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Förord 
 
Vi vill härmed framföra ett stort tack till dem som möjliggjort fullgörandet av vårt 
examensarbete. Vi vill framförallt uppmärksamma den hjälp som vi erhållit från företaget Alstra 
genom att vi har fått tillgång till deras verktyg Survey Generator, vid konstruktionen av vår 
webbenkät. Vidare vill vi tacka Magnus Bredberg och Marie Lundgren för den hjälp de bistått 
med under sammanställningen av vår webbenkät. Ett stort tack riktar vi även till de revisorer 
som ställt upp på de personliga intervjuerna samt de som deltagit i vår undersökning. Slutligen 
vill vi även tacka vår handledare Marianne Kullenwall som bidragit med konstruktiv kritik under 
arbetets gång.  
 
Skövde 2008-05-12 
  



 

 

Sammanfattning 
 
För att erhålla en rättvisande redovisning måste utgångspunkten vara att ett företag skall 
fortleva. I en revisors uppgifter ingår att granska huruvida ett företag kan tillämpa principen om 
fortsatt drift enligt RS 570. Eftersom denna princip är väsentlig för redovisningens struktur 
medför detta vissa krav på att revisorn gör en korrekt bedömning av företagets fortlevnad. Att 
yttra sig om den fortsatta driften kan emellertid få svåra konsekvenser för företaget eftersom 
intressenterna baserar sina beslut på det som står i årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
Vissa författare menar till och med att ett negativt yttrande om den fortsatta driften kan leda till 
en självuppfyllande profetia. Vi har således funnit det intressant att utreda huruvida revisorerna 
upplever några svårigheter i samband med bedömningen av ett företags fortsatta drift. Vidare 
ämnar vi ta reda på hur vanligt det är att revisorer anmärker på den fortsatta driften samt 
huruvida mer praxis och vägledning behövs i RS 570. Syftet med uppsatsen är att skapa en 
diskussion och en förståelse för de problem som kan omgärda bedömningen av fortsatt drift.  
 
Vår studie har föregåtts av både ett kvantitativt och ett kvalitativt angreppssätt, då vi utförde 
dels en webbenkät och dels personliga semi-strukturerade intervjuer. Studiens sekundärdata 
bestod av litteratur, vetenskapliga artiklar och Internetkällor. Primärdatan har samlats in genom 
en webbenkät och intervjuer med revisorer.  
 
Efter genomförd empiri visar studien att de flesta revisorer som ingått i våra undersökningar 
upplever svårigheter vid bedömningen av fortsatt drift. Anledning till detta är att bedömningen 
involverar förutsägelser om framtiden samt att risken finns för att bedömningen i sig blir 
självuppfyllande. Vidare har vi konstaterat att åsikterna går isär huruvida mer praxis kring RS 570 
är nödvändigt. De flesta anser emellertid att RS 570 innehåller tillräcklig vägledning vid 
bedömningen av fortsatt drift. Slutligen har vi kommit fram till att det är relativt ovanligt att 
revisorerna i vår undersökning anmärker på den fortsatta driften i revisionsberättelsen, troligen 
på grund av de svårigheter som omgärdar bedömningen.  



 

 

Summary: RS 570 – an auditor’s quandary  
 
To obtain a true and fair accounting the fundamental assumption has to be that an organization 
can be assumed to continue its activities. The function of the auditor is to inquire whether an 
organization can presume going concern according to RS 570. Because of the importance of this 
principle, there are high requirements on the auditor to make an accurate evaluation regarding 
going concern. To criticize a company’s capability to persist, can cause major consequences, 
since the stakeholders rely on the information that is given in the annual report and the audit 
report. Some authors even stress that a going concern statement can induce a self-fulfilling 
prophecy. Thus, we have considered it interesting to examine whether or not, auditors 
experience any difficulties during the going concern evaluation. Further on, we intend to find 
out how common it is for auditors to make a going concern statement and whether more praxis 
and guidance in RS 570 is required. The purpose of the paper is to create a discussion about the 
subject and increase the awareness about the problems that might surround the going concern 
evaluation.  
 
Our study has been preceded by a quantitative and a qualitative analysis, as we did both a web 
survey and individual interviews. The secondary data consisted of literature, scientific articles 
and Internet-based sources. The primary data was obtained thru a web survey and interviews 
with auditors.  
 
The accomplishment of the empirics indicates that the auditors in our study experience 
difficulties during the evaluation of going concern. The reason is that the evaluation of going 
concern involves predicting the future and risk of emerging a self-fulfilling prophecy. Further on, 
we can conclude that the opinions about whether RS 570 requires more praxis differs from each 
other. However, most of the auditors reckon that RS 570 gives sufficient guidance when making 
decisions about going concern. Finally we can conclude that it is quite unusual that auditors in 
our study make a going concern statement, probably because of the difficulties that is 
surrounding the going concern evaluation. 
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1 Inledning 
 

I detta inledande avsnitt presenterar vi en beskrivning av den bakgrund som stödjer vårt 
ämnesval och leder fram till vår problemformulering. Vi redogör likaledes för uppsatsens syfte 

och de avgränsningar som varit relevanta för en korrekt framställning. 

1.1 Bakgrund 

Den externa redovisningens syfte är att förmedla information om företagets resultat och 
ställning till olika intressenter.1 För att den finansiella rapporteringen ska uppfylla sitt syfte och 
vara tillförlitlig ur användarnas synvinkel krävs någon form av kontroll och verifiering av 
innehållet. Intressenterna förlitar sig på företagets rapporter och grundar sina beslut på den 
information som berör företagets ekonomiska situation och förvaltning. Eftersom ett företag 
agerar utifrån ett vinstmaximerande syfte är risken att finansiella rapporter inte återspeglar den 
verklighet som intressenterna värdesätter vid sitt beslutsfattande. Denna intressekonflikt 
mildras genom revisorns roll som kvalitetssäkrare av redovisnings- och förvaltningsinformation. 
Revisionen ger ökad tillförlitlighet åt företagets rapporter och är därmed en grundpelare för ett 
väl fungerande näringsliv och samhälle.2  
 
Vid upprättandet av ett företags räkenskaper skall ett antal principer efterföljas för att uppnå de 
krav lagen ställer på redovisningens beskaffenhet. Vissa principer är så fundamentala att en 
fungerande redovisning skulle vara vansklig att sammanställa vid avsaknad av dessa. De olika 
redovisningsprinciperna ligger till grund för valet av bland annat värderingsmetod vid 
upprättandet av finansiella rapporter. En av de mest elementära och viktiga grundsatserna i 
redovisningsteorin är den som behandlar företagets fortsatta drift, även kallad 
fortlevnadsprincipen.3 Principen om fortlevnad belyser det grundläggande antagandet att 
”företaget ska förutsättas fortsätta sin verksamhet”.4 Antagandet innebär att tillgångar 
förutsätts kunna upptas till anskaffningsvärde med reducering för eventuella avskrivningar.5 Om 
ett företag inte kan tillämpa principen om fortlevnad skulle tillgångarna i stället redovisas till 
nettoförsäljningsvärde.6 Detta kan anses vara en oerhört betydelsefull princip då en väsentlig 
del av redovisningen byggs upp på förutsättningen att företaget kommer att finnas under en tid 
fram över och inte avvecklas efter varje projekt eller affärshändelse.7 
 
Revisorer måste enligt Revisionsstandard 570 göra en bedömning av företagsledningens 
tillämpning av antagandet om fortsatt drift samt utvärdera huruvida osäkerhetsfaktorer 
föreligger angående företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet. Anser revisorn att tvivel 
föreligger kring den fortsatta driften skall revisorn, beroende på situationen, i 
revisionsberättelsen ange en avvikelse från standarutformningen. De fyra olika avvikelserna är 

                                                 
1 Dag Smith, Redovisningens språk (Danmark: Studentlitteratur, 2006) 

2 FAR Förlag, Revision – en praktisk beskrivning (Stockholm: FAR Förlag, 2006), s 19 

3 Kristina Artsberg, Redovisningsteori – policy och praxis (Malmö: Elanders Berlings, 2005) 

4 SFS 1995:1554 2 kap. 4§, s 344 

5 Magnus Tóren, Helena Adrian, ”RS 570 Fortsatt drift – ytterligare reflektioner”, Balans, nr 3 (2006)  

6
 
Stellan Nilsson, Redovisningens normer och normbildare (Lund: Studentlitteratur, 2005)

 
7 Artsberg, (2005) 
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upplysning, revisorn avstår från att uttala sig, revisorn anger en reservation eller revisorn uttalar 
en avvikande mening.8  
 
Bedömningen av ett företags fortsatta drift föranleder viss problematik, eftersom en sådan 
skattning av framtiden dels kan vara svår att utröna och dels svår att hålla objektiv. En 
bedömning av den fortsatta driften kan medföra åtskilliga konsekvenser om det råder tvivel 
kring företagets fortlevnad. Om ett företag inte kan anses fortsätta sin verksamhet uppstår 
andra förutsättningar för värdering av tillgångar och skulder. Bedömningar beträffande bland 
annat avskrivningar och periodiseringar skulle bli mycket svårhanterliga, samt att exempelvis 
specialutrustning skulle bli svår att värdera rättvisande.9 Ett antagande om att företaget inte 
kommer att fortleva medför troligen en rad konsekvenser för företagets redovisning. En 
bedömning av den fortsatta driften berör sannolikt även andra aspekter i ett företags 
omgivning. En anmärkning från revisorn angående tvivel kring den fortsatta driften kan få 
allvarliga konsekvenser för företagets fortlevnad, då ett sådant yttrande sannolikt kan få 
intressenter att reagera negativt och ändra sitt beteende. En ödesdiger följd av uttalandet skulle 
rimligen kunna vara att exempelvis investerare och kreditgivare på grund av den uppkomna 
situationen anser att det är allt för vanskligt med nytt eller vidare engagemang i företaget. 
Risken med uttalandet av den fortsatta driften kan således vara att bedömningen tenderar att 
styra verkligheten.10 Elizabeth K. Venuti framhåller i en artikel att ett uttalande om tvivel kring 
fortsatt drift kan bli en självuppfyllande profetia, vilket således kan medföra att revisorer är 
ovilliga att göra ett sådant yttrande. Venuti anser att revisorerna ställs inför ett moraliskt och 
etiskt dilemma, där de antingen riskerar att uttalandet blir verklighet eller att berättigad 
information angående osäkerhet kring företagets fortlevnad inte når intressenterna. 11 
 
Framväxten av teorin om företagets fortlevnad påbörjades redan för några hundra år sedan12 
och har sedan dess utvecklats måttligt och till största delen fungerat som ett självklart 
antagande, vilket redovisningen grundar sig på. Koh Hian Chye menar, att trots det faktum att 
fortsatt drift är en av de viktigaste principerna i redovisning, förekommer likväl förvånansvärt 
lite utveckling och diskussion kring ämnet i litteraturen.13 En liknande reflektion presenteras av 
Magnus Torén och Helena Adrian i en artikel publicerad i Balans. De menar i sin diskussion kring 
RS 570 – fortsatt drift att praxis bör utvecklas ytterligare för att stödja revisorns granskning av 
ett företags möjlighet att fortsätta sin verksamhet.14 Vi finner att litteraturen till viss del brister i 
diskussionen kring ämnet fortsatt drift och huruvida svårigheter föreligger vid bedömningen ur 
revisorernas perspektiv. Martens et al berör dock ämnet närmare i en vetenskaplig artikel och 
konstaterar således att problem föreligger vid bedömningen av fortsatt drift. Enligt Martens et al 
anses företag som gått i konkurs, vilka ej erhållit en anmärkning om tvivel kring den fortsatta 
driften, vara ett exempel på ett misslyckande i revisionsarbetet ur samhällets synvinkel. Då 
sådana missbedömningar är relativt vanliga anser Martens et al att det är en indikation på att 

                                                 
8 FAR Förlag, Samlingsvolym 2007 del 2 (Stockholm: FAR Förlag, 2007)  
9 Nilsson,(2005) 

10 Ibid. 

11 Elizabeth K. Venuti “The Going concern Assumption Revisited Assessing a Company’s Future Viability”The CPA Journal 2004 

12 Artsberg (2005) 

13 Koh Hian Chye, Prediction of Going-Concern Status: The State-of-the Art (Singapore: NTI-Peat Marwick, 1988) 

14 Torén & Adrian  (2006) 
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revisorns bedömning av den fortsatta driften är mycket komplicerad och till stor del involverar 
vanskliga bedömningar.15 

1.2 Problemformulering 

Antagandet om fortsatt drift är en fundamental förutsättning i redovisningsteorin. Trots att 
principen är en grundpelare vid upprättandet av finansiella rapporter, associeras ämnet med 
vissa oklarheter. Genom att förstå de konsekvenser som kan uppstå när en revisor i 
revisionsberättelsen anger en avvikelse från standardutformningen angående tvivel kring den 
fortsatta driften, är det inte svårt att förstå att detta yttrande är av stor betydelse för ett 
företag. Det har hittills förts relativt lite diskussion i litteratur och artiklar kring de svårigheter 
och risker som kännetecknar en anmärkning angående företagets förmåga att fortsätta sin verk-
samhet. Detta bottnar för vidare utredning av ämnet, och då framförallt ur en revisors 
perspektiv. Utifrån detta formulerar vi tre problemområden som ämnar vidga förståelsen kring 
bedömningen om fortsatt drift. 
 

• Upplever revisorerna några svårigheter i samband med bedömningen av ett företags 
fortsatta drift? 

 
o Finns det en tillfredställande praxis kring bedömningen av fortsatt drift och ger 

RS 570 tillräcklig vägledning i samband med revisionen? 
 

o Är det vanligt att revisorer anmärker på den fortsatta driften eller råder det allt 
för stor försiktighet vid bedömningen? 

1.3 Syfte 

Vår intention med denna uppsats är att utreda om svårigheter föreligger vid revisorernas 
bedömning om fortsatt drift, och vilka dessa är. Vi vill dessutom klarlägga huruvida RS 570 kan 
anses vara ett adekvat verktyg vid revisionen och hur standarden påverkar revisorns arbete. 
Vidare har vi ambitionen att skapa större förståelse kring de bedömningar som måste göras 
angående företagets fortsatta drift och bidra till ytterligare diskussion kring ämnet. Att härmed 
bottna för vidare reflektioner inom detta område blir vårt delsyfte med uppsatsen.  

1.4 Avgränsningar 

Vår studie kommer att avgränsas i form av att vi väljer att undersöka godkända och 
auktoriserade revisorers syn på redovisningsprincipen fortsatt drift. Vår uppsats kommer även 
att begränsa sig till att kartlägga enbart revisorernas syn på fortsatt drift och därmed går vi inte 
närmare in på företagsledningens bedömning av företagets fortlevnad. Vid de personliga 
intervjuerna har vi valt en geografisk avgränsning till att enbart innefatta Västra Götalands län. 
 

