. Yngre revisorer har en mer spretig kundstock och en generellt 
större problematik hos de kunderna än hans 15 år äldre kollega, generellt sett.  
 
”När man har riktigt tunga problem då ligger man nästan och har mardrömmar i sex nätter i 

veckan, men när det går bra då känns det nästan som att man äger bolaget själv”. 

4.6.2 Revisionskvalitet 
 
F. Falk menar att det finns skillnader mellan Big 4 och icke Big 4 och tar upp det nätverk som 
Big 4 har som den stora anledningen. Han kan även tänka sig att det är lättare att jobba inom 
Big 4 när det kommer till going concern frågor, särskilt om det handlar om en kund som utgör 
en stor del av en mindre byrås intäkter. Om företagsledaren inte gillar det F. Falk skriver då 
känner han att okej då får ”Nisse” hitta en annan revisor.  Han tror att det är betydligt svårare 
för de mindre byråerna att ge ut varningar eller det måste vara det generellt. Byrån har en 
legal avdelning med jurister som är duktiga på ABL som de kan ta hjälp av, vilket är fördelen 
med att vara på en stor byrå. De mindre byråerna har inte den hjälpen och i sådana här lägen 
måste det vara jättesvårt eller till och med omöjligt, visserligen kanske de har mindre företag 
och att det är mer hanterbart. F. Falk berättar att han inte är expert på ABL och inte revisorer i 
mindre revisionsbyråer heller, det går inte att vara så specialiserad som revisor utan man 
måste ha hjälp. Han tror det är många av de mindre byråerna som tar lite genvägar. Det var 
inte många år sedan som vi hade en annan revisionsstandard och den hade inte alls lika 
mycket fokus på den här frågan som det är nu. Givetvis får revisorer erfarenhet inom vissa 
frågor men just ABL, tolkningar, formuleringar och hur man ska tänka ligger Big 4 längre 
fram än de mindre byråerna. Just going concern frågan är ny, och har kommit starkt sedan 
ISA infördes och konsekvenserna är numera mycket större än vad det var tidigare. Med tanke 
på att det finns koppling till stämningar åt båda hållen. Exempelvis om revisorn har uttalat sig 
om varningen då har han eller hon pajat för företaget, eller om revisorn inte uttalat sig och 
företaget sedan går i konkurs så att någon har förlorat pengar. För F. Falk har det inte varit 
några bekymmer då han aldrig haft en kund som gått i konkurs, men det är absolut en 
verklighet. 
 
F. Falk poängterar att man aldrig ser några av de mindre byråerna i stora skandaler på grund 
av att de ofta reviderar mindre företag med mindre allmänt intresse. De här frågorna får med 
andra ord mindre uppmärksamhet, och därav är det inte riktigt lika viktigt som för oss. Han 
vill inte generalisera alla mindre revisionsbyråer då alla inte är likadana, men han tror att de 
hoppar över mer att skriva något överhuvudtaget. Med anledning av att det var så i tidigare 
standard och för att konsekvenserna blir mindre om de skulle misslyckas, det är värt den 
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chansningen. Medan de på de stora byråerna är hårt styrda och har mycket interna kontroller. 
F. Falk berättar att han inte får göra vissa saker utan någon ovanifrån. Har han en fortsatt drift 
problem situation, då måste han hantera det med en legal expert som hjälper och vägleder 
honom för att inte sätta byrån i riskposition. Vilket det absolut inte är hos de mindre byråerna, 
samtidigt menar han att de kan ha en informell rutin kring de här bitarna. Revisorn får inte ta 
några genvägar, utan måste ta den tiden oavsett antal uppdrag.  
 

”Absolut inga genvägar kring de här frågorna för konsekvenserna blir så tråkiga då.” 
 
F. Falk berättar att antingen har företaget en eget kapital situation som är svår, men 80-90% 
av fallen är det likviditet det handlar om. I de lägen måste företagsledningen presentera en 
rimlig budget för revisorn där de kan visa att de klarar av likviditeten framöver. Han berättar 
att likviditeten är otroligt svår och att det blir en negativ spiral om företaget har 
likviditetsbekymmer, vilket gör att det är otroligt svårt att komma ur den. Företag behöver 
nödvändigtvis inte vara i en kontrollbalanssituation när de har likviditetsproblem. Han 
berättar att han för tillfället har en kund som har ett intakt eget kapital, en stor fastighet med 
högt värde, men med ett stort likviditetsbekymmer. Det är det som är lurigt med fortsatt drift 
tillägger han. Om inte fortsatt drift föreligger är värdet på fastigheten rätt då den har varit i 
fortsatt drift-läge, men om företaget går i konkurs och ska säljas i en exekutiv auktion då är 
det värdet hälften. F. Falk berättar att det är många tuffa följdfrågor om företaget kommer i 
fortsatt drift bekymmer. Revisorn kan inte enbart titta på kapitalbristen och tillägger att det 
oftast handlar om likviditet och att det är jättesvårt. Han menar att det kan finns eget kapital 
men inte likviditet helt enkelt. 

4.6.3 Revisionsmarknaden 
	  
Varför svenska revisorer är mer restriktiva med att ge ut varningar tror F. Falk beror på att 
strukturer på företag i Sverige är mer sunt jämfört med vad det är utomlands. Det är inte 
mycket strukturproblem i företagen, utan här är det mycket familjeföretag. Det är sunda 
företag kontra USA, uppenbarligen för det är där alla företagsskandaler händer menar F. Falk.  
 