                                                 
15 David Martens m.fl. “Predicting going concern opinion with data mining”, Decision Support Systems (2008), doi: 

10.1016/j.dss.2008.01.003 
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2 Metod 
 

Följande avsnitt ämnar beskriva de vetenskapliga vägval vi har antagit för att uppnå studiens 
resultat. En beskrivning ges även av vårt valda tillvägagångssätt och genomförandet av 

intervjuer och enkäter.  

2.1 Vetenskaplig forskningsmetod 

Utifrån de vetenskapliga förhållningssätt som forskaren valt, formulerar han ett 
forskningsproblem. Det är sedan forskningsproblemet som avgör om forskaren väljer att bedriva 
en kvantitativ eller kvalitativ undersökning.16 

2.1.1 Kvantitativ forskning 
En studie som är kvantitativ omfattar information som kan mäta eller värderas numeriskt. Vid en 
kvantitativ undersökning måste forskaren anta ett så kallat utifrån-perspektiv. Forskarens 
viktigaste uppgift blir att hålla den inhämtade informationen objektiv eftersom detta är ytterst 
relevant då olika data skall jämföras.17  

2.1.2 Kvalitativ forskning 
En kvalitativ undersökning begagnas då forskaren vill skapa en djupare förståelse för ett visst 
ämne, en specifik situation eller händelse.18 Den kvalitativa forskningen antar ett så kallat 
inifrån-perspektiv, vilket innebär att forskarens värderingar och erfarenheter blir hjälpmedel då 
han vill närma sig människor i syfte att erhålla information.19 

2.1.3 Vår forskningsmetod 
Då vårt forskningsproblem består i att undersöka revisorers syn på RS 570 - fortsatta drift, ansåg 
vi att det var lämpligt att begagna oss av både en kvalitativ och kvantitativ studie för att på så vis 
erhålla en djupare förståelse av problemet. Anledningen till att vi kombinerade dessa metoder 
var att vi ansåg att kvantitativa studier kan behöva kompletteras med kvalitativa inslag för att 
åstadkomma en rättvisande bild av problemområdet. Enligt Bryman et al kan en kombination av 
kvantitativ och kvalitativ forskning vara en möjlig reaktion på de svagheter respektive styrkor 
som förknippas med vederbörlig metod. Genom att kombinera de två metoderna skulle de 
positiva aspekterna förstärkas och de negativa aspekterna försvagas eller elimineras. Bryman et 
al menar dock att det inte råder någon konsensus kring denna teori i den vetenskapliga 
litteraturen.20 Vi anser emellertid att en sammansättning av kvantitativ och kvalitativ studie 
lämpar sig bäst i vår uppsats då vi anser att detta är relevant för att på ett tillfredställande sätt 
besvara vår problemformulering.  

                                                 
16
 
Maria Björklund & Ulf Paulsson, Seminarieboken ( Lund: Studentlitteratur, 2003)

 
17 http://www.his.se/upload/Vetenskaliga%20synsatt%20-%20Komp.pdf  

18 Björklund & Paulsson ( 2003) 

19 http://www.his.se/upload/Vetenskaliga%20synsatt%20-%20Komp.pdf  

20 Alan Bryman & Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder (Malmö: Liber ekonomi, 2005) 



 

5 

 

2.2 Datainsamlingsmetod 

Vid insamling och bearbetning av information och data finns en rad olika metoder att tillgå. De 
olika metoderna kan indelas utifrån om de kan räknas till primärdata eller sekundärdata.21 

2.2.1 Sekundärdata 
Till litteratur räknas allt skrivet material såsom böcker, artiklar och broschyrer. En 
litteraturstudie resulterar i sekundärdata, vilket betyder att det som återfinns i materialet oftast 
tagits fram i ett annat syfte och inte för den aktuella studien. Med detta i åtanke är det viktigt 
att förstå att informationen som härstammar från sekundärdata kan vara vinklad eller inte 
heltäckande.22 
 
Vår främsta källa för uppsatsen är litteratur i form av böcker. För att finna den information som 
var tillämplig för att skapa en användbar teoretisk referensram, använde vi oss av kurslitteratur 
från kurserna Externredovisning C02 och C04. Kursböckerna bestod främst av litteratur med 
grundläggande teorier samt lagar och normer rörande redovisning och revision. För att 
komplettera detta lånade vi litteratur på Högskolan i Skövdes bibliotek samt genom LIBRIS 
fjärrlån. Våra sökord i bibliotekets katalog bestod av: 
 

• Fortsatt drift 
• Fortlevnadsprincipen 
• RS 570 
• Going concern 
• Revision 

 
För att utvidga grunden för vår teoretiska referensram sökte vi fram vetenskapliga artiklar i 
bibliotekets databaser Emerald och Science Direct. Vid sökningen erhöll vi endast ett fåtal 
artiklar som på ett relevant sätt berörde vårt problemområde. De sökord vi använde oss av var 
utöver ovan nämnda även dessa: 
 

• Going concern assumption 
• Going concern opinion 
• Auditing 

 
Utöver litteraturstudier av böcker och vetenskapliga artiklar nyttjade vi Internetbaserade 
sökmotorer, bestående av Google och Uppsatser.se. Vi fann att det vara relativt svårt att hitta 
tillämplig information på Internet, eftersom det fanns lite skrivet om vårt problemområde och 
dessutom för att svårigheter förelåg angående bedömningen av tillförlitligheten i källorna. 
Tidigare nämnda sökord nyttjades även här.  

                                                 
21
 
Björklund & Paulsson (2003)

 
22 Ibid. 
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2.2.2 Primärdata 
Primärdata är information som inte tidigare varit inhämtad eller offentliggjord. Följaktligen 
menas med primärdata att informationen har insamlats i syfte att användas i den aktuella 
studien. Till primärdata kan räknas bland annat intervjuer, enkäter och observationer.23 

2.2.2.1 Enkät 

En webbenkät är ett alternativ till den traditionella metoden att skicka ut enkäter per post. Vid 
en webbenkät kontaktas individerna genom ett e-mail och tillfrågas om de vill delta i en 
undersökning som tillhandahålls och genomförs via datorn. Fördelarna med en webbenkät är att 
det är en metod som effektivt når ut till potentiella respondenter, erbjuder snabb datainsamling 
och är kostnadseffektiv. Nackdelarna kan sägas vara att enkäten är begränsad till dem som har 
e-mailadresser och att respondenten bland annat inte har någon möjlighet att få frågor 
förklarade då en intervjuare inte är inblandad i undersökningen.24 
 
För att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt nå ut till många revisorer runt om i landet och 
erhålla en överblick över deras inställning till RS 570 och fortsatt drift beslutade vi oss för att 
göra en enkätundersökning. För att genomföra enkäten på ett effektivt sätt och erhålla en hög 
svarsfrekvens beslutade vi oss således för att göra en webbundersökning. Vi kontaktade 
företaget Alstra och fick kostnadsfritt tillgång till verktyget Survey Generator, vars 
användningsområde är konstruktion av webbenkäter.  
 
Vår enkät konstruerades sedan utifrån tanken att den endast skulle ta en kortare tid i anspråk 
vid besvarandet för att öka chanserna till en hög svarsfrekvens. Vi sammanställde 13 frågor 
angående fortsatt drift och RS 570 i ett elektroniskt formulär. Frågorna bestod av envalsfrågor 
och flervalsfrågor som kompletterades med öppna textsvar för att nå ett mer djupgående 
resultat. Formuläret inleddes med en introduktion där vi presenterade oss som studenter och 
även syftet med undersökningen. Webbenkäten skickades ut till de utvalda respondenterna och 
pågick i tre veckor. Under denna period skickades två påminnelser ut till de respondenter som ej 
påbörjat eller slutfört enkäten för att minska bortfallet. När undersökningen avslutades hade vi 
erhållit 100 svar som vi sedan sammanställde i vår empiri med användning av Excel. Våra frågor 
med öppna textsvar sammanställdes kortfattat i empirin och redovisas fullständigt som en 
bilaga till uppsatsen.  

2.2.2.2 Personlig intervju 

En kvalitativ intervju är mer flexibel och lätthanterlig än en kvantitativ intervju som är mer 
strukturerad och standardiserad till sin natur. Syftet med en kvantitativ eller strukturerad 
intervju är att utfrågningen av respondenterna skall vara så homogen som möjligt för att uppnå 
minsta möjliga avvikelse mellan de olika intervjuerna som ingår i undersökningen. Kvalitativa 
intervjuer kan delas in i två olika klasser, ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer. En 
ostrukturerad intervju kan närmast liknas vid ett vanligt samtal, där respondenten ofta endast 
får svara på en fråga och sedan associera fritt därutöver. Vid en semi-strukturerad intervju finns 
oftast en lista eller en guide på de frågor som ska tas upp vid intervjun. Respondenten kan sedan 
fritt utforma svaren på sitt eget sätt. Frågorna i intervjuguiden behöver inte ställas i den 

                                                 
23 Ibid. 

24 Louis M. Rea & Richard A. Parker Designing & Conducting Survey Research (San Francisco: A Wiley Imprint, 2005) 
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nedskrivna ordningen utan kan anpassas vid varje intervju och följdfrågor kan dessutom ställas 
utan att de tagits med i guiden.25  
 
För att få utförlig och detaljerad information kompletterade vi vår enkät med kvalitativa 
intervjuer med revisorer, vilka utfördes parallellt med enkätens genomförande. Under 
intervjuerna utgick vi från de frågor som användes vid webbundersökningen men kompletterade 
med fler och mer djupgående frågor. Respondenterna fick valmöjligheten att vara anonyma då 
vi antog att detta skulle leda till att vi erhöll mer uppriktiga svar. Respondenterna fick samma 
frågor att besvara men vi avvek i vissa fall från den uppställde frågeordningen samt ställde vissa 
följdfrågor. Våra intervjuer kan därför klassificeras som kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. 
För att erhålla största möjliga exakthet vid behandling av svaren användes en diktafon vid 
intervjuerna. Efter genomförandet sammanställdes resultatet i löpande text för presentation i 
empirin.  

2.3 Urval 

2.3.1 Webbenkät 
Det finns två grundformer av slumpvisa urval; obundet slumpmässigt urval och systematiskt 
urval. I ett obundet slumpmässigt urval har alla enheter i populationen samma chans att komma 
med i stickprovet. Ett systematiskt urval kräver mindre arbete och går till på det sätt att 
målpopulationen divideras med det antal som stickprovet skall bestå av, vilket leder fram till 
slutsatsen att exempelvis var 17:e person från en numrerad lista skall vara med i stickprovet.26 
 
Population som låg till grund för vårt urval bestod av 3 661 godkända och auktoriserade 
revisorer, som är medlemmar i FAR SRS:s branschorganisation. Genom FAR SRS:s 
medlemsregister fick vi tillgång till respondenternas e-mailadresser vilka överfördes till Survey 
Generator. Vi beslutade att vårt stickprov skulle bestå av 300 respondenter. Ur populationen 
gjorde vi ett systematiskt urval som behandlades som ett slumpmässigt urval, genom att välja 
var 12:e revisor från FAR SRS:s medlemsregister. Vi erhöll detta tal genom att dividera 3661 med 
stickprovet 300. Vid urvalet togs ingen hänsyn till respondenternas bakgrundsvariabler mer än 
att de skulle vara godkända eller auktoriserade revisorer. 

2.3.2 Personlig intervju 
Ett bekvämlighetsurval innebär att intervjupersonerna väljs utefter hur intressanta de är för 
undersökningen. Vid ett bekvämlighetsurval läggs ingen vikt på huruvida de utvalda personerna 
är representativa för målgruppen i sin helhet. Ibland kan bekvämlighetsurvalet vara en följd av 
olika restriktioner, exempelvis geografisk och åldersmässig.27 
 
Vi använde oss av ett bekvämlighetsurval för att erhålla tre revisorer att intervjua. Vi kontaktade 
tre större revisionsbyråer för att få kontakt med en godkänd eller auktoriserad revisor att 
genomföra en personlig intervju med. De restriktioner vi tillämpade var att revisionsbyrån skulle 
ha sitt säte i Västra Götalands län och att respondenterna skulle vara godkända eller 
auktoriserade revisorer.  

                                                 
25 Bryman & Bell (2005) 

26 Hans-Olof Lisper & Stefan Lisper, Statistik för samhällsvetare (Malmö: Liber AB, 2005) 

27 Bryman & Bell (2005) 
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2.4 Bortfall 

Med bortfall menas de personer som fanns med i urvalet men inte deltog i undersökningen, 
alternativt var med i studien men inte svarade på alla frågor. Det förstnämnda kallas externt 
bortfall och det sistnämnda internt bortfall. Det externa bortfallet kan delas upp i två slag. Det 
ena handlar om att det inte går att nå personen eller att personen inte vill delta. Det andra är att 
personen är med i populationen men inte kan delta på grund exempelvis sjukdom, semester 
eller vanor.28 
 

Vårt externa bortfall uppgick till 67 procent, då 200 respondenter av totalt 300 respondenter ej 
besvarade hela enkäten. Vi tror att det stora bortfallet beror på hög arbetsbelastning bland 
revisorerna under den här perioden på året samt att många ibland är ovilliga att svara på 
enkäter som skickas ut via e-mail. Vi hade vidare ett relativt stort internt bortfall då 12 procent 
påbörjade enkäten men inte slutförde den. Vi tror att detta beror på att vissa frågor kanske var 
svåra att besvara, att revisorerna hade ont om tid eller att intresset avtog under enkätens gång. 
Vi kunde inte finna något samband mellan en viss fråga och det interna bortfallet. Att vi erhöll 
ett relativt stort bortfall vid enkätundersökning kompenserades till viss del av att vi även gjorde 
djupgående intervjuer med revisorer för att ytterligare förstå problematiken kring fortsatt drift.  

2.5 Problematik vid information i numerisk form 

2.5.1 Validitet 
Validitet kan översättas med begreppet överensstämmelse och innebär att forskaren försöker 
säkerställa att han verkligen mäter det han ämnar mäta.29 Validiteten hos en studie kan öka 
genom användning av flera olika perspektiv för att uppnå samma syfte. Vid användningen av 
exempelvis enkäter kan validiteten öka genom att tydligt formulerade frågor ställs, utan att vara 
vinklade.30 
 
I vår enkät använde vi oss av tydligt formulerade och avgränsade frågor som inte skulle kunna 
tolkas ur någon annan vinkel än den vi åsyftade. Frågorna utformades även så att de skulle vara 
helt objektiva och inte på något sätt ledande. Vi bedömer att detta säkerställde att vår 
webbenkät höll en hög grad av validitet. Vi anser att vi genom vår webbenkät erhöll svar på de 
faktorer vi ämnade mäta i undersökningen. 

2.5.2 Reliabilitet 
Reliabilitet kan betecknas av begreppet pålitlighet och syftar till hur tillförlitligt mätinstrumentet 
är.31 Innebörden av detta är att forskaren vill ha vetskap om i vilken utsträckning han får samma 
värde vid upprepande av undersökningen. Reliabiliteten kan öka genom begagnande av 
kontrollfrågor i enkäter och intervjuer, där vissa faktorer undersöks ännu en gång.32 
 

                                                 
28 Lisper & Lisper, (2005) 
29 Runa Patel & Ulla Tebelius, Grundbok i forskningsmetodik (Lund: Studentlitteratur, 1987) 

30 Björklund & Paulsson (2003)  

31 Patel & Tebelius (1987)  

32 Björklund & Paulsson (2003) 
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För att försäkra oss om mätinstrumentets pålitlighet skickade vi ut vår webbenkät till sju 
testrespondenter för att säkerställa att länken till enkäten fungerade samt att frågeformuläret 
gick att genomföra på avsett vis.  

2.6 Problematik vid information i verbal form 

2.6.1 Överensstämmelse/rimlighet 
Forskarens kännedom om uppgiftslämnarens livssituation ökar möjligheterna till att erhålla 
rimlig information eftersom forskaren då har möjlighet att relatera till egna erfarenheter. Den 
kvalitativa forskningens utgångspunkt är att varje människas situation är unik men att alla har 
vissa gemensamma erfarenheter och socialt bestämda förhållanden. Det är därför viktigt att 
urskilja analoga mönster i människors livssituationer för att använda som jämförelsebaser. 
Forskaren kan vid exempelvis en intervju använda sig av jämförelser med tidigare kunskaper och 
erfarenheter samt numerisk information som kriterier för rimligheten i informationen.33  
 
Vi bedömer att rimligheten kan anses vara hög vid våra personliga intervjuer dels på grund av de 
krav en revisor står under och dels på grund av den teori vi baserat våra frågor på. Med detta 
menas att eftersom revisorn står under sträng översyn av olika kontrollorgan så anser vi att 
detta bidrar till ökad rimlighet vid våra personliga intervjuer. Dessutom anser vi att de teorier vi 
är införstådda med medför att den kunskap vi besitter kan användas för att bekräfta rimligheten 
och överensstämmelsen vid de utförda intervjuerna.  

2.6.2 Pålitlighet  
Vid informationsinsamlandet och vid tolkningen av informationen är pålitligheten i materialet 
viktig. Forskaren måste påvisa att tolkningarna ej bygger på stereotypa uppfattningar eller 
förutfattade meningar. Detta kan uppnås genom åtgärder som visar att tillvägagångssättet vid 
insamling och tolkning är trovärdigt.34 
 
Under de personliga intervjuerna var vi noggranna med att ställa objektiva och ej ledande frågor 
till respondenterna, för att på så sätt trygga pålitligheten i undersökningen. Vid utförandet av 
intervjuerna använde vi oss av en diktafon för att öka pålitligheten i det material vi sedan tolkar 
och redovisar. För att ytterligare säkerställa detta transkriberade vi den inspelade informationen 
direkt efter intervjun och sammanställde detta i empirin. Anledningen till vårt upplägg var att 
säkerställa att det som sades under intervjuerna på ett rättfärdigt sätt överfördes till vår uppsats 
utan påverkan av våra egna åsikter och uppfattningar, vilket ibland kan inträffa då intervjuarna 
försöker återskapa framkomna fakta. För att ytterligare stärka pålitligheten i vårt material sände 
vi ut en sammanställning av intervjuerna till de berörda personerna för att få verifiering av 
innehållet.  

2.6.3 Noggrannhet 
Forskarens noggrannhet och ärlighet är till stor del avgörande för forskningens kvalitet. Något 
som kan säkerställa detta är att forskaren ständigt reflekterar över processen, antecknar olika 

                                                 
33 Patel & Tebelius (1987) 

34 Ibid. 
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händelser och sina reaktioner över dessa. Noggrannhet och ärlighet är särskilt viktigt vid själva 
tolkningen av materialet eftersom detta är så beroende av forskaren.35 
 
Vid insamling och tolkning av den information vi samlat in har vi haft som mål att vara helt 
objektiva och inte påverkats av den teori som vi inhämtat under arbetets gång. Vi har inte 
utelämnat sådan information som vi inte ansett passa in i vår tolkning av problemområdet, 
vilket ytterligare har förstärkt noggrannheten.  

2.7 Källkritik 

Vid valet av vår teoretiska referensram har vi kritiskt granskat de källor som vi sedan använt vid 
framställningen av denna uppsats. Vi är medvetna om att författare inte alltid är objektiva och 
har därmed varit kritiska gentemot litteratur och artiklars giltighet. I vår uppsats har vi valt att 
till viss del använda oss av veteskapliga artiklar, eftersom de torde ha genomgått viss giltighets- 
och metodgranskning innan utgivning. Vi är medvetna om att artikeln ur Balans inte är 
vetenskaplig och därmed löper risken att innehålla subjektiva tendenser.  

2.8 Upplysningar från författarna 

Uppsatsen förutsätter grundläggande kunskap inom området externredovisning, varvid vissa 
uttryck och begrepp inte kommer att förklaras närmare. Nedan förklaras dock ett uttryck som är 
väsentligt för uppsatsens förståelse. 
 
Fortsatt drift är ett begrepp som främst används av revisorer och som även begagnas i lagar och 
standarder. I redovisningsteorin används begreppet fortlevnadsprincipen, men innebörden är 
densamma som fortsatt drift. Den engelska översättningen på de båda begreppen är going 
concern. 
 
Om en revisor vill anmärka på den fortsatta driften kan han använda sig av något av de fyra 
yttranden (även kallat uttalanden) som finns att tillgå i RS, vilka samtliga har innebörden att 
revisionsberättelsen avviker från standardutformningen. De fyra yttrandena är upplysning, ett 
avstående från att uttala sig, ett uttalande med reservation eller ett uttalande med en avvikande 
mening.  

 

                                                 
35 Ibid. 
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3 Teoretisk referensram 
 

Detta avsnitt utgör den teoretiska grunden för vår uppsats och ämnar skapa en grundläggande 
förståelse för RS 570 och företagets fortsatta drift. Vi kommer vidare att redogöra för de teorier 

som berör vårt ämnesval samt de lagrum som är relevanta för vår framställning.  

3.1 Redovisningens och revisionens grundval 

3.1.1 God redovisningssed 
Begreppet god redovisningssed kommer till uttryck både i Årsredovisningslagen och i 
Bokföringslagen. Enligt ÅRL skall en årsredovisning upprättas på ett överskådligt sätt och med 
god redovisningssed.36 BFL framhåller att bokföringsskyldigheten skall uppfyllas på ett sätt som 
överensstämmer med god redovisningssed.37  God redovisningssed kan tolkas som att 
redovisningen skall ske i linje med gällande redovisningslagar och vedertagen praxis. Den instans 
som har huvudansvaret för utvecklande av god redovisningssed är Bokföringsnämnden, vilka 
dock delegerar ut en del av ansvaret på Redovisningsrådet, numer Rådet för finansiell 
rapportering.38 

3.1.2 Rättvisande bild 
Begreppet rättvisande bild återfinns i ÅRL, och är tillsammans med överskådlighet och god 
redovisningssed en av tre huvudprinciper i årsredovisningen.39 ÅRL förklarar begreppet på 
följande sätt: ”Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet 

och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att en 

rättvisande bild skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar”.40 Av lagen framgår också att 
om avvikelser görs från allmänna råd eller rekommendationer skall anledningen till detta anges i 
not.41 IASB behandlar inte begreppet rättvisande bild men anger att ”finansiella rapporter som 

ges kvalitativa egenskaper på sätt som här beskrivs och som upprättas med tillämpliga 

redovisningsstandarder ger vanligtvis vad som uppfattas som en rättvisande bild”.42 

3.1.3 God revisionssed 
Enligt Aktiebolagslagen skall revisionen utföras enligt god revisionssed, där innebörden av 
begreppet formuleras av revisorsorganisationer. Utvecklingen av seden sker både 
internationellt, inom FAR och av Revisorsnämnden samt genom domstolarnas praxis. God 
revisionssed är det sätt på vilken en revision skall genomföras och handlar mycket om kunskap, 
erfarenhet och professionellt omdöme.43 

                                                 
36 SFS 1995:1554, 2 kap. 2 § 

37 SFS 1999:1078, 4 kap. 2 § 

38 Jan Thomasson m fl. Den nya affärsredovisningen (Malmö: Liber, 2005) 

39 http://www.blinfo.se/boksidor/eob/sok.gml?id=1644&term=R&limit=500  

40 SFS 1995:1554, 2kap. 3§, s 344 

41 Ibid. 

42 FAR Förlag, Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2007 (Stockholm: FAR Förlag, 2007) Föreställningsram för 

upprättandet av finansiella rapporter p 46 s 15 

43 FAR Förlag, Revision - en praktisk beskrivning (2006) 
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3.1.4 God revisorssed 
Revisorslagen föreskriver god revisorssed på följande sätt: ”En revisor skall iaktta god 

revisorssed”.44 God revisorssed handlar om yrkesetiska regler för revisorer, där en viktig sådan är 
att tillämpa god revisionssed. Revisorsnämnden och FARs regler ger vägledning om 
revisorsetik.45 

3.1.5 Revisorns oberoende 
Intresset för frågor kring revisorns oberoende och kvaliteten på revisionen har ökat i takt med 
att marknaden har blivit mer komplex och i behov av tillförlitlig information. Den som studerar 
en revisionsberättelse skall kunna lita på att revisorn inte har påverkats av andra faktorer än 
uppdraget att göra en tillförlitlig revision. För att säkerställa detta finns ett antal jävsregler i 
bland annat ABL.46 
 
Revisorslagen föreskriver att revisorn skall ”[…] utföra sina uppdrag med opartiskhet och 

självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden.”47 Det lagen ger uttryck för är att 
revisorn skall vara oberoende i sitt arbete med tilldelade uppdrag. Revisorslagens regler bygger 
på en analysmodell, vilken har sitt ursprung i EG-kommissionens rekommendation om revisorers 
oberoende i EU. Enligt analysmodellen skall en revisor avsäga sig uppdraget om någon av 
följande omständighet uppstår: Egenintressehot, självgranskningshot, partställningshot, 
vänskaps-/förtroendehot eller skrämselhot. Var och en av dessa faktorer kan påverka revisorns 
opartiskhet och självständighet.48 

3.2 Fortlevnadsprincipen - historisk framväxt 

Principen om fortsatt drift eller fortlevnadsprincipen har utvecklats i takt med att 
bokföringstekniken utvecklats. Tidigare var redovisning enligt fortlevnadsprincipen inte aktuell 
då handel ofta bedrevs genom affärsresor vilka för det mesta avslutades med att tillgångarna 
såldes och kapitalet fördelades. Handel bedrevs då ungefär som engångsprojekt utan vidare 
tanke på fortsatt drift än att få sålt de varor som innehades. Detta föreföll bli en ohållbar och 
komplicerad situation, då det inte alltid var säkert att alla varor eller tillgångar kunde avyttras 
efter varje handelstillfälle samt att mycket fortfarande var användbart inför kommande resor. 
Detta föranledde i slutet av 1600-talet företagsformen aktiebolag som kom att medföra att 
likvidation ej blev nödvändigt för att avsluta en handelsresa. Grundtanken blev att kapitalet 
skulle anses vara permanent investerat i företaget såvida kapitalägarna inte kunde hitta någon 
som trädde i deras ställe. Ur redovisningssynpunkt frammanade detta så småningom principen 
om att ett företag kunde anses fortsätta sin verksamhet i framtiden och följaktligen bokföra 
utifrån detta.49 

                                                 
44 SFS 2001:883 19 § 

45 FAR Förlag, Revision - en praktisk beskrivning (2006) 

46 Ibid. 

47 FAR Förlag, Revision - en praktisk beskrivning (2006) s 113 

48 FAR Förlag, Revision - en praktisk beskrivning (2006) 

49 Artsberg (2005) 
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3.3 Fortlevnadsprincipen 

Inom redovisningsteorin finns ett antal allmänt accepterade principer som ligger till grund för de 
vägval som görs i redovisningen. Enligt Nilsson kan redovisningsteorin struktureras utifrån vissa 
grundläggande antaganden, postulat, varifrån redovisningsprinciper härleds. De fastställda 
redovisningsnormerna definierar och förklarar redovisningsprinciperna i tillämpningsregler vilka 
skall resultera i en redovisning enligt god redovisningssed. Principen om företagets fortlevnad är 
enligt Nilsson ett grundläggande antagande inom redovisningsteorin. Fortlevnadsprincipen 
innebär att det i redovisningen förutsätts att företaget kommer att existera under en 
överskådlig tid framöver. Principen om fortlevnad motiverar en redovisning till historiska 
värden, vilket innebär att affärshändelser registreras till sitt ursprungliga belopp. Följden av att 
inte anta att företaget kommer att fortleva under obestämd tid är att tillgångar och skulder inte 
kan redovisas till de historiska anskaffningsvärdena utan i stället omvärderas till likvidations-
värde eller nettoförsäljningsvärde. Detta föranleder åtskilliga konsekvenser, bland annat skulle 
periodiseringar och avskrivningar bli mycket svårhanterliga.50  
 
I IASB:s föreställningsram för utformning av finansiella rapporter finns ytterligare ett slags 
uppdelning av redovisningsprinciper. Där nämns de grundläggande antagandena och kvalitativa 
egenskaperna som faktorer som ska leda fram till redovisning som ger en rättvisande bild. 
Antagandet om fortlevnad anses, tillsammans med principen om bokföringsmässiga grunder, 
vara ett av de grundläggande antagandena vilka är nödvändiga för upprättandet av finansiella 
rapporter enligt fastställda normer. Enligt IASB har antagandet om fortlevnad följande innebörd: 
”Normalt upprättas finansiella rapporter utifrån förutsättningen att företaget driver en 

fortlöpande verksamhet och även kommer att göra så under överblickbar tid. Det antas således 

att företaget varken avser eller är tvingat att likvidera eller att väsentligt skära ned på 

verksamhetens omfattning. Om en sådan avsikt eller ett sådant behov föreligger kan de 

finansiella rapporterna behöva upprättas på annan grund och med upplysning om detta”.51 
 