F. Falk följer ISA 570 stenhårt, revisorn kan inte ta några som helst genvägar. Han anser 
dessutom att revisorn måste ha en expert jämte sig. Om det är en mindre byrå får de hitta en 
extern expert, exempelvis en affärsjurist och ha den som bollplank i de frågorna, för revisorn 
behöver ha det stödet. Det är bra att ha en annan person som ser ärendet på ett ännu mer 
objektivt sätt. Han anser att ISA är hyffsat tydlig. Den utgår ifrån subjektivitet och ingenting 
bör vara upp till den enskilda revisorns bedömning utan det borde bara vara ska-saker. F. Falk 
menar att det hade varit intressant att se där revisorn ger ut varningar och företag misslyckas 
på grund av det. Men hade revisorn behövt göra det eller var revisorn tvungen att ge ut 
varningen på grund av tolkningen i ISA. Han undrar om det kan ha varit revisorn som såg till 
att bolaget gick omkull genom varningen, att det kanske har skadat mer än vad det hade 
gynnat. Det är bra med fortsatt drift information och upplysningar för att informera användare 
om situationen men det borde vara mer standardiserad information, mer ska-information.  
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4.7 SAMMANFATTNING AV EMPIRI 
 
Respondent  Arnold Ahl Bodil Backe Carl Crona 
  Icke Big 4 

 
Icke Big 4 Icke Big 4 

GC- 
konceptet 

Lagar och 
rekommendationer 

När det är ”by the 
book” är det enkelt, 
men vid negativa 
kassaflöden är det 
svårare 

Har företaget en 
skuld som inte har 
betalats på fyra år 
och inte satts i 
konkurs än, då 
kanske företaget 
håller ett tag till 

Tittar på företagets 
kassaflöden, 
framtida budgetar 
och till företagets 
strategier framåt 

 GC-rapportering Utfärda respektive 
inte utfärda är 
jättesvårt. Upplever 
att företag fortlever 
trots varningar  

Företagen har 
överlevt trots 
varningar, ”jag 
hade fel” 

 

Vi har inte varnat 
för dem som har 
gått i konkurs 

 
 

Konsekvenser Risk att revisorn 
dödar företaget 

Dödsstöt för 
företagen  

Varningen är som 
sista spiken i kistan  

Revisions- 
kvalitet 

Revisorns roll Kompis med 
företaget för att få 
ut maximal 
information, men 
samtidigt vara 
professionell  

Ingen reaktion 
gällande varning, 
undrar ibland 
vilken nytta vi gör 

Subjektiv del att 
känna företaget, 
kan vara känslor 
med, att inte vilja 
skriva en varning 

 Arvode, 
ansträngning och 
specialisering 

Fingerkänsla är 
viktigt och den 
kommer med tiden 

Tror inte erfarna 
är duktigare på att 
förutse och skriva 
om det när det 
behövs 

Varningar är 
vanligare bland 
yngre revisorer än 
bland de som har 
jobbat en längre  

 Storlekseffekter Finns statistik på 
att Big 4 gör något 
bättre bedömningar   

Big 4 måsta 
granska mer. De 
har samma 
problematik fast i 
större skala 

Känns som det 
skiljer sig mellan 
revisionsbyråer vad 
gäller utfärdade av 
varningarna 

Revisions-
marknaden 

Förväntningsgap Det finns Finns olika 
förväntningar på 
vad revisorn ska 
göra 

Många tror att om 
revisorn tittat på 
det är det 100 % 
rätt, det är långt 
ifrån hur vi arbetar 

 Svenska 
institutionella 
ramen  

I Sverige är det lag 
på förvaltnings-
berättelse där det 
ingår mycket 
information, 
svårast att revidera 

Revisions-
berättelsen är 
offentlig, blir 
större 
konsekvenser vid 
varning  

Som regelverket är 
idag hamnar 
revisorer nog i att 
inte vilja skada 
företaget 

 
 

Internationell 
harmonisering 

ISA 570 ISA 570 ISA 570  
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Respondent  Denise Dalman Erik Edin Felix Falk 
  Big 4 

 
Big 4 Big 4 

GC-
konceptet 

Lagar och 
rekommendationer 

Företag i en trängd 
likviditetssits 
behöver inte vara ett 
problem, bara de 
har en plan för det 

Understiger 
aktiekapital 50 % 
av eget kapital 
behöver det inte 
leda till varning, 
även om det ofta 
går hand i hand 

Om kortfristiga 
skulder kraftigt 
överstiger 
kortfristiga 
fordringar, tyder 
det på att det 
kommer bli svårt 

 GC-rapportering Kanske är 50/50 att 
företagen fortlever 
efter varning.  

Går företaget i 
konkurs utan 
varning är det inte 
revisors fel 

Då är det jag som 
har pushat ner 
honom i Nissan när 
han står och 
försöker ta sig upp 

 Konsekvenser Kan inträffa att 
företaget byter 
revisor efter varning 
om företaget 
fortlever 

Företag får 
problem vid en 
varning samt risk 
för byte av revisor 
eller byrå  

Det är en ”loose-
loose” situation 

Revisions- 
kvalitet 

Revisorns roll Bara för att jag 
känner företags-
ledaren tänker jag 
inte ”du kan väl fixa 
det här”, utan jag 
måste hålla mig 
objektiv   

Har ett ansvar 
gentemot företagets 
intressenter och 
inte bara ägarna 

Ju närmre man är 
kunden ju mindre 
vill man skriva 
orent 

 Arvode, 
ansträngning och 
specialisering 

Revisorer hos oss är 
engagerade in i 
slutet. De är 
bevakade 
kvalitetsmässigt 
internt 

Nya revisorer ser 
större risker 
jämfört med äldre 
samt skillnad om du 
haft kunden i ett 
eller 10 år 

Vi yngre har en 
spretig kundstock 
och generellt större 
problematik hos de 
kunderna än min 15 
år äldre kollega 

 Storlekseffekter Tror definitivt att 
Big 4 oftare ställs 
inför svårare 
bedömningar än icke 
Big 4 

Big 4 har fler 
medarbetare, mer 
strikta kring regler, 
skillnad i 
kompetens 

Just ABL, 
tolkningar och 
formuleringar är 
Big 4 längre fram 
än de mindre 

Revisions 
marknaden 

Förväntningsgap Finns definitivt ett 
gap, en del tror att 
revisorn ska ha 
kollat allt 

Finns 
förväntningsgap 
rent allmänt, men 
kanske inte på detta 
område 

Ja, det finns ett 
förväntningsgap 

 Svenska 
institutionella 
ramen  

Stjälper vi en kund 
kan det få enorma 
konsekvenser som 
det ser ut idag 

ISA 570 är relativt 
ny i Sverige 
relaterat till andra 
länder 

Strukturer på bolag 
i Sverige är mer 
sunt än vad det är 
mycket utomlands 

 Internationell 
harmonisering 

ISA 570 ISA 570  ISA 570 
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5. ANALYS 
 
Analyskapitlet inleds med en analysmodell. I detta kapitel analyseras revisorernas svar från 
intervjuerna med varandra samt med den teoretiska referensramen.  

Analysens struktur utgår ifrån den struktur som använts i den teoretiska referensramen och för 
att presentera den insamlade empirin. Analysen är indelad i tre teman: going concern-
konceptet, revisionskvalitet och revisionsmarknaden. Analysmodellen i figur 2 utgör grunden 
för vår analys. Under temat going concern-konceptet analyserar vi den teoretiska 
referensramen tillsammans med respondenternas åsikter och upplevelser kring lagar och 
rekommendationer gällande going concern samt rapportering och konsekvenser av going 
concern-varningar. Revisionskvalitet leder oss till revisorns roll samt revisorns arvode, 
ansträngning och specialisering. Dessutom analyseras revisionsbyråns storlekseffekter. I sista 
avsnittet analyseras revisorernas upplevelser för revisionsmarknaden sett till förväntningsgap, 
den svenska institutionella ramen och internationell harmonisering inom revision.  

	  
	   	   	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figur 2. Analysmodell, egen upparbetning. 
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5.1 GOING CONCERN-KONCEPTET 

Det framgick att samtliga respondenter anser att det finns olika orsaker till en going concern-
varning eftersom det är en individuell bedömning revisorer gör från företag till företag. Detta 
liknas med Carrington (2010) som anser att det finns olika händelser och orsaker till en going 
concern-varning. Respondenterna menar att de olika orsakerna oftast handlar om likviditet. 
Det kan också vara att företaget är i en trängd likviditetssits, vilket inte behöver innebära 
något problem utan kan vara enligt plan. Ingen av respondenterna anser att en anledning till 
varning behövs om ett företag är i en kontrollbalanssituation då företagets aktiekapital 
understiger 50 % av det egna kapitalet, men respondenterna från Big 4 anser att det ofta går 
hand i hand. En respondent från Big 4 menar att kapitalbristen inte behöver ha med en going 
concern-varning att göra, då ett företag kan ha jättefint eget kapital men ingen likviditet, 
vilket blir ett dilemma för revisorn. Respondenten menar att om företaget får en varning kan 
det leda till att företagets fastigheter värderas mycket lägre och helt plötsligt har företaget inte 
enbart dålig likviditet, utan är även intakt med det egna kapitalet. Det överensstämmer med 
Baly et al. (2011) som menar att marknaden nedvärderar ett företags tillgångar som följd av 
en varning, samt med Carey et al. (2008) som anser att varningen signalerar en negativ syn på 
företagets framtida lönsamhet och skapar ett dilemma för revisorer om att utfärda en going 
concern-varning eller inte. 

Enligt RS 570 ska revisorn avgöra om det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor att föra samman 
händelser som kan leda till tvivel om företagets going concern. Samtliga respondenter menar 
att de kan ha ett fastställt scenario som tyder på att det kommer bli tufft för företaget att 
överleva, men de tycker det är väldigt svårt att veta om det blir avgörande för om företaget 
finns kvar till nästa bokslutsår eller inte. Respondenterna har varit med om att företagsledarna 
ofta lyckas, att de är som trollkonstnärer som en respondent uttryckte. En annan menar att det 
är en jätteviktig fråga för företagarna, då företaget kan vara som deras baby eller levebröd. 
Det respondenterna uttrycker stämmer överens med vad Rosman (2011) och Arnedo et al. 
(2008) menar, att det finns klara bevis som pekar på svårigheten revisorerna har att korrekt 
bedöma företagets finansiella situation som leder till konkurs. 

Maingot och Zeghal (2010) anser att företag som får en going concern-varning fortlever ändå. 
Vidare menar de att revisorer är konservativa när det gäller att följa lagar och riktlinjer vid en 
bedömning om företagens fortlevnad. En respondent från Big 4 menar att oavsett hur bra 
kontakt och relation hon har till företagsledaren underlåter hon sig inte att skriva. En annan 
respondent från Big 4 berättar att han hellre tappar en kund till en annan revisor eller 
revisionsbyrå än att inte skriva en varning utifrån hans objektiva bedömning. Det är i linje 
med vad Defond et al. (2002) anser, att revisorn objektivt måste kunna bedöma företaget och 
stå emot eventuell press från företaget om att inte avge en varning. Det överensstämmer dock 
inte med Umar och Anandarajan (2004) där en helt objektiv revision är osannolikt. Big 4 
respondenterna är väldigt styrda genom interna riktlinjer med hur de ska bedöma företagen. 
Det ska inte vara en subjektiv bedömning utan bedömningen bör vara mer objektiv, sa en 
respondent från Big 4. Två av respondenterna från icke Big 4 är betydligt mer subjektiva i sin 
bedömning. Det överensstämmer med Ye, Carson och Simnett (2011) som menar att revisorns 
relation till kunden är en faktor som negativt påverkar benägenheten att avge en varning. De 
två respondenterna menar nämligen att det kan se riktigt krasst ut siffermässigt, men de ser 
mer till företagets kapacitet och hur företagsledaren är som person. De två respondenterna har 
gett ut väldigt få varningar i sin historik och då har dessa företag oftast överlevt. De vill inte 
vara de som sätter sista spiken i kistan och en av Big 4 respondenterna anser definitivt att icke 
Big byråer generellt sett är mer beroende av sina kunder. Detta då ett fåtal kunder kan vara en 
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stor del av omsättningen vilket gör det svårare att ge ut varningar. Det stämmer överens med 
Carey et al. (2008) och Svanberg och Öhman (2014), att revisorn förbiser att rapportera 
kundens finansiella problem.	   Carrington (2010) hävdar å andra sidan att en revisors 
bedömning av ett företags förmåga att fortleva ska, oavsett vilken revisionsbyrå ett företag 
har, ske utefter samma lagar och riktlinjer. Samtliga revisorer utgår från samma lagar och 
riktlinjer men revisorerna från Big 4 och en revisor från icke Big 4 menar att de flesta 
företagen ofta överlever även fast de har fått en going concern-varning. Revisorerna från Big 
4 får inte ge ut varningar innan de har tagit upp det internt, det är ett kollegialt beslut och inte 
något en revisor får ge ut ensam. Det ska minst vara fyra ögon på det beslutet. En av Big 4 
respondenterna menar på att det inte är upp till den enskilda revisorn att sitta och klura på det 
själv, utan det ska vara ytterligare en person som är ännu mer objektiv och som också gärna är 
expert på ABL. Detta tyder på att bedömningen om ett företags fortsatta drift skiljer sig 
beroende på vilken revisionsbyrå företaget har. 	  
 