Antagandet om fortlevnad har inom redovisningen använts för att motivera värdering till 
historiska värden. Smith menar att det kan anses vara motsägelsefullt att ett framtidsinriktat 
perspektiv föranleder värdering enligt anskaffningsvärde. Han förklarar detta med att när ett 
företag införskaffar en tillgång förväntar de sig att nyttjandevärdet av tillgången är större än 
anskaffningsvärdet, annars är investeringen inte lönsam. Det finns således en uppfattning om att 
nyttjandevärdet är högre än det avskrivna anskaffningsvärdet av investeringen. Antagandet om 
fortlevnad kan användas för att motivera en redovisning till avskrivet anskaffningsvärde även 
om det överstiger ett nutida försäljningsvärde, på grund av att tillgången exempelvis utgörs av 
en specialmaskin som saknar marknad. Anledningen till detta är att man antar att företaget 
kommer att fortleva och således inte kommer att behöva sälja maskinen. Om det i stället finns 
anledning att tro att företaget kommer att upphöra inom en snar framtid bör värderingsbasen 
skiftas från avskrivet anskaffningsvärde till nutida försäljningsvärde.52 

3.4 Diskussioner kring begreppet fortsatt drift – going concern 

De amerikanska akademikerna W. A. Paton och A. C. Littleton gav 1940 ut boken "An 
Introduction to Corporate Accounting Standards", vilken så småningom ansågs vara den mest 

                                                 
50 Nilsson (2005) 

51 FAR Förlag, Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS (2007)  

52 Smith (2006) 
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betydelsefulla boken inom externredovisning under 1900-talet.53 Paton och Littleton behandlar 
konceptet med fortsatt drift eller going concern som ett nödvändigt antagande för en 
fungerande redovisning. De anser att redovisning till anskaffningsvärden eller historiska värden 
är mer eftersträvansvärt än redovisning till marknadsmässiga värden. Författarna menar att 
antagandet om att ett företag kommer att fortleva ofta är ett uttryck grundat på bekvämlighet, 
då ingen helt säkert kan förutsäga framtiden. De anser dock att abrupta upphöranden och 
likvidationer inte kan ligga till grund för redovisningen, eftersom redovisningsstandarder 
huvudsakligen bör grundas på normala eller karakteristiska omständigheter, vilket bottnar för 
antagandet om fortsatt drift. Paton och Littleton anser emellertid att den kompletta bilden av 
ett företag aldrig är helt synligt innan en slutlig likvidation. 54 Flera författare, inklusive Paton och 
Littleton, anser dock att värdering till likvidationsvärden är missvisande då detta står i strid mot 
tanken om att ett företag bör anses ha en fortlevande verksamhet. Eftersom tillgångarna är 
ämnade att användas i verksamheten och inte försäljas bör det inte vara relevant att värdera till 
marknadsvärden utan det är tillgångens historiska kostnad som skall redovisas.55  
 
År 1968 presenterade Robert R. Sterling ett motargument till Paton och Littletons framställning 
av begreppet going concern. Sterling framhåller i sin artikel att going concern inte bevisligen är 
nödvändigt för redovisningen. Han menar att det faktum att vi faktiskt gör redovisning för 
företag i likvidation talar för att going concern inte är ett nödvändigt antagande för en 
fungerande redovisning. Sterling antyder att likvidering kan anses vara en nödvändighet för att 
uppnå en slutgiltig och korrekt värdering av både tillgångarna och företaget som helhet. Ett av 
Sterlings argument gentemot going concern är att det är svårt att rättfärdiga principen på grund 
av den svårighet som föreligger vid bedömning av vad framtiden kommer att medföra. Han 
anser att om begreppet going concern skall bibehållas bör det omtolkas som en förutsägelse 
snarare än ett antagande.56 Ytterligare ett motargument som presenteras av Sterling är att 
antagandet om fortlevnad inte måste föranleda användandet av historiska värden. Han menar 
att företaget kan ha en alternativ användning av sina resurser57 och att alla tillgångar är avsedda 
att säljas på grund av att de flesta någon gång måste ersättas, vilket föranleder att det blir svårt 
att inte använda ett marknadsmässigt värde.58 
 
Artsberg anser att Sterlings argument frångår den grundläggande tanken om antagandet om 
fortlevnad. Hon anser att vid ett val mellan att grunda värderingen på likvidation eller på 
fortlevnad, så bör principen om fortlevnad anses vara ett riktigt antagande. Artsberg framhåller 
emellertid ett argument gentemot att fortlevnadsprincipen skall föranleda värdering till 
historiska värden. Hon menar att tillgångarna bör värderas till förväntade nyanskaffningsvärden, 
då detta ger uttryck för att tillgångarna hela tiden måste ersättas i takt med att de förslits.59 

                                                 
53http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=252428&i_word=W%2e%20A%2e%20Paton&i_h_text=1&i_rphr=W%2e%20A%2

e%20Paton 

54 W. A. Paton & A. C. Littleton, An introduction to corporate accounting standards (American Accounting Association, 1940) 

55 Kristina Artsberg, Normbildning och redovisningsförändring (Lund: Lund University Press, 1992) 

56 Robert R. Sterling, ”The Going Concern: An examination”, The accounting review, Vol. 43, Nr 3, juli 1968 

57 Artsberg (1992) 

58 Sterling (1968) 

59 Artsberg (2005) 
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3.5 Regelverken 

3.5.1 Årsredovisningslagen 
ÅRL återger ett antal grundläggande redovisningsprinciper som hänför sig till upprättandet av 
årsredovisningen. Vid upprättandet av årsredovisningen nämner ÅRL principen om fortsatt drift 
enligt följande: ”Företaget skall förutsättas fortsätta sin verksamhet”.60 Vidare står under 
samma paragraf att avvikelser får göras om särskilda skäl återfinns och om det är förenligt med 
kraven på årsredovisningens överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild. ÅRL ger 
inte någon uttrycklig rekommendation beträffande den omständigheten att företaget inte kan 
anses fortsätta sin verksamhet.61 Däremot anges i kapitel sex, som behandlar 
förvaltningsberättelse och finansieringsanalys, vissa företeelser i företaget som medför 
upplysningskrav. Upplysning måste finnas bland annat om: ”företagets förväntade framtida 

utveckling inklusive en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget 

står inför”.62 BFN gör ett uttalande angående denna redovisningsfråga i BFN U 96:6 
Förvaltningsberättelsens innehåll. BFN uttalar här ett krav på att det i förvaltningsberättelsen 
skall framgå om företaget inte längre kan anses uppfylla kraven för fortsatt drift. Dessutom skall 
avvikelser från fortlevnadsprincipen rapporteras i en not tillsammans med skälen för avvikelsen 
och dess påverkan på företagets resultat och finansiella ställning.63 

3.5.2 Redovisningsrådet 
Redovisningsrådet (numer Rådet för finansiell rapportering) har gett ut en rekommendation 
som behandlar utformningen av finansiella rapporter. Denna rekommendation, RR 22, är 
baserad på IAS 1 Utformning av finansiella rapporter och är utformad på ett analogt sätt med till 
övervägande del samma innehåll. RR 22 behandlar antagande om fortlevnad som en del i 
upprättandet av årsredovisningen. Enligt rekommendationen skall företaget i anknytning till 
upprättandet av finansiella rapporter ”göra en bedömning av sin förmåga att fortsätta 

verksamheten”.64 De finansiella rapporterna skall utformas utifrån antagandet om att företaget 
kommer att fortleva, men särskilda upplysningar krävs då väsentliga osäkerhetsfaktorer finns 
rörande framtida omständigheter som kan påverka företagets fortsatta drift. Om de finansiella 
rapporterna inte utformas utifrån antagande om fortsatt drift, på grund av exempelvis 
avveckling, skall upplysning lämnas om detta tillsammans med anledningen till att företaget inte 
kan fortsätta sin verksamhet och effekten detta har på balans- och resultaträkning. RR 22 näm-
ner vidare att den period som bör beaktas vid bedömning av ett företags fortsatta drift i 
framtiden bör sträcka sig över minst tolv månader efter bokslutsdagen. All tillgänglig 
information för tidsperioden bör bedömas och förhållandena i varje enskilt fall är avgörande. 
Rekommendationen klargör dock att företag som har varit vinstdrivande under en längre 
tidsperiod och som har stabila finansieringskällor inte behöver göra en alltför detaljerad analys 
för att fastställa sin fortlevnad.65 

                                                 
60 SFS 1995:1554, 2 kap. 4§, s 344 

61 Ibid. 

62 SFS 1995:1554, 6 kap. 1§ p 3, s 357 

63 FAR Förlag, FAR:s samlingsvolym del 1 (Stockholm: FAR Förlag, 2006) BFN U 96:6, 719 

64 FAR Förlag, FAR:s samlingsvolym del 1 (2006) RR 22, p 21, s 1168 

65 FAR Förlag, FAR:s samlingsvolym del 1 (2006) RR 22, p 21-22, s 1168-1169 



 

16 

 

3.5.3 IASB 
Då RR 22 bygger på IAS 1 Utformning av finansiella rapporter, överensstämmer 
rekommendationerna i sin helhet med varandra, vilket medför att IAS 1 innefattar samma 
information om fortsatt drift som vi ovan belyst. I IASB:s Föreställningsram för finansiella 
rapporter återfinns antagandet om fortlevnad som ett av de grundläggande antaganden, vilka 
ligger till grund för de kvalitativa egenskaper som är avgörande för användbarheten av 
informationen i de finansiella rapporterna. I föreställningsramen framgår att finansiella 
rapporter normalt upprättas ”utifrån förutsättningen att företaget driver en fortlöpande 

verksamhet och även kommer att göra så under överblickbar tid”.66 Om det däremot föreligger 
ett tvång eller en avsikt från företagets sida att likvidera verksamheten eller väsentligt skära ned 
på dess omfattning, bör de finansiella rapporterna utformas på en annan grund och med 
tillhörande upplysning.67 

3.6 Revisionsstandard 570 

3.6.1 Ursprung 
Vid granskning och revision av ett företags redovisning och förvaltning skall revisorn använda sig 
av de grundläggande principer och tillvägagångssätt som återfinns i Revisionsstandard, RS. RS 
570 var en av de standards som trädde i kraft den 1 januari 2004, och baseras på de 
internationella redovisningsstandarderna ISA, som ges ut av revisionsorganet IFAC.68  
 
RS 570 Fortsatt drift har sitt ursprung ur ISA 570 Going Concern69 och behandlar 
redovisningsprincipen fortsatt drift och har till syfte ”att lägga fast standarder för och ge 

vägledning om revisorns ansvar vid en revision när det gäller den princip om antagande om 

fortsatt drift som används när årsredovisningen upprättas innefattande även överväganden om 
företagsledningens bedömning av företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet.”70  

3.6.2 Företagsledningens ansvar 
Enligt RS 570 har både företagsledningen och revisorn ett ansvar gällande bedömningen av 
företagets fortsatta drift. Företagsledningen skall göra en bedömning av företagets möjlighet att 
fortsätta sin verksamhet då antagandet om fortsatt drift är en grundläggande princip vid 
upprättandet av årsredovisningen. Denna bedömning innebär att ledningen skall uppskatta vad 
osäkra framtida händelser och förhållanden kan få för konsekvenser. Det krävs inte någon 
detaljerad utvärdering av den fortsatta driften om ett företag under en längre period varit 
vinstdrivande och finansiellt stabilt. RS 570 återger ett antal förhållanden som bör göra 
företagsledningen uppmärksamma vid bedömning av den fortsatta driften. Av dessa kan 
nämnas förlust av nyckelpersoner, långvarigt negativt kassaflöde, kreditgivare som drar undan 
sitt finansiella stöd och ogynnsamma nyckeltal som exempel på områden där vaksamhet 
fordras.71 

                                                 
66 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS (2007) 

67 Ibid. 

68 http://alltomrevision.wordpress.com/rs-revisionsstandard-i-sverige/  

69 Torén & Adrian (2006) 

70 FAR Förlag, FAR:s samlingsvolym 2007 del 2 (Stockholm: FAR Förlag, 2007) s 495-496, p 1SE 

71 FAR Förlag, FAR:s samlingsvolym 2007 del 2 (Stockholm: FAR Förlag, 2007) s495-503 
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3.6.3 Revisorns ansvar 
Revisorns ansvarområden vid revision innefattar olika aspekter av tillämpningen av antagandet 
om fortsatt drift. Revisorns ansvar är dels att bedöma det korrekta i att företagsledningen 
tillämpar antagandet om fortsatt drift vid årsredovisningens upprättande, och dels att avgöra 
om det finns behov av att i årsredovisningen upplysa om väsentliga osäkerhetsfaktorer rörande 
företagets fortlevnad. Att det inte står något i revisionsberättelsen angående den fortsatta 
driften är ingen garanti för företagets fortlevnad eftersom revisorer inte på något sätt kan 
förutse framtida händelser.72  

3.6.4 Planeringsfasen 

Vid planering av revisionen skall revisorn överväga om det finns omständigheter som kan 
medföra betydande tvivel om företagets fortsatta drift. Under hela revisionen skall revisorn vara 
uppmärksam på bevis beträffande olika omständigheter som kan medföra betydande tvivel 
angående företagets förmåga att fortleva. I de fall då företagsledningen gjort en bedömning av 
den fortsatta driften skall revisorn gå igenom bedömningen för att kontrollera att de har 
identifierat händelser och förhållanden av betydelse. Om företagsledningen inte gjort någon 
bedömning av den fortsatta driften skall revisorn föra en dialog med dem angående grunden för 
deras avsikt att använda antagandet om fortlevnad. Revisorn kan uppmana företagsledningen 
att göra en bedömning om han redan har identifierat omständigheter som berör den fortsatta 
driften.73 

3.6.5 Utvärdering av företagsledningens bedömning 
Revisorn skall utvärdera företagsledningens bedömning med hänseende på företagets fortsatta 
drift. Revisorn skall beakta samma tidsperiod som företagsledningen, vilken skall sträcka sig över 
tolv månader efter bokslutsdagen. Då revisorn utvärderar den bedömning företagsledningen 
gjort beaktar han hur företagsledningen gått till väga i sina uppskattningar, de antaganden som 
varit fundament för bedömningen, hänsynstagande till tillgänglig relevant information samt 
företagsledningens planer för framtida åtgärder. Revisorn skall vidare kontrollera 
företagsledningens vetskap angående omständigheter vilka kan leda till tvivel beträffande den 
fortsatta driften efter den tolvmånadersperiod som företagsledningen gjort en bedömning av. 
Om ett företag under en längre period varit vinstdrivande och stabilt behöver företagsledningen 
inte göra någon detaljerad analys av den fortsatta driften, vilket medför att revisorn vanligtvis 
kan komma fram till riktigheten i denna bedömning utan någon detaljerad granskning.74  

3.6.6 Granskningsåtgärder vid potentiella osäkerhetsfaktorer 
När revisorn identifierat omständigheter som kan leda till betydande tvivel angående den 
fortsatta driften skall han utvärdera företagsledningens strategi gällande sådana åtgärder som 
den fortsatta driften baseras på. Revisorn skall även införskaffa tillfredställande och relevanta 
revisionsbevis för att konstatera huruvida det föreligger en väsentlig osäkerhetsfaktor eller ej, 
samt utföra nödvändig granskning. Revisorn bör dessutom skriftligen få tillgång till 
företagsledningens planer angående framtider åtgärder. Den granskning som kan vara relevant 
då revisorn identifierat händelser och förhållanden som kan leda till betydande tvivel angående 
den fortsatta driften kan innefatta bland annat: 

                                                 
72 Ibid.  

73 Ibid. 

74 Ibid. 
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• analysera och diskutera prognoser för kassaflöde och resultat samt delårsrapportering 
 
• gå igenom villkor för lån och andra krediter 
 
• kontrollera om protokoll från bolagsstämmor och styrelsesammanträden behandlar 

finansieringsproblem 

3.6.7 Revisorns slutsatser och rapportering 
Med grund i de revisionsbevis som inhämtats skall revisorn bedöma om det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor som kan medföra tvivel angående företagets förmåga att fortsätta sin 
verksamhet. En väsentlig osäkerhetsfaktor föreligger om en omständighet är av så betydande 
karaktär att ett utelämnande i årsredovisningen skulle vara missvisande. Om revisorn finner att 
en väsentlig osäkerhetsfaktor måste uppmärksammas skall han, beroende på 
omständigheternas beskaffenhet, i revisionsberättelsen avge en upplysning, ett avstående från 
uttalande, en reservation eller en avvikande mening.75 När revisorn anger någon av dessa fyra 
yttranden anses revisionsberättelsen avvika från standardutformningen.76 Om informationen i 
årsredovisningen angående tvivel kring fortsatt drift är tillräckliga skall revisorn ge en upplysning 
i revisionsberättelsen om att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor kring den fortsatta driften. 
Upplysningen påverkar inte revisorns uttalande utan ämnar främst rikta uppmärksamheten mot 
en väsentlig osäkerhetsfaktor. Då revisorn upplever att det finns flera osäkra och komplicerade 
förhållanden beträffande den fortsatta driften samt att tillräckliga revisionsbevis inte kunnat 
erhållas kan han välja att avstå från att uttala sig. Således varken tillstyrker eller avstyrker 
revisorn att bolagsstämman fastställer resultaträkning och balansräkning. I det fall revisorn 
anser att en upplysning i årsredovisningen inte är tillräcklig kan han göra ett uttalande med 
reservation eller avvikande mening beroende på vad situationen kräver. Om revisorn bedömer 
att fortsatt drift ej kan anses föreligga och årsredovisningen ändå har upprättats enligt principen 
om fortlevnad skall han uttala en avvikande mening i revisionsberättelsen. ”Beslutsträdet” i RS 
570 (Bilaga 1) visar de situationer en revisor har att tillgå vid bedömning av den fortsatta driften 
i enlighet med RS 570.77 

                                                 
75 Ibid. 

76 FAR Förlag, FAR:s samlingsvolym 2007 del 2 (Stockholm: FAR Förlag, 2007) 

77 Ibid. 
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3.7 Revisionens användare 

Revisorns granskning av årsredovisningar har stor betydelse för många parter, både direkt och 
indirekt. Ägare och andra intressenter är i behov av en kontrollfunktion, i form av revision, för 
att kunna förlita sig på olika finansiella rapporter. 
 
 
 Ägare Anställda Kunder Kreditgivare 
 

 

 

Revision 
 

 

 

 Stat & kommun Leverantörer Styrelse & VD 
 Figur 3.1. Intressentmodell över revisionens användare. 
 
Ägare 
Revisionen är av stor betydelse för ägarna i egenskap av att den kvalitetssäkrar den information 
styrelse och VD förser dem med, vilket har inverkan på ägarnas beslutsfattande.  
 
Kreditgivare 
Det är av stor vikt för banker och andra kreditgivare att de upplysningar som företaget ger i sina 
räkenskaper är korrekta. Revision medför ökad säkerhet då bedömning av ett företags 
återbetalningsförmåga fastställs. 
 
Leverantörer 
Revision hjälper företagets leverantörer att känna tilltro till företaget. Detta kan ha betydelse vid 
leverantörens bedömning angående leverans och kreditgivning till företaget. 
 
Kunder 
Företagets kunder värdesätter revision på så sätt att de enklare kan bedöma företags förmåga 
att fortsätta leverera. 
 
Anställda 
De anställda har personligt intresse av att företaget de jobbar på redovisar korrekt information. 
 
Styrelse och VD 
Vid revision förekommer ofta en nära kontakt mellan företaget och revisorn. Revisorn kan ge 
värdefulla synpunkter och råd till styrelsen och VD. 
 
Stat och kommun 
Eftersom redovisningen ligger till grund för beskattningen av företag har stat och kommun ett 
stort intresse av att finansiella rapporter visar korrekt information.78 

                                                 
78 FAR Förlag, Revision – en praktisk beskrivning (2006) 
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3.8 Förväntningsgapet 

De olika intressenterna som är kopplade till ett företag har förväntningar på revisorns arbete, 
vilka kanske inte till fullo överensstämmer med vad revisorn faktiskt kan och får göra. Denna 
situation resulterar i ett förväntningsgap mellan redovisningens användare och revisorn. Ofta är 
orsaken till detta att intressenternas och revisorns uppfattningar skiljer sig åt beträffande 
revisorns skyldigheter i arbetet med granskaningen och bedömningen av företaget.79 För att 
minska förväntningsgapet kan man tydligare klargöra för vad som är styrelsens och VD:s ansvar 
och vad som är revisorns. Dessutom kan intressenterna få information om vad revisorsrollen 
innefattar och vad lagstadgad revision innebär.80  

3.9 Självuppfyllande profetia 

Elizabeth K. Venuti framhåller i sin artikel att revisorerna kan vara ovilliga att uttala sig om 
fortsatt drift i revisionsberättelsen på grund av att uttalandet befaras kunna bli en 
självuppfyllande profetia. Ett uttalande om att tvivel finns kring ett företags fortsatta drift kan 
föranleda ett minskat förtroende för företaget från aktieägare och kreditgivare. Detta kan få till 
följd att företaget har svårt att erhålla nytt kapital samtidigt som kostnaden för det nuvarande 
stiger på grund av kreditgivarnas högre krav på säkerhet. Venuti betonar att rädslan ligger i att 
uttalandet om fortsatt drift kan påskynda en likvidering hos ett redan problemtyngt företag 
genom att minska möjligheterna att erhålla lån eller genom att räntorna höjs i de fall företaget 
redan erhållit ett lån. Revisorn hamnar i ett etiskt och moraliskt dilemma; antingen uttalar de 
tvivel kring den fortsatta driften och riskerar att klienten drabbas av finansiella problem eller 
också väljer de att inte uttala sig om den fortsatta driften och riskerar därmed att inte informera 
intressenterna om den möjligheten att företaget kanske inte kommer att fortleva. Författaren 
menar att ett uttalande om tvivel kring den fortsatta driften i stället bör föranleda att företaget 
har möjlighet att bli undsatt innan det är för sent.  
 
Venuti framhåller ytterligare en anledning till att revisorer kan ha svårt att uttala sig om tvivel 
kring den fortsatta driften, vilken framförallt uppdagades vid skandalerna kring Worldcom och 
Enron. Problemet hänförs till revisorns krav på sig att hålla en oberoende ställning. Vid ett 
uttalande om tvivel kring den fortsatta driften riskerar revisorn att klienten vänder sig till en 
annan byrå för att erhålla revisionstjänster. Dessutom riskerar revisorn att förlora sitt framtida 
arvode vid en eventuell konkurs som hänförs till revisorns uttalande kring fortsatt drift. Rädslan 
för att förlora klienter och framtida arvoden kan äventyra revisorns förmåga att lämna en 
opartisk bedömning av företagets finansiella ställning. Venuti understryker att svårigheterna 
kring uttalandet om den fortsatta driften även kan bero på att begreppet och dess innebörd är 
vagt definierat.81 

                                                 
79 Sven-Erik Johansson, Hållbart företagsvärde (Lidingö: Industrilitteratur, 2004) 

80 FAR Förlag, Revision – en praktisk beskrivning (2006) 

81 Venuti (2004) 
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4 Empiri 
 

Följande avsnitt ämnar presentera en sammanställning av de intervjuer och den 
enkätundersökning vi utfört under uppsatsens framväxt. Vi har för avsikt att framställa våra 

intervjuresultat i sammanhängande text och vår undersökning i diagram och tabeller samt 

förklarande text. 

4.1 Enkätundersökning 

Vi kommer här att presentera vår webbenkät som genomfördes med hjälp av verktyget Survey 
Generator. Efter avslutad undersökning erhöll vi 100 fullständigt genomförda enkäter av 300 
möjliga, vilket innebär en svarsfrekvens på 33 procent. 

4.1.1 Svårigheter med bedömningen av fortsatt drift 

Upplever Du några svårigheter vid bedömningen av ett företags 

fortsatta drift?

61%

35%

4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

JaNejVet ej

 
Diagram 4.1. Stapeldiagram över huruvida revisorerna upplever svårigheter med bedömningen av den fortsatta 
driften. 

 
Frågan om huruvida de upplevde några svårigheter kring bedömningen av ett företags fortsatta 
drift framställdes till respondenterna. Stapeldiagrammet visar att 61 procent svarade att de 
upplevde svårigheter vid ifrågavarande bedömning medan 35 procent av de tillfrågade 
respondenterna svarade att de inte upplevde några svårigheter. 4 procent svarade ”vet ej” på 
frågan. 
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4.1.2 Vägledning i RS 570 

Upplever Du att RS 570 ger tillräcklig vägledning i samband med 

bedömningen av den fortsatta driften?

74%

14%12%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

JaNejVet ej

 
Diagram 4.2. Stapeldiagram över om revisorerna anser att RS 570 ger tillräcklig vägledning vid bedömning av fortsatt 
drift. 

 
Här redovisas frågan om huruvida respondenterna upplever att RS 570 ger tillräcklig vägledning i 
samband med bedömningen av fortsatt drift. Stapeldiagrammet visar att 74 procent av dem 
som besvarade enkäten ansåg att så var fallet och 14 procent ansåg att RS 570 inte gav tillräcklig 
vägledning. 12 procent valde alternativet ”vet ej”. 

4.1.3 Avvikelser från standardutformningen 
 

Har Du någon gång, på grund av tvivel kring företagets fortsatta drift, angett 
något/några av följande alternativ i revisionsberättelsen? 

 

Fortsatt drift Svarskryss Individer 

 N Procent Procent 

1 Upplysning 43 33,3% 43,0% 
2 Avstående från uttalande 10 7,8% 10,0% 
3 Uttalande med reservation 24 18,6% 24,0% 
4 Uttalande med avvikande mening 10 7,8% 10,0% 
5 Har aldrig avvikit från 

standardutformningen 
42 32,6% 42,0% 

Total 129 100,0% 129,0% 

 
Tabell 4.1. Frekvenstabell över angivna avvikelser från standardutformningen. 

 

Respondenterna tillfrågades om de någon gång angivit en revisionsberättelse som avviker från 
standardutformningen på grund av tvivel kring den fortsatta driften. Respondenterna gavs 
möjligheten att kryssa i fler än ett svarsalternativ. Frekvenstabellen visar att 43 procent av de 
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100 respondenterna/individerna har angivit en upplysning i revisionsberättelsen. Vidare framgår 
att 10 procent av individerna har angivit ett avstående från att uttala sig, 24 procent av 
individerna har gjort ett uttalande med reservation och 10 procent har angivit ett uttalande med 
avvikande mening. Av de 100 respondenterna var det 42 procent som aldrig angivit yttrande 
som avviker från standardutformningen. Frekvenstabellen klargör även hur antalet svarskryss är 
fördelade. Det alternativ som var mest förekommande var upplysning med 33,3 procent av det 
totala antalet kryss som var 129 stycken. Vidare avsåg 7,8 procent av kryssen avstående från 
uttalande, 18,6 procent uttalande med reservation samt 7,8 procent uttalande med avvikande 
mening. Av de 129 svarskryss som erhölls avsåg 32,6 procent alternativet att respondenterna 
aldrig avvikit från standarutformningen. 
 

Har Du någon gång, på grund av tvivel kring företagets fortsatta 

drift, angett något/några av följande alterntiv 

revisionsberättelsen?

42%

10%

24%

10%

43%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Upplysning

Avstående från uttalande

Uttalande med reservation

Uttalande med avvikande mening

Har aldrig angett något av ovanstående i

revisionsberättelsen

 
Diagram 4.3. Stapeldiagram över de fyra avvikelserna från standardutformningen. 

 

Stapeldiagrammet visar att 43 procent av de 100 respondenterna någon gång har angett en 
upplysning i revisionsberättelsen på grund av tvivel kring den fortsatta driften. Vidare har 10 
procent av respondenterna även/eller angett ett avstående från uttalande, 24 procent ett 
uttalande med reservation och 10 procent ett uttalande med avvikande mening. 42 procent av 
respondenterna har aldrig angett något av de fyra yttrandena.  
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4.1.4 Antal avvikelser från standardutformningen 

Vid hur många tillfällen, under Din tid som godkänd/auktoriserad 

revisor, har Du avvikit från standarduformningen på grund av 

tvivel kring den fortsatta drifen?
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Diagram 4.4. Stapeldiagram över hur många gånger respondenterna angivit någon av de fyra avvikelserna angående 
fortsatt drift. 

 

58 respondenter svarade att de någon gång angivit upplysning, ett avstående från uttalande, en 
reservation och/eller en avvikande mening. De fick sedan en följdfråga om hur många gånger de 
angivit något/några av ovanstående. Stapeldiagrammet visar att 59 procent har angivit något av 
ovanstående 1-5 gånger i revisionsberättelsen. 22 procent har gjort det 6-10 gånger, 14 procent 
har gjort det 11-15 gånger och 5 procent har angivit någon av dessa i revisionsberättelsen fler än 
15 gånger.  

4.1.5 Revisorns oberoende 

Upplever Du att det är svårt att hålla en oberoende ställning vid 

bedömningen av den fortsatta driften?
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Diagram 4.9.  Stapeldiagram över hur många av respondenterna som anser att det är svårt att hålla en oberoende 
ställning vid bedömning av fortsatt drift. 