Två respondenter från icke Big 4 menar att det hittills inte blivit några konsekvenser mot 
honom eller revisionsbyrån om en varning inte utfärdats och där företaget sedan gått i 
konkurs. Så länge det är så kommer han hellre fria än fälla. Adrian och Torén (2006) menar 
om ett företag skulle hamna i konkurs utan varning, behöver det inte innebära att revisorns 
uttalande i revisionsberättelsen varit fel. Detta eftersom revisorns bedömning grundas på 
information som finns tillgänglig när revisionen avslutas. De två respondenterna från icke Big 
4 gör inte fel, då de utgår från den subjektiva informationen mer än den objektiva 
informationen som fanns tillgänglig. Enligt Svanberg och Öhman (2014) kan revisorer göra 
två typer av rapportering som rör en going concern-varning. De kan (a) antingen utfärda en 
varning för ett företag som fortlever eller (b) låta bli att rapportera en varning för ett företag 
som går i konkurs inom ett år. Samtliga respondenter ansåg att de aldrig kan veta vad som 
sker i framtiden, vilket går i linje med Carey et al. (2008), att revisorernas arbete inte innebär 
att förutsäga framtiden. Respondenterna menar att det inte finns något facit, risken finns att 
man rapporterar på ett vis och att utfallet blir ett annat, vilket stämmer överens med Lennox 
(1999) som menar att en konkurs kan vara en mycket oväntad händelse. Respondenterna från 
Big 4 och en respondent från icke Big 4 ger oftare ut varningar till företag som fortlever än att 
inte ge ut en varning till ett företag som går i konkurs. Ingen av dessa respondenter tycktes 
minnas att de har rapporterat enligt b). Det kan liknas med vad Arnedo et al. (2008) som anser 
att revisorerna är rädda att göra typ 1-fel och då riskerar de istället att utföra typ 2-fel. De 
andra två respondenterna från icke Big 4 rapporterade tvärtom, det var mycket vanligare att 
företagen gick i konkurs utan varning, vilket är i linje med Rosman (2011) som förklarar att 
de flesta konkursföretag aldrig får en going concern-varning. Samtliga respondenter pratade 
om konsekvenserna för de två utfallen, antingen risken att revisorerna blir stämda på grund av 
utebliven varning eller som bland annat Blay och Geiger (2001) och Nogler (2004) menar, att 
utfärdad varning leder till en dödsstöt för företaget då det orsakar ytterligare ekonomiska 
svårigheter. Det kan enligt Carey et al. (2008) få allvarliga konsekvenser för både revisorer 
och företag om rapporteringen och utfallet. 

Svanberg och Öhman (2014) fann bevis som ger stöd för en positiv relation mellan going 
concern-varning och byte av revisor, vilket inte stämmer med vad respondenterna upplevde. 
Ingen av respondenterna har blivit utbytta på grund av att ha utfärdat en varning. Två av 
respondenterna menar att det beror på att de inte har utfärdat många varningar och en av dem 
som varnar mer frekvent menar ändå att företagen inte byter ut honom. Han menar att det har 
att göra med hur han kommunicerar varningen, för ofta vet företagsledningen själva att 
företaget har problem. Detta går emot Carey et al. (2008) och Svanberg och Öhman (2014) 
som menar att konsekvenserna av ett typ1-fel är den potentiella förlust av byråns kunder och 
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som Vanstraelen (2003) och Lennox (1999) ger stöd för, att företag som överlever en varning 
är mer villiga att byta revisor det efterföljande året.  
	  
5.2 REVISIONSKVALITET 
 
Att bedöma företagets fortsatta drift är företagsledningens uppgift, och revisorns uppgift är att 
granska den bedömning som företagsledningen har gjort (Carrington, 2010). Två respondenter 
från Big 4 vill att företagsledningen själva skriver om sina ekonomiska problem i 
revisionsberättelsen för då visar det att revisorn och ledningen är överens om detta. En av 
respondenterna menar dessutom att han då blir mjukare i sin skrivelse, annars behöver han 
vara hårdare om inte ledningen skriver om problemen själva. En respondent från Big 4 menar 
att going concern frågor alltid är en ”loose-loose” situation för revisorn. Antingen kan han 
riskera att förlora sin karriär eller så vill företagsledningen lyncha honom. Det kan liknas med 
vad Carrington (2010) menar, att en anledning till komplexiteten beror på att uttalanden om 
fortsatt drift lätt kan leda till kritik mot revisorn på grund av typ 1- och typ 2-fel som revisorn 
kan göra. Detta påtalades mest från revisorerna från Big 4 då de utfärdar mer frekvent än icke 
Big 4. Det är en balansgång mellan att inte vilja skada företaget och samtidigt tänka på 
företagets intressenter menar en respondent från Big 4. Respondenterna från icke Big 4 menar 
att de sett många olika händelser genom sina år som revisorer, att företagen oftast klarar sig 
fastän det ser väldigt mörkt ut. En revisor från icke Big 4 menar att hans erfarenhet har gjort 
att han inte ger ut varningar trots de dåliga siffrorna företaget har. Detta för att han vet att 
företaget antagligen ändå överlever på något sätt, vilket liknas med Sormunen et al. (2013) 
som anser att erfarenhet är viktig för riktigheten i revisorns going concern-rapportering. 
Arnedo et al. (2008) menar att revisorer har förmågan att identifiera finansiell stress hos sina 
kunder men kan motstå att uttala sig om det. Detta stämmer inte överens med revisorerna från 
Big 4 som menar att de inte underlåter sig skriva en varning även om de har en god relation 
till företagsledaren. Två av dem beskriver att det ofta blir övertalningskampanjer från 
företagsledningen om att inte skriva, men de underlåter sig ändå inte. En respondent från Big 
4 menar att företaget får välja en annan revisor i så fall, han kommer inte att övertalas utan 
måste skriva som han gör på grund av företagets ekonomiska situation. Det finns inget som 
ledningen kan säga för att övertala honom. 