 

25 

 

Respondenterna tillfrågades om det är svårt att hålla en oberoende ställning vid bedömningen 
av ett företags fortsatta drift. Stapeldiagrammet visar att14 procent ansåg att det är svårt att 
hålla sig oberoende och 77 procent upplevde att det inte är svårt att hålla en oberoende 
ställning vid bedömning av fortsatt drift. 9 procent valde alternativet ”vet ej”. 

4.1.6 Praxis kring fortsatt drift 

Anser Du att det finns en väl utvecklad praxis angående 

bedömningen av fortsatt drift enligt RS 570?

17%
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Diagram 4.10. Stapeldiagram över huruvida respondenterna anser att praxis kring bedömningen av fortsatt drift är väl 
utvecklad. 

 

Stapeldiagrammet visar att 17 procent av respondenterna anser att det finns en väl utvecklad 
praxis angående bedömningen av ett företags fortsatta drift enligt RS 570. Vidare anser 43 
procent att det inte finns en väl utvecklad praxis och 40 procent valde alternativet ”vet ej”. 

4.1.7 Frågor med öppna textsvar 
I vår webbenkät fanns möjligheten att besvara tre frågor med textsvar. Den första öppna frågan 
var en följdfråga och löd: Vilka svårigheter anser Du föreligga vid granskningen av den fortsatta 
driften? Denna fråga besvarades av 45 respondenter. Även den andra frågan var en följdfråga 
och löd: Varför anser Du att det är svårt att hålla en oberoende ställning vid granskning av den 
fortsatta driften? Frågan besvarades av 13 respondenter. Vår webbenkät avslutades med en 
öppen fråga beträffande övriga kommentarer, vilken besvarades av 20 respondenter. Textsvaren 
redovisas i sin helhet i bilaga 4. 



 

26 

 

4.2 Personliga intervjuer 

4.2.1 Respondent A 

4.2.1.1 Presentation 

Respondent A är auktoriserad revisor sedan några år tillbaka och har jobbat på en större 
revisionsbyrå i drygt tio år. Respondenten handhar ett trettiotal företag per år varav det minsta 
omsätter cirka en miljon och det största cirka en och en halv miljard.  

4.2.1.2 Fortsatt drift och det dagliga arbetet på en revisionsbyrå 

Respondenten anser att frågan om fortsatt drift är ett mycket aktuellt och komplext ämne som 
behöver utvecklas och uppmärksammas. Allmänna revisionsåtgärder är ett grundläggande 
revisionsmoment som måste göras på alla bolag. Respondenten redogör för hur fortsatt drift 
ingår i detta grundläggande arbete som en post i den checklista som revisorerna måste gå 
igenom och bocka av då de handhar revisionen för ett företag. Under posten fortsatt drift finns 
ett antal punkter som berör bedömningen av huruvida ett företag kan anses fortsätta sin 
verksamhet. De företag som under tidigare år varit stabila och solventa behöver oftast inte 
genomgå någon omfattande utredning och respondenten lägger i dessa fall ingen större tid på 
bedömningen enlig RS 570, inte mer än det som checklistan kräver. Det är de resterande 
företagen, där exempelvis aktiekapitalet är förbrukat, som kräver en närmare utredning kring 
den fortsatta driften. Respondenten framhåller att revisorn skall ta ställning till vad 
företagsledningen anser om företagets förmåga att fortleva och vad de grundar sin bedömning 
på. Oftast har företagsledningen dock inte gjort någon bedömning av den fortsatta driften, 
antingen på grund av att begreppet är obekant för företaget eller på grund av att de anser att en 
sådan bedömning är överflödig och fortsätter sin verksamhet som vanligt. Uppstår tvivel kring 
den fortsatta driften blir det, enligt respondenten, revisorns uppgift att diskutera med 
företagsledningen och yrka på att en sådan skriftlig bedömning görs då osäkerhet råder 
angående företagets fortsatta verksamhet. Hur mycket tid som går åt till granskningen av den 
fortsatta driften enligt RS 570 beror enligt respondenten på hur väl företagsledningen utfört sin 
bedömning av verksamhetens fortlevnad.  

4.2.1.3 Svårigheter med bedömningen av fortsatt drift 

Respondenten anser att arbetet med att bedöma ett företags fortlevnad är mycket komplext 
och uppstår det en situation där tvivel finns kring den fortsatta driften får revisorn sätta sig ned 
och fundera, reflektera samt prata med kollegor för att utreda hur detta skall påverka 
revisionsberättelsen. Enligt respondenten krävs det väsentliga brister i ett företags finansiella 
ställning och räkenskaper för att det ska föranleda att den fortsatta driften ifrågasätts i 
revisionsberättelsen. Ett företag kan gå dåligt i många år men ändå hanka sig fram, hur görs 
bedömningen av fortsatt drift då? Enligt respondenten är det ett mycket svårt ställningstagande 
då det kan få förödande konsekvenser för företaget om tvivel anges i revisionsberättelsen, då 
exempelvis bankerna blir osäkra på om företaget längre är kreditvärdigt. Respondenten menar 
att olika revisorer agera olika i en sådan situation då praxis saknas, men att det troligen är få 
som anger att tvivel om den fortsatta driften finns eftersom detta leder till exponering av 
revisorn. Oftast försöker revisorn i stället få företagsledningen att skriva så mycket som möjligt i 
årsredovisningen om den fortsatta driften så att revisorn behöver agera minimalt i re-
visionsberättelsen. Respondenten anser att det krävs relativt solklara fall för att revisorn ska 
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agera i revisionsberättelsen. När aktiekapitalet är förbrukat och finansieringen är uppsagd krävs 
det utan tvekan en upplysning om tvivel kring den fortsatta driften. Om företagsledningen 
brister i sin bedömning av den fortsatta driften och inte förser vare sig intressenter eller revisor 
med information om osäkerheten kring företagets fortlevnad kan revisorn i stället för att ange 
en upplysning bli tvungen att avstå från att uttala sig, att göra en reservation eller uttala en 
avvikande mening. Respondenten anser dock att det ofta räcker med en upplysning i 
revisionsberättelsen vid tvivel kring den fortsatta driften, eftersom enbart detta är en stark 
signal om att osäkerhet råder. Troligen förstår intressenter, som exempelvis banker, inte 
skillnaden mellan de olika uttalandena utan de läser förmodligen in en upplysning precis som 
det vore en avvikande mening. Intressenterna förväntar sig att revisorerna anger när betydande 
tvivel finns kring den fortsatta driften, men de flesta förstår ändå den svåra situationen revisorn 
sitter i. Respondenten har aldrig varit med om att en bank eller konkursförvaltare någon gång 
anklagat en revisor för att inte ha påtalat att tvivel fanns kring den fortsatta driften, när så 
egentligen borde ha skett. 

4.2.1.4 Reflektioner kring RS 570 

Respondenten upplever att det finns svårigheter kring bedömningen av ett företags fortsatta 
drift. Revisorer har olika uppfattningar om granskningen och drar olika slutsatser utifrån 
identiska förutsättningar. Respondenten anser att de flesta revisorerna är amatörer på området 
fortsatt drift och RS 570 delvis på grund att standarden är relativt ny. Komplexiteten i 
bedömningen kan också hänföras till att det knappast finns någon expert på området att 
rådfråga och revisorn får oftast utgå från egna preferenser. Innan RS 570 kom fanns det ingen 
standard för bedömningen av fortsatt drift och det pratades då mer om huruvida kapitalet var 
förbrukat, om tillgångarna var övervärderade etcetera. Begreppet fortsatt drift omnämndes inte 
på samma sätt som nu. Respondenten anser att revisorerna reflekterar mer kring fortsatt drift 
efter införandet av RS 570, men att detta inte behöver betyda att mer skrivs i 
revisionsberättelsen. Vidare menar respondenten att det finns en rädsla för RS 570 bland 
revisorerna, ingen vill göra fel. Standarden kan vara mycket svår men respondenten anser ändå 
att den bidragit till en kvalitetshöjning av revisionsberättelsen. Respondenten påpekar dock att 
bedömningen enligt RS 570 ofta blir väldigt akademisk och teoretisk men att det ändå är bra att 
ha vägledningen i ”beslutsträdet” som utgångspunkt (se Bilaga 1). 

4.2.1.5 Revisorns oberoende ställning 

Enligt respondenten kan det i vissa fall vara svårt att hålla en oberoende ställning vid 
granskningen av den fortsatta driften, då det är ett mycket känsligt ämne. Detta kan inträffa i de 
fall då kunden är oenig med revisorns sätt att bedöma den fortsatta driften, och hotar med att 
byta revisor på grund av revisorns syn på företagets fortlevnad. Respondenten anser därför att 
det är bättre att företagsledningen skriver så mycket som möjligt själva i årsredovisningen så att 
revisorn kan minimera uttalanden om tvivel i revisionsberättelsen. Revisorn har ett ansvar att 
informera kunden om förhållanden kring fortsatt drift så att möjligheten finns för kunden att 
själv klargöra sin situation för intressenterna. Risken finns att revisorn tappar förtroende hos 
kunden om han ej informerat dem på ett tillfredställande sätt.  

4.2.1.6 Avvikelse från revisionsberättelsens standardutformning 

Respondenten har angett avstående från uttalande tre gånger under sina verksamma år som 
revisor. Respondenten har aldrig angett en upplysning, en reservation eller en avvikande 
mening. I stället för att ange exempelvis en avvikande mening i revisionsberättelsen vill 
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respondenten istället få kunden att själv ge en upplysning om tvivel kring den fortsatta driften i 
årsredovisning. Generellt sett tror ändå respondenten att det kan kommenteras mer om fortsatt 
drift i revisionsberättelserna och att detta även kommer att ske i takt med att förståelsen för 
standarden ökar och praxis utvecklas. Respondenten drar en parallell till införandet i 
Aktiebolagslagen angående misstanke om brott, då det var ytterst få revisorer som i ett tidigt 
skede gjorde någon anmälning. 
 
Enligt respondenten kan en anmärkning om tvivel om ett företags fortsatta drift få mycket 
negativa konsekvenser för ett företag och till och med bli en självuppfyllande profetia. Därför 
kommer försiktighet alltid att råda kring bedömningen av fortsatt drift. Tanken är ändå att 
revisorns granskning av den fortsatta driften i slutändan skall gynna omvärlden och ekonomin i 
sin helhet och inte bara förknippas med negativa omständigheter.  

4.2.1.7 Praxis kring fortsatt drift 

Respondenten anser att RS 570 fyller en viktig funktion men att den bör kompletteras av praxis 
och sedvänja i ämnet. Dessutom anser respondenten att det är viktigt att det skrivs mer artiklar i 
ämnet, liknande de som skrivits i tidskriften Balans. Praxis bör utvecklas med information om 
hur revisorn skall tänka, reflektera och agera vid bedömningen av den fortsatta driften samt att 
RS 570 bör kompletteras med exempel på hur standarden ska tolkas. Respondenten anser att 
grunden i RS 570 är bra men att förtydliganden bör göras angående exempelvis vad som kan 
anses vara ”okomplicerat” och ”allvarligt” vid tillämpningen av de olika uttalandena. 
Respondenten förordar användningen av ett avsnitt med Frequently Asked Questions (FAQ) i RS 
570, som återfinns i exempelvis IAS/IFRS, för att underlätta tillämpningen. 

4.2.2 Respondent B 

4.2.2.1 Presentation 

Respondenten är auktoriserad revisor sedan fyra år tillbaka och har arbetat i tio år på en större 
revisionsbyrå. Respondenten handhar både stora och små företag men arbetar till övervägande 
del med mindre företag. I nuläget omsätter det största företaget cirka 2,3 miljarder kronor 
medan vissa av de minsta företagen till och med är vilande. Respondenten arbetar med ungefär 
30 till 40 företag om året.  

4.2.2.2 Fortsatt drift och det dagliga arbetet på en revisionsbyrå 

Respondenten framhåller att när revisorn planerar sina revisionsuppdrag tänker de alltid ett steg 
längre och överväger om det finns några problem eller tvivel kring den fortsatta driften. Vid 
genomförandet av själva granskningen fördjupas revisorernas analys i de fall tvivel finns kring 
den fortsatta driften. Bara för att ett företag går lite ”knackigt” behöver inte detta leda till tvivel 
kring den fortsatta driften då de historiskt sett lyckats överleva. Det är i stället när något mer 
drastiskt inträffar, exempelvis när företaget förlorar en mycket viktig kund, som revisorn 
behöver agera och då får historiken inte samma betydelse. Respondenten påpekar att man 
måste hålla i åtanke att det har varit en extrem högkonjunktur sedan RS 570 kom, därför har 
revisorerna varit relativt förskonade från företag som gått dåligt. Respondenten tror att RS 570 
kommer att hamna i en helt annan dager när högkonjunkturen vänder vilket i sin tur troligen 
kommer att innebära att standarden används mer frekvent. Respondenten framhåller att om ett 
bolag historiskt sett har gått bra och fortsätter att gå bra, innebär inte RS 570 så mycket och kan 
i stort sett avfärdas. När det dessutom är högkonjunktur lägger respondenten väldigt lite tid på 
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fortsatt drift. RS 570 ligger emellertid ändå som en väsentlig del av planeringen av 
revisionsuppdraget när revisorerna dokumenterar vad de ska göra och varför. Vederbörande 
beskriver hur RS 570 ligger som ett paraply över hela revisionen eftersom fortsatt drift ligger till 
grund för alla redovisningsmoment.  
 
Enligt respondenten utgår arbetet med RS 570 från företagsledningens bedömning av fortsatt 
drift. Revisorn analyserar och bedömer sedan de uppgifter som företagsledningen avgett. De 
krav som ställs på ledningen är att de skall kunna bedöma fortsatt drift de nästkommande tolv 
månaderna från bokslutsdagen med hjälp av prognoser och budgetar etcetera. Respondenten 
påpekar att det som skiljer sig mellan stora och små företag är att de små företagen oftast inte 
har kompetensen att bedöma fortsatt drift. De stora företagen har en ekonomiavdelning där det 
oftast finns tillräcklig kompetens och kan då ta fram en bedömning på ett tillfredställande sätt 
som revisorerna sedan kan granska. Det är väldigt många små företag som inte arbetar med 
budgetar och har bristande kunskaper inom detta område men ändå har en fungerande 
verksamhet. Detta kan vara ett problem eftersom revisorerna inte har något att utgå ifrån. Det 
är även många företag som inte vet vad fortsatt drift och fortlevnadsprincipen innebär, och i de 
fall då det går dåligt för företaget får revisorn informera om vilka krav som ställs på 
företagsledaren. Oavsett om det är ett stort eller ett litet företag förväntas de ändå känna till 
och kunna de olika lagarna, som exempelvis aktiebolagslagen. Dock är det inte så det fungerar i 
praktiken, vilket enligt respondenten kan innebära en utvecklingspotential hos företagarna. Ett 
problem med RS 570 är att den inte är skriven för de små företagen, vilket den övervägande 
andelen kunder består av på revisionsbyrå. Det är oerhört komplicerat för en revisor om 
problem med den fortsatta driften uppstår i ett litet företag, som inte själva har möjligheten att 
analysera och bedöma situationen.  