Hoitash et al. (2007) hävdar att revisorn vill vara kunden till lags vid hög ersättning och låter 
därför bli att rapportera felaktigheter. En av respondenterna från Big 4 ansåg att det måste 
vara svårare för en mindre byrå att ge ut varningar. Detta menade han med tanke på att en 
mindre byrå är mer beroende av en kund som generar en stor del av byråns omsättning och 
vill därför vara kunden till lags, vilket leder till att ingen varning utfärdas. Respondenten 
menar på att revisorsyrket är märkligt då de reviderar kunder som indirekt betalar deras lön, 
och därför blir det svårt för de mindre byråerna. Detta stämmer med vad Craswell et al. 
(2002) menar, att revisorn försummar sin professionalism på grund av arvodets storlek. 
DeFond et al. (2002) hävdar istället att arvodets storlek inte skulle påverka en revisors 
benägenhet att uttala sig om en going concern-varning. Inom Big 4 får de alltid samtala med 
deras interna stöd som är experter på ABL och som rådgör för hur revisorn ska skriva vad 
gäller varningen. En av revisorerna från Big 4 medger att det är svårt ibland att ge en varning 
då revisorn kan hamna i konflikt med ledningen som Sormunen et al. (2013) också menar, 
eller för att revisorn känner företagsledaren väl. Men då menar respondenten från Big 4 att 
han har företaget i ryggen som säger att han måste utfärda varningen.  
 
Enligt Defond et al. (2002) har tillsynsmyndigheter länge behandlat om det finns hot mot 
revisorns oberoende, men menar samtidigt att risken för dåligt rykte och rättegångskostnader 
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vid stämning ger starka incitament för revisorer att behålla sitt oberoende. Det kan liknas med 
vad respondenterna från Big 4 berättade om de upplevda konsekvenserna, vad gäller stämning 
och rykte, ifall de har gjort en felbedömning gällande going concern. Det ska inte vara 
revisorns enskilda bedömning som kan orsaka byrån en stämning eller dåligt rykte, utan det 
ska vara en kollegial bedömning som en annan från Big 4 nämnde. Sormunen et al. (2013) 
resultat visar att ett ökat antal uppdrag en revisor har innebär att revisorn inte har tillräckligt 
med tid för att studera företagets förmåga att fortsätta som en going concern. Respondenterna 
upplevde inte att det var så utan samtliga revisorer berättar att de inte har fler uppdrag än vad 
de klarar av och en respondent från Big 4 menar på att revisorer inte får ta några genvägar vad 
gäller going concern. Detta stämmer inte överens med Sormunen et al. (2013) som hävdar att 
en revisor med många kunder har ett starkt skäl att ta genvägar för att samla bevis om en 
going concern-varning. Två respondenter från Big 4 menar att det finns mindre byråer där 
många äldre revisorer arbetar och som reviderar som de alltid har gjort, vilket kan liknas med 
Sormunen et al. (2013) om att det finns ett stadium där revisorer börjar förbereda sig inför sin 
kommande pension, vilket resulterar i lägre prestationsförmåga. Att revisorerna har den 
kunskap som krävs, men saknar viljan att använda den ansträngning som behövs (Tagesson & 
Öhman, 2010). En av Big 4 respondenterna menar att det måste vara omöjligt att kunna vara 
uppdaterad på alla nya lagar och regler som måste efterföljas och därför reviderar en del 
mindre byråer som de alltid har gjort.  
 
Enligt Sormunen et al. (2013) utgör små och medelstora företag den stora majoriteten av 
företagen i Sverige, och det är rimligt att förvänta sig variationer i revisorns rapportering för 
företagen. Det stämmer med respondenternas svar då det finns uppenbara skillnader i hur Big 
4 och icke Big 4 rapporterar kring going concern, angående i vilket stadium de väljer att 
skriva om det. Revisorer som utvecklat en specialiserad kunskap om specifika typer av kunder 
leder till högre revisionskvalitet menar Zerni (2012). Det är en anledning till varför en av 
respondenterna i Big 4 brukar styra vissa uppdrag till kollegor om det är någon bransch som 
hon vet hennes kollega är mycket bättre på för att kvaliteten ska bli så bra som möjligt. Big 4 
har experter på byrån som de alltid vänder sig till för att få hjälp, vilket stämmer överens med 
Boone, Khurana och Raman (2010) som menar att Big 4 har bättre resurser i form av experter 
på byrån vilket kan minska fel i revisionerna.  En av respondenterna från Big 4 menar att han 
inte ens skulle kunna ta hand om sin kundkrets utan den legala hjälpen han har och menar på 
att det är omöjligt att de mindre byråerna gör rätt. De är inte mer experter på ABL än vad han 
är. Att Big 4 revisorerna utfärdar varningarna i tidigare stadie än icke Big 4 stämmer överens 
med Vanstraelen (2002) som menar att Big 4 har incitament att utfärda en varning i ett tidigt 
skede, då en utebliven varning till ett företag som går i konkurs påverkar byråns rykte 
negativt. Enligt respondenterna från Big 4 överlever de flesta av företagen när de utfärdat en 
varning och de menar att hos dem har företag inte gått i konkurs utan en utfärdad varning. I 
icke Big 4 varnar de mer sällan och oftast menar de att företag går i konkurs utan att ha fått en 
varning. Det stämmer överens med Vanstraelen (2002) som menar att mindre byråer väntar 
längre med att utfärda en varning. Geiger och Rama (2003) och Carey et al. (2008) fann att 
Big 4 identifierar risken för konkurs bättre än de gör i mindre revisionsbyråer. Samtliga 
respondenter identifierar risken på samma sätt, men icke Big 4 väljer att inte skriva varningar 
lika frekvent som Big 4. Icke Big 4 vill inte orsaka mer problem för företagen med en 
varning. Respondenterna från Big 4 känner däremot att de måste ge ut varningen i ett tidigare 
stadium på grund av de interna riktlinjerna de har att utgå ifrån. Det kan liknas men vad 
Kaplan och Williams (2012) anser, att större revisionsbyråer rapporterar mer konservativt 
som innebär att revisionsbyråer oftare utfärdar going concern-varningar till sina ekonomiskt 
stressade kunder.  
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5.3 REVISIONSMARKNADEN 
 