4.2.2.3 Svårigheter med bedömningen av fortsatt drift 

Respondenten framhåller att bedömningen av ett företags fortsatta drift är förknippat med 
stora svårigheter. Vederbörande menar att detta är ett av de mest komplicerade besluten 
revisorerna har att beakta eftersom de inte kan sia om framtiden. Trots detta måste en 
bedömning göras angående företagets fortlevnad då det finns någon osäkerhetsfaktor 
beträffande den fortsatta driften. En anledning till att beslut angående fortsatt drift blir oerhört 
komplicerade är att de innehåller så många olika bedömningar. Respondenten beskriver ett 
exempel på vilka svåra situationer en revisor kan ställas inför vid bedömningen av fortsatt drift. I 
det fallet låg svårigheten i att bedöma ett företags fortsatta drift baserat på hur det skulle gå vid 
lanseringen av en ny produkt, vilken dessutom var företagets enda. Detta exempel, menar 
respondenten, belyser hur svårt det kan vara för en revisor att bedöma ett företags fortlevnad 
då det ibland handlar om att göra bedömningar om framtiden som revisorn varken kan ha en 
åsikt eller kunskap om. Företagsledning tror förmodligen på sin produkt och företagets 
fortlevnad men det är svårt för en revisor att basera sin bedömning angående den fortsatta drif-
ten på vad ledningen tror. 
 
Respondenten anser inte att det råder allt för stor försiktighet vid bedömningen av ett företags 
fortsatta drift. Respondenten menar att de inte tvekar och ger efter i sådana fall där de verkligen 
måste agera, men ibland kan det vara en gråzon. Vad är rätt och vad är fel? Det är inte alltid 
bara ja och nej, det kan även vara kanske. Ibland resulterar resonemanget i att de inte har ett 
solklart fall och då skriver de inget i revisionsberättelsen, vilket de heller inte skall eftersom det 
faktiskt kan skada företaget.  
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4.2.2.4 Reflektioner kring RS 570 

Respondenten menar att sedan RS 570 kom för fyra år sedan har det blivit ett ökat fokus på 
fortsatt drift. Innebörden av regelverket medförde egentligen inget nytt, då man alltid varit 
tvungen att hantera going concern i revisionen. Det har emellertid inte tidigare funnits någon 
specifik standard som RS 570 för bedömningen av fortsatt drift. Respondenten framhåller att RS 
570 har underlättat på så sätt att den har strukturerat upp hur revisorn skall gå till väga och vilka 
bedömningar han måste göra. Samtidigt, menar respondenten, är det svårt att tillämpa den på 
grund av att standarden involverar så mycket bedömningar. Det är sällan något är rätt eller fel, 
ja eller nej. Vederbörande menar att RS 570 till stor del har underlättat granskningen av fortsatt 
drift men att standarden även är svår att tillämpa på grund av de bedömningar som måste 
göras. Oavsett om det är enkelt eller svårt att tillämpa RS 570 så är det ett regelverk som 
revisorerna måste följa. Respondenten berättar vidare att då RS 570 kom hade de interna 
informationsmöten angående hur de som revisorer skall tänka och agera vid bedömningen av 
fortsatt drift. En skillnad gentemot tidigare granskning av fortsatt drift är att så fort det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor så måste revisorerna påtala detta i revisionsberättelsen. Finns det en 
väsentlig osäkerhetsfaktor enligt företagsledningens bedömning och som även framgår av 
årsredovisningen, måste revisorerna ändå skriva en upplysning i revisionsberättelsen, vilket kan 
vara svårt för företagsledningen att förstå. Detta medför dock ingen oren revisionsberättelse 
men den avviker ändå från standardutformningen i och med upplysningen. Detta är något som 
respondenten framhåller som något nytt i och med införandet av RS 570. Tidigare, om revisorn 
ansåg att ledningens bedömning var korrekt, tror inte respondenten att det skrevs något i 
revisionsberättelsen om osäkerhetsfaktorerna då det ansågs räcka med att ledningen hade 
upplyst om det i årsredovisningen. Nu anser vederbörande att det verkligen blivit fokus på att så 
snart en osäkerhetsfaktor finns, måste revisorn upplysa om den även om ledningen själv påtalat 
det i årsredovisningen. I och med RS 570 har det blivit än mer fokus på att revisionsberättelsen 
ska stå för sig själv i förhållande till årsredovisningen. Således lämnar revisorn en upplysning i 
revisionsberättelsen och hänvisar till det företagsledningen skriver i förvaltningsberättelsen.  
Om revisorn inte är överens med företagsledningen angående fortsatt drift är det egentligen 
inte någon större skillnad gentemot innan RS 570 infördes. I detta fall hamnar revisorn i den 
situationen att han måste hantera det i revisionsberättelsen genom att uttala sig med 
reservation, avvikande mening eller avstående från uttalande.  
 
Respondenten redogör vidare för de skillnader RS medfört gentemot tidigare. Innan införandet 
avlämnade revisorn antingen en ren eller en oren revisionsberättelse. RS 570 ger möjlighet till 
att lämna en upplysning, som inte påverkar revisorns uttalande, vid tvivel kring den fortsatta 
driften. Marknaden har emellertid som vana att tro att så fort det står något i 
revisionsberättelsen så är den oren. En upplysning är egentligen ingen kritik utan bara en 
särskild fråga som lyfts fram. Problemet är att många intressenter inte ser skillnad på de olika 
uttalandena i revisionsberättelsen och de tror att även en upplysning leder till en oren 
revisionsberättelse. Detta är en utbildningsfråga gentemot kunderna och marknaden för att få 
dem att förstå vad det egentligen handlar om och att osäkerhetsfaktorer är något som 
revisorerna måste upplysa om men att upplysningen inte på något sätt påverkar uttalandet i 
revisionsberättelsen. 
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4.2.2.5 Revisorns oberoende ställning 

Angående huruvida det är svårt att hålla en oberoende ställning vid granskning av fortsatt drift 
framhåller respondenten att det, beroende på hur situationen ser ut, kan vara svårt att vara 
”kompis” med företaget. Är man oense med företagsledningen är det viktigt att peka på att 
revisorn har krav på sig och måste följa regelverken. Revisorn måste stå vid sidan om och vara 
den oberoende granskaren som han bör vara. Enligt respondenten har revisorn ett ansvar 
gentemot intressenterna eftersom företagsledningen inte är deras primära målgrupp. Markna-
den förväntar sig att revisorerna följer regelverket och det måste de göra trots att det ibland kan 
kännas obehagligt. Ger revisorn efter för press från företaget är han illa ute och bör inte vara 
revisor. Den integriteten måste en revisor ha.  

4.2.2.6 Avvikelse från revisionsberättelsens standardutformning 

Respondenten framhåller att när det finns tvivel kring ett företags fortsatta drift och revisorn 
överväger om en upplysning är aktuell i revisionsberättelsen, reflekterar revisorn ofta över hur 
detta kommer att mottagas av marknaden. Respondenten menar att revisorn inte vill stjälpa 
någon bara för att det finns en liten osäkerhetsfaktor som eventuellt kan träda in. Vederbörande 
anser att det är en mycket svår fråga och att det hänger samman med den bristande kunskapen 
på marknaden som gör att det är lätt att missuppfatta en upplysning som en oren 
revisionsberättelse. Är det många intressenter som reagerar på en upplysning som om den vore 
ett avstyrkande är det risk att företaget drabbas av stora svårigheter. Respondenten anser att 
det är en svår fråga men att de som revisorer måste följa regelverket. Är det ett solklart fall kan 
revisorn inte negligera att upplysa om det på grund av att marknaden eventuellt kommer att 
reagera på ett sätt som medför att bolaget får problem. Revisorn måste verkligen vara säker på 
att det han skriver är korrekt så att företaget inte sätts i en prekär situation. Respondenten har 
endast vid ett tillfälle angivit en upplysning i revisionsberättelsen och då hade företagsledningen 
gjort en bedömning som överensstämde med respondentens granskning. Detta föranledde 
således en upplysning med hänvisning till vad företagsledningen angav i årsredovisningen. Innan 
RS 570 infördes hade respondenten troligen inte angett någon upplysning i detta fall. Det har 
blivit mer formellt och reglerat sedan RS 570 kom. 

4.2.2.7 Praxis kring fortsatt drift 

Enligt respondenten finns det tillräcklig praxis vid bedömningen av ett företags fortsatta drift i 
och med införandet av RS 570. Standarden har resulterat i en mer konkret reglering av hur 
revisorerna ska förhålla sig till fortsatt drift. Även innan RS 570 infördes skulle revisorerna 
hantera fortsatt drift men då var det mer en bedömning utefter egna preferenser som styrde 
och inte så reglerat som nu. Det beslutsträd (se Bilaga 1.) som återfinns i RS 570 anser 
respondenten vara mycket bra för att avgöra vilka bedömningar som måste göras och den bör 
revisorerna hålla sig till. Problemet är dock att revisorn måste kunna svara ja och nej för att gå 
vidare i sin bedömning av fortsatt drift, vilket inte alltid är enkelt. Detta gör emellertid att 
revisorn måste ta ställning i varje enskild fråga för att slutligen uppnå en bedömning av hur den 
fortsatta driften skall hanteras i revisionsberättelsen. Respondenten menar att det på ett sätt är 
väldigt enkelt att vilja ha mer praxis om vad revisorn skall skriva angående fortsatt drift i 
revisionsberättelsen. Samtidigt är det en mycket komplex situation och det kan ibland vara bra 
att ha valmöjligheter eftersom ingen situation är den andra lik. På grund av att 
omständigheterna varierar från fall till fall kan det enligt respondenten vara bra att revisorn får 
dra vissa egna slutsatser kring var bedömningen om den fortsatta driften bör hamna och avgöra 
vad som känns mest lämpligt i det enskilda fallet. Det är bra att revisorn får vägledning 
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beträffande hur den fortsatta driften skall bedömas men det slutgiltiga avgörandet angående 
vad som sedan skall skrivas i revisionsberättelsen bör få bero på revisorns fingertoppskänsla. 
Den största skillnaden gentemot innan införandet av RS 570, är att en upplysning numer anges i 
revisionsberättelsen även i de fall företagsledningen avgett information om den fortsatta driften 
i årsredovisningen. Detta medför ett förväntningsgap gentemot marknaden eftersom 
intressenterna förväntar sig att revisorn uttalar sig om tvivel finns kring den fortsatta driften, 
men samtidigt är risken stor att en upplysning kan misstolkas på grund av bristande kunskap 
kring skillnaderna mellan revisorns olika uttalanden. Det har uppstått en gråzon där revisorn nu 
måste ange en upplysning, vilken egentligen inte påverkar deras uttalande i revisions-
berättelsen, och detta är troligen det som är svårast för markanden att förstå.  
 
Respondenten anser vidare att eftersom det är så komplext att bedöma ett företags fortsatta 
drift är det svårt att få ett enkelt regelverk. Oavsett hur djupgående revisorn studerar 
regelverket så är det ändå en egen bedömning som måste göras i varje enskilt fall. 
Respondenten förklarar vidare att det inte finns något behov av experter på området att 
rådfråga i olika situationer, då det inom respondentens byrå redan finns personer ansvariga för 
riskfrågor i varje region, som revisorn kan rådgöra med då han överväger att skriva en 
revisionsberättelse som avviker från standardutformningen. Dessutom stämmer revisorerna på 
byrån av internt så att de vet att de är på rätt väg, speciellt i ett sådant komplext fall som 
fortsatt drift. Det som slutligen avges i revisionsberättelsen angående tvivel kring den fortsatta 
driften är således avstämt av flera personer. Det är en svår avvägning för revisorerna, de skall 
följa regelverket men inte mer. 

4.2.3 Respondent C 

4.2.3.1 Presentation 

Respondenten är godkänd revisor sedan två år tillbaka och har jobbat på byrån i åtta år. Till 
största delen handhar respondenten revisionen för mindre företag och arbetar i nuläget med 
ungefär 10 företag samtidigt som respondenten är involverad i 50-60 företag. De företag som 
respondenten handhar beräknas ha en omsättning från 1 till 10 miljoner per år. Klienterna är 
framförallt aktiebolag varav de flesta är enmans- eller fåmansföretag.  

4.2.3.2 Fortsatt drift och det dagliga arbetet på en revisionsbyrå 

Revisionsbyrån har en intern planeringsdokumentation som revisorerna följer i planeringsfasen 
vilken innehåller ett avsnitt gällande fortsatt drift. Med ledning av detta avsnitt tar man ställning 
till frågan om fortsatt drift i arbetet med samtliga företag, inte bara vid dem som löper risk att 
inte fortleva. Avsnittet om fortsatt drift är uppdelad i två frågor varav den första behandlar om 
det finns risk för företagets fortsatta drift.  Bedömer revisorn att företaget kommer att fortleva 
stannar han vid första frågan. Finns det någon osäkerhetsfaktor tillkommer det en ny fråga som 
handlar om hur företagsledningen behandlat riskerna. Frågorna i planeringsfasen har 
respondenten i åtanke vid de löpande besöken hos företagen. Finns det risk för tvivel kring den 
fortsatta driften får revisorn ägna mer tid för just det företaget, vilket kan innebära exempelvis 
tätare besök hos företaget samt att noggrant undersöka tidigare års utfall. Revisorn måste även 
blicka framåt i tiden för att se om företagsledningen upprättat någon budget och gjort en 
bedömning av hur resultatet kommer att se ut för nästkommande år. Revisorn behöver även 
undersöka hur branschen och konjunkturen kommer att utvecklas. Till sin hjälp har revisorn 
åtskilliga dokument och checklistor som vägledning när det råder tvivel kring ett företags 
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fortsatta drift. Grundstommen i planeringsfasen är emellertid de två frågorna i avsnittet om 
fortsatt drift.  