Samtliga respondenter menar att det finns ett förväntningsgap mellan revisionsbranschen och 
allmänheten om ett företags fortsatta drift. Det överensstämmer med vad Johansson et al. 
(2005) anser, att det existerar ett förväntningsgap gällande revisorns uttalanden om företags 
fortsatta drift. Respondenterna menar att de aldrig kan veta vad som händer tolv månader 
framåt och en respondent från Big 4 anser att det är ett osunt förväntandeskap på revisorn att 
säkert kunna veta vad som kommer att ske i framtiden. Detta överensstämmer med Johansson 
et al. (2005) om att revisorer endast med rimlig säkerhet kan göra ett uttalande om ett företags 
fortlevnad tolv månader framåt, och menar att allmänheten vill att revisorn ska kunna göra en 
säker bedömning av ett företags förmåga att fortleva. Samtliga respondenter upplever att 
allmänheten tror att när revisorn har granskat ett företagets finansiella rapporterar så är de 
hundra procent rätt, att revisorn har granskat ner till kronor och ören. Detta kan även liknas 
med vad Carrington (2010) menar med förväntningsgapet, att investerare, media och andra 
aktörer förväntar sig mer av revisorn än den tjänst som revisorn egentligen levererar enligt 
lagar och revisionsstandarder. En respondent från icke Big 4 menar att det är långt ifrån hur 
revisorn arbetar idag och en annan från Big 4 anser att det gäller att informera tydligare om 
vad revisorns roll är, att utbilda allmänheten om detta. Detta stämmer med Carrington (2010) 
där han hävdar att revisorer anser att förväntningsgapet är ett utbildningsproblem, att 
branschen inte varit tydlig med vad revisorn gör. En respondent från Big 4 menar att 
revisionsbranschen är en förtroendebransch, vilket kan liknas med att förväntningsgapet visar 
på vilken betydelse revision har för allmänheten (Carrington, 2010). Allmänheten har ett högt 
förtroende för revisor, men de har inte bra koll på vad revisorn egentligen gör och hur den 
granskar företaget. En respondent från Big 4 menar att när revisorer påpekar något för 
företagsledningen om den finansiella situationen då lyssnar företagsledningen på revisorn. 
Däremot anser en respondent från icke Big 4 att företagsledningen sällan lyssnar på de 
rekommendationer som hon ger, hon anser att de gör om samma misstag från år till år. En 
annan respondent från icke Big 4 menar att det inte bara är ett gap mellan allmänheten och 
revisionsbranschen, utan han har varit med om att företagsledaren kommit fram och frågat 
vad det är han egentligen gör. 
 
En av revisorerna från Big 4 menar att Sverige har en sund företagskultur, att det finns många 
mindre företag och av dessa är många familjeföretag som sköts snyggt. Han menar att i USA 
sker många skandaler och därför utvecklas nya standarder och interna regelverk som Big 4 i 
Sverige även måste anpassa sig till, även om det inte hade behövts med det företagande som 
Sverige generellt har. Det överensstämmer med Carrington (2010) angående att skandaler är 
det som driver utvecklingen av revisionsstandarder och Smith et al. (2008) som anser att de 
internationella standarderna har en betydande inverkan på revisorers arbete. Revisorn från Big 
4 undrar hur det hade varit om de inte hade behövt skriva en varning i så tidigt skede, på 
grund av de interna riktlinjerna. Han menar på att det kanske hade underlättat för företagen 
då. Han anser att riktlinjerna bland annat kommer på grund av skandalerna och då ska de 
implementeras i länder där det inte förekommer på samma sätt vilket kan vara ett problem. 
Sormunen et al. (2013) studie visar att Sverige är ett av de länder i Norden som är restriktiva 
med att ge ut varningar. Samtliga revisorer kunde inte svara direkt på det, utan var förvånade 
över att svenska revisorer är mer restriktiva med att ge ut going concern-varningar jämfört 
med de övriga nordiska länderna. En respondent från Big 4 menar att det kan ha att göra med 
att standarden infördes senare i Sverige. Det kan liknas med Sormunen et al. (2013), att det 
beror på när going concern-standarden infördes och genomfördes i respektive land. Samtliga 
revisorer följer ISA 570 och de anser att den är tydlig men subjektiv, den låter revisorn själv 
göra bedömningen om going concern. Det finns inga direkta riktlinjer om när revisorn ska 
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utfärda en varning utan det är helt individuellt. Så länge det inte står ”ska” som en revisor från 
icke Big 4 sa, kommer han att fortsätta fria än fälla. En revisor från Big 4 tycker att det bör 
vara mer ”ska” i standarden då det blir tydligare. Han menar att det bör finnas en procentsats 
för när revisorn ska skriva om en varning, exempelvis om de kortfristiga skulderna överstiger 
de kortsiktiga fordringarna med en viss procentsats då måste revisorn skriva på ett visst sätt.  
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6. SLUTDISKUSSION 
 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som svarar på studiens problemformulering. Slutligen 
presenteras studiens forskningsbidrag och förslag till fortsatt forskning. 

Våra syften med studien var att beskriva revisorers problematik kring utfärdande av going 
concern-varningar samt bidra med förståelse kring och identifiera orsakerna av förekomsten 
av going concern-varningar utifrån revisorers perspektiv. Vi ville även utveckla en modell 
(bilaga 2) avseende revisorers utfärdande av going concern-varningar.  
 
För att uppnå studiens syfte har följande problemformulering legat till grund för studien: 
 
- Vilka är orsakerna till att going concern-varningar utfärdas respektive inte utfärdas i 
svenska aktiebolag? 

6.1 SLUTSATS 
 
Respondenterna från Big 4 får inte ge ut en going concern-varning utan att minst fyra ögon 
har tittat på det. Detta för att en enskild revisors bedömning om ett företags fortsatta drift inte 
ska riskera företagets rykte, utan det ska vara ett kollegialt beslut. Big 4 är stora 
internationella byråer och upplever att de är mer utsatta för stämningar från både företag och 
dess intressenter. Det är i linje med vad Vanstraelen (2002) kommit fram till där hon menar 
att Big 4 har incitament att utfärda en varning i tidigt skede, då en utebliven varning till ett 
företag som går i konkurs påverkar byråns rykte negativt. Vidare menar hon att beslutet om en 
varning även är förknippad med upplevda konsekvenser såsom stämningar. Majoriteten av 
respondenterna från icke Big 4 väntar längre med att utfärda en varning. Det är inte ovanligt 
att de inte ger ut varningar till företag som sedan går i konkurs. Detta stämmer med 
Vanstraelen (2002) resultat om att mindre byråer väntar längre med att utfärda en varning. 
Respondenterna från icke Big 4 friar mycket oftare än fäller, då de inte upplever några 
konsekvenser mot varken dem själva eller byrån genom att inte utfärda en varning. Så länge 
det är så kommer de att fortsatta bedöma som de gör. 
 
Respondenterna från Big 4 upplever att beslutet om ett företags going concern är förknippat 
med konsekvenser såsom försämrat rykte och stämningar mot byrån. Respondenterna från 
icke Big 4 förknippar inte beslutet med några konsekvenser mot byrån, däremot blir det en 
dödsstöt för företaget. Detta är orsaker till att going concern-varningar utfärdas respektive 

inte utfärdas. 
 

I många fall, nästintill de flesta fall, överlever företagen efter en varning som respondenterna 
från Big 4 utfärdat. Det stämmer med Svanberg och Öhmans (2014) resultat som visar att de 
flesta av företagen som får en going concern-varning fortlever. Respondenterna från Big 4 
underlåter sig inte att utfärda en varning oavsett hur bra de känner företagsledaren och vet 
företagets kapacitet, att företaget överlevt i liknande ekonomiska situationer. Det 
överensstämmer med Arnedo et al. (2008) som anser att revisorerna är rädda för att göra typ 
1-fel och då riskerar de istället att utföra typ 2-fel. Big 4 respondenterna ser endast till 
företagets siffror och utfärdar därför varningar mer frekvent än majoriteten av respondenterna 
från icke Big 4, som mer ser till företagsledaren och den kapacitet företaget har att överleva 
ett år till. Det kan liknas med vad Kaplan och Williams (2012) kommit fram till, att större 
revisionsbyråer rapporterar mer konservativt, som innebär att revisionsbyråer oftare utfärdar 
going concern-varningar till sina ekonomiskt stressade kunder. Däremot händer det ofta att 
företag som går i konkurs inte fått en going concern-varning enligt majoriteten av 
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respondenterna från icke Big 4 och det stämmer med Rosmans (2011) resultat om att de flesta 
konkursföretag aldrig får en going concern-varning. Gällande beslutet om en going concern är 
det en ”loose-loose” situation. Antingen kan det öka risken att företaget går i konkurs efter en 
utfärdad varning eller kan revisorn förlora jobbet efter en utebliven varning. Det stämmer med 
vad Carey et al. (2008) menar, att en utfärdad eller utebliven going concern-varning kan få 
allvarliga konsekvenser för både revisorer och företag.  

Respondenterna från Big 4 är mer objektiva, ser mindre till företagsledaren som person, i sin 
bedömning om ett företags fortsatta drift. Respondenterna från icke Big 4 är mer subjektiva, 
ser mer till företagsledaren som person i sin bedömning, vilket leder till att going concern-

varningar utfärdas respektive inte utfärdas. 
 

En revisor ska enligt RS 570 avgöra om det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor att föra 
samman till händelser som kan leda till tvivel om företagets going concern. Bland våra sex 
respondenter framgick det tydligt att de anser att det finns olika orsaker till en going concern-
varning eftersom det är en individuell bedömning de gör från företag till företag. Samtliga 
respondenter betonade dock att orsakerna oftast är kopplade till företagets likviditet, men att 
det är väldigt svårt att avgöra händelser som kan leda till att företaget inte finns kvar till nästa 
bokslut. Det överensstämmer med Carrington (2010) som anser att det finns olika händelser 
och orsaker till en going concern-varning. Det svåra är att revisorerna kan ha ett fastställt 
scenario som tyder på att det kommer bli tufft för företaget, men samtliga respondenter har 
varit med om att företaget ofta klarar sig ändå på något sätt. Respondenterna uppfattar många 
företagsledare som trollkonstnärer, vilket gör bedömningen om företags fortsatta drift väldigt 
svår då det inte finns något facit vid den tidpunkten. Det är i linje med Johansson et al. (2005) 
som menar att revisorer endast med rimlig säkerhet kan göra ett uttalande om ett företags 
fortlevnad tolv månader framåt.  
 
Going concern-utlåtande är en väldigt komplex uppgift då det inte finns något facit på hur det 
kommer att gå för företaget till nästa bokslut. Det finns inte några exakta riktlinjer i ISA 570 

som säger när revisorn” ska” utfärda en varning, vilket leder till att revisorer tolkar 
standarden olika och leder till att going concern-varningar utfärdas respektive inte utfärdas. 

	  
6.2 FORSKNINGSBIDRAG 
 
Resultatet i vår studie grundar sig på att beskriva revisorers problematik kring utfärdande av 
going concern-varningar i svenska aktiebolag. Studies resultat kan användas av normgivare 
för att förbättra revisionsstandarderna då vi kan konstatera att nuvarande ISA 570 är relativt 
oklar. Idag är det mycket upp till revisorn att tolka standarden och upp till revisorns egen 
bedömning att utfärda respektive inte utfärda en going concern-varning. Standarden är 
anpassad för både stora och små företag, men det bör finnas tydligare objektiva riktlinjer för 
när en varning ska utfärdas respektive inte utfärdas. Detta för att en going concern-varning 
ska fylla sitt syfte och tolkas på samma sätt för allmänheten, men också för att revisorer ska 
tolka standarden på samma sätt och få möjlighet att göra liknande bedömningar om ett 
företags going concern. 
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6.3 FORTSATT FORSKNING 
 
ISA 570 är fortfarande relativt ny och inte implementerad fullt ut i alla revisionsbyråer. Det 
finns därför möjligheter för andra att forska vidare och skriva givande uppsatser inom ämnet. 
Efter att vi slutfört vår studie om vilka orsakerna är till att going concern-varningar utfärdas 
respektive inte utfärdas i svenska aktiebolag utifrån revisorers perspektiv, har vi både fått 
idéer och sett att det finns möjlighet att göra liknande studier för att komplettera vår egen. 
Under studiens gång har vi funderat mycket på hur olika revisionsbyråer bedömer ett företags 
fortsatta drift. Vår studie har visat att revisorer från Big 4 tilldelar varningar mer frekvent än 
majoriteten från icke Big 4. Studien har även visat att revisorerna från Big 4 upplever att 
företagen som får varningar tenderar att fortleva och företagen som går i konkurs från icke 
Big 4 byråer tenderar att inte ha fått en varning innan. I studien har vi bland annat kommit 
fram till att Big 4 bedömer mer objektivt och icke Big 4 mer subjektivt vad gäller företagets 
kapacitet att överleva till nästa bokslut. Det väcker en fråga om hur företagets intressenter 
uppfattar ett företag som har fått en going concern-varning. Frågan är om företaget förväntas 
fortleva trots varning eller om företaget förväntas vara nära konkurs.  
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BILAGA 1. REVISORS BEDÖMNINGAR ENLIGT RS 570 
	    

Källa: Adrian, H och Torén, M (2006). RS 570 Fortsatt drift – ytterligare reflektioner. Balans, nr 3, s.44.	  
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BILAGA 2. SLUTSATSMODELL 
 
	  
	  

	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
  

Revisorn  

Utfärdad going 
concern-varning  

Utebliven going 
concern-varning 

Konkurs eller 
fortlevnad 

Konkurs eller 
fortlevnad 

Big 4 
-Förknippar beslutet med 

konsekvenser som försämrat 
rykte och stämningar 

-Mer objektiva i sin bedömning 

Icke Big 4 
-Förknippar beslutet med en 

ökad konkursrisk för företaget 
-Mer subjektiva i sin bedömning 

-Beslut om ett företags going 
concern är komplext 

-Inga exakta riktlinjer i ISA 570 när 
revisorn ”ska” utfärda eller inte 

-Leder till att byråer tolkar 
standarden olika 

Figur 3. Slutsatsmodell, egen upparbetning. 
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BILAGA 3 . INTERVJUGUIDE 
 
Allmänt 
 
Berätta lite om verksamheten. 
Berätta lite om dig själv och din roll i företaget.  
 
Going concern-konceptet 
 
1. Har du någon gång utfärdat en going concern-varning?  
 
Frågan blir betydande eftersom det är en förutsättning att den revisor vi intervjuar har 
praktiskt erfarenhet av att ge en going concern-varning i ett aktiebolag. 
 
2. Hur går det till när du bedömer om ett bolag är att anse som en going concern?  
 
Följdfrågor vid behov:  
-Vilka data/information samlas in?  
- Endast objektiv eller också subjektiv bedömning?  
 
Respondenten får möjlighet, utifrån erfarenheter berätta om sitt tillvägagångssätt gällande 
den fortsatta driften i ett företag. Syftet är att få mer praktiskt information, samt se om icke 
Big4 och Big 4 skiljer sig åt i tillvägagångssättet. 
 
3. Finner du någon problematik/ något hinder med att utfärda en going concern-
varning? Om ja, vilka?  
 
Följdfrågor vid behov:  
- Har ni upplevt att företagen byter revisionsbyrå efter en going concern-varning?  
- Hur upplever de rädsla för typ 1 och 2 fel? (Ex. utsätta företag för konkurs pga varningen) 
- Anser du att yngre revisorer (mindre erfarenhet) är mer benägna än äldre (mer erfarenhet) att 
utfärda going concern-varningar, eller tvärtom?  
 
Syfte med frågan är att se om det finns en rädsla för att göra typ 1- eller 2-fel, som skulle 
kunna påverka revisorns bedömning, och/eller få fram exempel som påverkar revisorns 
benägenhet att utfärda en varning. Syftet med frågan är även att få en insikt över revisorns 
uppfattning angående utfärdandet av going concern-varningar. Förhoppningsvis kan frågan 
dessutom klargöra anledningen till den låga träffsäkerheten i Sverige på 12 %.  
 
Revisionskvalitet 
 
4. Vilka varningssignaler hos klienten anser du är mest avgörande vid utfärdandet av en 
going concern-varning?  
 
Följdfråga vid behov:  
- Kan du beskriva de ”vanligaste” signalerna/sambanden om varför man väljer att utfärda en 
going concern-varning?  
 
Vi vill se om det finns några skillnader mellan revisorerna samt om det finns skillnader 
mellan små och stora byråer. Syftet med frågan är även att få en uppfattning om vilka 
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faktorer och varningssignaler som är mest betydande vid utfallet av ett going concern beslut.  
 
5. Tror du att det finns skillnader bland revisionsbyråer angående utfärdandet av going 
concern-varningar? Om ja, varför?  
 
Följdfrågor vid behov: 
- Har Big 4 högre träffsäkerthet på grund av mer internutbildningar, specialiserad kompetens? 
- Upplever du att going concern bedömningar påverkas av antal uppdrag du har samtidigt?       
Om ja, på vilket sätt?  
 
Syftet med frågan är att få en uppfattning om det finns ett samband mellan byråns storlek och 
beslut om going concern-varningar.  
 
Revisionsmarknad 
 
6. Studier har visat att svenska revisorer är mindre benägna att utfärda varningar 
jämfört med revisorer i andra länder. Tror du att det finns en särskild anledning till 
detta?  
 
Följdfråga vid behov: 
- Vad tror du ligger bakom skillnaden?  
 
En öppen fråga där revisorn kan komma med egna uppfattningar angående vad skillnaden 
kan tänkas bero på.  
 
7. Vilka regler och rekommendationer använder du dig av i din bedömning av ett 
företags fortsatta drift?  
 
Följdfråga vid behov: 
- Är normgivningen tillräcklig? Om nej, hur skulle du vilja ändra den i så fall? 
 
Vi vill få en uppfattning hur revisorerna förhåller sig till den normgivning som finns samt om 
de finner den tillräcklig eller inte. Studier har visat att regelverk mellan länder skiljer sig åt 
och att revisionskvalitet kan variera länder emellan.  
 
8. Anser du att det finns ett förväntningsgap mellan revisorer och allmänheten? Om ja, 
hur ser du på det? 
 
En öppen fråga där revisorn kan komma med egna uppfattningar angående om han eller hon 
anser att det finns ett förväntningsgap och åsikter kring det. Tidigare studier tyder på att det 
existerar ett förväntningsgap gällande revisorns uttalanden om ett företags fortsatta drift. 
Allmänheten förväntar sig mer av revisorn än den tjänst som revisorn egentligen levererar 
enligt lagar och revisionsstandarder. 
 
Övrigt: 
 
9. Är det något du skulle vilja tillägga? 
 
10. Kan vi använda ditt namn i vår uppsats? 
	  



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

Sara Rickardsson

Susann Bienkowska