4.2.3.3 Svårigheter med bedömningen av fortsatt drift 

Enligt respondenten är det inte helt enkelt att bedöma den fortsatta driften. Revisorn får föra en 
dialog med företagsledningen eftersom det är dem som sitter inne med den största kunskapen 
om företaget. Respondenten framhåller dock att det finns en risk att företagsledningen 
skönmålar situationen och inte inser hur illa det är ställt med företaget. Respondenten har 
däremot aldrig råkat ut för att företagsledningen försökt dölja en negativ utveckling utan har 
den uppfattningen att de alltid försökt vara ärliga. Respondenten påpekar vidare att det är 
väldigt få av de mindre företagen som beaktar den fortsatta driften, de tänker oftast inte på så 
lång sikt utan lever från månad till månad. De mindre företagen är inte heller så bekanta med 
begreppet fortsatt drift utan revisorn får ofta informera dem om dess innebörd. Det är även 
viktigt att revisorn informerar företag i kris om vad som kan ske och vilka skyldigheter 
företagsledningen har innan situationen ställs på sin spets. Revisorn bör dessutom hålla ett 
möte med de företag som hamnat i en kritisk situation och vara behjälplig beträffande lämpliga 
åtgärder. Respondenten framhåller att revisorn ofta måste lita på företagsledningens 
bedömning om de tror att företaget kommer att fortleva eftersom ledningen har ett 
informationsövertag, men därmed ej sagt att det är något som får tas för givet. Har revisorn en 
annan syn på den fortsatta driften än företagsledningen riskerar de att hamna på kollisionskurs, 
vilket kan innebära risken att företaget väljer en ny revisor.  
 
Respondenten framhåller att företagens storlek och bransch kan ha en viss påverkan på 
bedömningen av den fortsatta driften. En del branscher drabbas oftare av svårigheter under 
vissa perioder än andra. Även storleken på ett företag kan påverka bedömningen av den 
fortsatta driften.  Stora företag har lättare att göra bedömningar eftersom de har stora 
ekonomiavdelningar och gör ofta bättre bedömningar. Respondenten anser vidare att om 
revisorn har varit med företaget under en längre tid vet han att en svacka kanske är helt normalt 
för det företaget. Revisorn är då medveten om att företaget drabbas av svårigheter ibland men 
att de ändå fortlever trots en negativ utveckling. Detta kan dock innebära en risk eftersom 
revisorn kanske inte är beredd på att det verkligen går dåligt för ett företag som tidigare alltid 
tagit sig igenom dåliga tider, han är således inte förberedd för de förödande konsekvenser som 
eventuellt följer. 

4.2.3.4 Reflektioner kring RS 570 

RS 570 har funnits så länge respondenten varit godkänd revisor och har därmed inte haft någon 
större inverkan på dennes sätt att arbeta. Respondenten anser heller inte att revisorerna på 
byrån arbetar annorlunda nu än tidigare. Respondenten menar att det troligtvis har varit mer 
märkbart för dem som varit revisorer under en längre tid och som därmed berördes av 
införandet av RS. Frågorna gällande going concern har emellertid alltid varit aktuella men det är 
först nu, i och med RS 570, som det har utkommit en samlad skrift om ämnet.  
 
Respondenten påpekar att det finns en teoretisk tillämpning och en praktisk tillämpning av RS 
570. Vederbörande anser att de hanterar frågorna i RS 570 relativt bra men ifrågasätter om 
revisorerna följer allt till punkt och pricka. Svårigheten med fortsatt drift ligger i att det 
innefattar förutsägelser om framtiden. Som nybliven revisor är det bra att ha något stöd att falla 
tillbaka på men de som har varit verksamma i många år har länge brottats med dessa frågor och 
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innebörden av RS 570 är egentligen ingen nyhet för dem. Respondenten framhåller vidare att 
det är svårt att säga hur RS 570 skulle kunna förbättras eftersom de så nyligen har anpassat sig 
efter den. Det är möjligt att det blir förändringar beträffande RS när revisionsplikten avskaffas. 
Respondenten funderar kring om det verkligen ens är möjligt att förenkla RS 570 eftersom så 
mycket är beroende av bedömningar om framtiden. 

4.2.3.5 Revisorns oberoende 

Beträffande revisorns oberoende framhåller respondenten att revisorn sitter i en relativt 
komplicerad sits eftersom företaget ofta vet mer om branschen och utvecklingen än vad 
revisorn själv vet. Om företagsledningen tror att utvecklingen kommer att bli positiv är det svårt 
som revisor att gå emot den åsikten. Respondenten anser att revisorerna aldrig kan vara helt 
oberoende eftersom de faktiskt får betalt av sin klient och således till viss del är beroende av 
dem. Det handlar om att kunna behålla kunden och samtidigt hitta en balans för hur kritisk man 
egentligen kan vara. Skriver revisorn något i revisionsberättelsen som leder till företagets 
konkurs, får hans byrå troligtvis inte förtroendet att sköta revisionen om företaget startar upp 
på nytt. Revisorn måste emellertid vara professionellt skeptisk och inte försköna verkligheten, 
vilket är en svår avvägning. Respondenten framhåller att revisorn inte gärna skriver något i 
revisionsberättelsen angående tvivel kring den fortsatta driften. Anledningen till detta är att så 
fort något står med kursiv stil i revisionsberättelsen uppfattar intressenterna det som något kri-
tiskt, vilket medför att det till och med är riskfyllt att ange en upplysning. Respondenten har 
ännu inte under sin yrkeskarriär sett någon revisionsberättelse där det angivits tvivel kring den 
fortsatta driften. Respondenten framhåller att revisorerna vill att företagsledningen själva skall 
ange i förvaltningsberättelsen om det går dåligt för företaget. En anledning till detta är att 
intressenterna uppfattar en kommentar om den fortsatta driften olika beroende på om den står 
i förvaltningsberättelsen eller i revisionsberättelsen.  

4.2.3.6 Avvikelse i revisionsberättelsen från standardutformning 

Respondenten har aldrig avgivit en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen 
på grund av tvivel kring den fortsatta driften. Respondenten framhåller att inte heller dennes 
kollegor har angivit någon anmärkning på ett företags fortlevnad i revisionsberättelsen. Vidare 
anser respondenten att bedömningen av den fortsatta driften kan anses vara en 
självuppfyllande profetia eftersom ett uttalande om tvivel kring den fortsatta driften kan 
medföra negativa konsekvenser för företagets fortlevnad om exempelvis banker tar del av 
bedömningen i revisionsberättelsen. Banken kanske drar in krediter vilket så småningom kan 
leda till att företaget går i konkurs. Detta är emellertid ett dilemma för revisorn eftersom alla 
intressenter förväntar sig att de kan lita på den information de får i revisionsberättelsen och 
således grunda sina beslut på den. Går ett företag så dåligt att det åläggs att upprätta en 
kontrollbalansräkning måste revisorn upplysa om detta i revisionsberättelsen. Respondenten 
och dennes kollegor har tolkat det som att det räcker att ange att kontrollbalansräkning 
upprättats och att det således inte krävs någon ytterligare upplysning om den fortsatta driften. 
Revisorn skriver i stället att bolaget har upprättat kontrollbalansräkning vilket följaktligen anty-
der att det finns risk för företagets fortlevnad.  

4.2.3.7 Praxis kring fortsatt drift 

Respondenten anser att det ännu inte finns någon praxis kring bedömningen av den fortsatta 
driften och att det troligen måste gå ett antal år innan detta uppstår. Svårigheten med att skapa 
en praxis kring ämnet är att varje revisor faktiskt gör sin egen bedömning kring den fortsatta 
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driften. Respondenten framhåller att om revisorn har arbetat under en längre tid och har mer 
erfarenhet upplever han färre svårigheter i de här frågorna. Nackdelen är att det kan bli 
slentrian i bedömningen än när en ny revisor kommer in och granskar ett företag.  
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5 Analys 
 

I avsnittet kommer en diskussion föras kring vårt valda ämne och den tillhörande problematiken. 

Våra empiriska efterforskningar kommer att knytas an till vår teoretiska referensram och 

slutligen utmynna i ett analyserande resonemang. 

5.1 Svårigheter kring bedömningen av fortsatt drift 

Efter en djupgående studie av relevant litteratur kan vi konstatera att fortsatt drift eller 
fortlevnadsprincipen är ett område som endast behandlas grundläggande i redovisningsteorin. 
Det kan emellertid utrönas att de flesta författarna är ense om att fortsatt drift är ett område 
som inte är helt enkelt att hantera. Nilsson och Martens et al är några av de författare som 
betonar att en viss problematik omgärdar en bedömning av fortsatt drift. Nilsson menar att 
dilemmat ligger i att det rör sig om bedömningar i framtiden vilka kan vara mycket svåra att 
hantera.82 Enligt Martens et al är fortsatt drift ett område med stort utrymme för missbedöm-
ningar, vilket problematiken bottnar i.83 Utifrån våra undersökningar kan även vi konstatera att 
svårigheter föreligger vid revisorernas bedömning av den fortsatta driften.  

5.1.1 Tankar kring fortsatt drift 
Principen om fortlevnad har funnits i ett antal århundraden och har förekommit i 
redovisningsteorin under en längre tid. Paton och Littleton var några av de författare som var 
tidiga med att diskutera kring begreppet fortsatt drift. Eftersom antagandet om fortlevnad 
föranleder värdering av tillgångar till historiska värden är det inte svårt att förstå att 
fortlevnadsprincipen är av stor betydelse för externredovisningen. Om ett företag inte kan antas 
fortleva fallerar den stomme som redovisningen vilar på. Paton och Littleton anser att 
fortlevnadsprincipen är nödvändig för en fungerande redovisning84, vilket Sterling 
motargumenterar genom att hävda att principen inte är nödvändig och att det är allt för svårt 
att bedöma ett företags framtida fortlevnad85. Vi kan konstatera att vi är eniga med Artsbergs86 
åsikt att principen om fortlevnad bör vara ett korrekt antagande. Anledningen till detta är att vi 
anser att redovisningen bör bestå av vissa grundläggande antaganden som ger redovisningen en 
stabil utgångspunkt. Att inte redovisa med antagandet om fortlevnad som grund skulle enligt vår 
åsikt medföra en mer komplicerad situation än den som återfinns vid redovisning till historiska 
värden.  

5.1.2 Revisorernas uppfattning om bedömningen av fortsatt drift 
Efter genomförd webbenkät kan vi konstatera att revisorerna i vår undersökning upplever 
svårigheter vid bedömning av fortsatt drift. Undersökningen visade att 61 procent av 
respondenterna ansåg att granskningen av fortsatt drift var förknippad med svårigheter. Utifrån 
frågorna med öppna textsvar (Bilaga 4.) kan vi konstatera att den främsta anledningen till denna 
uppfattning härrör från att revisorerna anser att det är svårt att göra bedömningar som baseras 
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på framtiden och som rör skattningar av hur företagets verksamhet kommer att utvecklas. 
Därutöver anser flera revisorer att många svårigheter angående fortsatt drift kan förknippas 
med företagsledningens egen bedömning, vilken ofta innehåller subjektiva och optimistiska 
prognoser. Vidare kan vi av undersökningen utläsa att en annan svårighet som förknippas med 
bedömning fortsatt drift berör de konsekvenser som ett uttalande kan få. Vissa revisorer 
upplever att en anmärkning på den fortsatta driften kan få förödande konsekvenser genom att 
exempelvis påverka kreditgivarna och påskynda obestånd. Vi kan således utröna att det finns en 
viss rädsla eller åtminstone medvetenhet om den självuppfyllande profetia som till viss del 
omtalas i litteraturen. 
 
Samtliga respondenter i de personliga intervjuerna ansåg att det förelåg svårigheter vid 
bedömningen av fortsatt drift. Respondenterna var av den uppfattningen att fortsatt drift är ett 
komplext område innehållande många bedömningar. Respondent B nämner att en svårighet 
med fortsatt drift är att bedömningen i stort sett innefattar att sia om framtiden, vilket självklart 
frambringar stora problem. Sannolikt är det just det framtidsorienterade perspektivet som gör 
bedömningen av fortsatt drift mycket komplicerat. Samtliga respondenter handhar små företag 
vilket har föranlett vissa svårigheter kring bedömningen, eftersom vissa företag är av den 
karaktären att de ofta går dålig men ändå hankar sig fram. Revisorerna upplever i dessa fall att 
det är svårt att uttala sig om att företaget inte kommer att fortleva på grund av bristande 
finansiell ställning då de historiskt sett ändå klarat sig. Revisorerna väntar därför ofta med att 
anmärka på den fortsatta driften tills det rör sig om solklara fall. Vi anser att situationen med att 
bedöma den fortsatta driften är mycket problematisk i dessa fall, eftersom intressenterna är 
berättigade att bli upplysta om tveksamheter kring fortlevnaden samtidigt som det är 
oförnuftigt att stjälpa ett företag som kanske har chans att ändå överleva. 
 
Eftersom vi har konstaterat att de flesta upplever svårigheter vid bedömningen av fortsatt drift, 
har vi erhållit en viss förståelse för den problematik situationen föranleder. Dilemmat för en 
revisor ligger i att han skall göra en oberoende bedömning87 om företagets framtid som således 
tillfredställer både företaget och intressenterna. Med utgångspunkt i RS 570 kan vi konstatera 
att bedömningen rent teoretiskt inte borde föranleda några större svårigheter. RS 570 innehåller 
en tydlig beskrivning av den arbetsgång som revisorn följer samt relativt klara riktlinjer för 
bedömningen av fortsatt drift vilket ej borde föranleda något större utrymme för vidare 
tolkningar. Emellertid nämner två intervjupersoner att, oberoende av hur mycket regelverket 
studeras, revisorn alltid måste göra en egen bedömning i varje enskilt fall om den fortsatta 
driften. Vi kan vidare fastslå att det aldrig är enkelt att göra bedömningar och utvärderingar som 
grundar sig på dels andra personers rapporter i form av företagsledningens samt prognoser som 
berör framtida händelser vilka ofta beror på externa faktorer. Oavsett positiva och tillförlitliga 
utvärderingar från företagsledningen måste revisorn överväga det riktiga i deras antagande om 
fortsatt drift88 vilket självfallet kan vara problematiskt då det oftast är företagsledningen som 
har störst kännedom om företaget och branschen. Revisorn hamnar troligtvis i en sits där han 
mycket tydligt måste motivera sitt ställningstagande i det fall han är av avvikande åsikt. Detta 
föranleder sannolikt en bekymmersam situation där revisorn riskerar att inte anmärka på den 
fortsatta driften på grund av att han dels inte besitter tillräcklig kunskap om området, dels inte 
kan grunda sina antaganden på spådomar om framtiden samt att han inte med 100 procents 
säkerhet kan motivera ett avvikande från företagsledningens bedömning.  
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5.1.3 Självuppfyllande profetia 
Utifrån de öppna textsvaren (Bilaga 4.) kan en generell uppfattning bland revisorerna sägas vara, 
att svårigheterna med bedömningen av fortsatt drift hänger samman med risken att ett yttrande 
om tvivel kring företagets fortlevnad kan få förödanden konsekvenser för företaget. Flera av de 
tillfrågade respondenterna menar att en anmärkning på den fortsatt driften kan bli en 
självuppfyllande profetia vilket kan leda till att företaget hamnar i obestånd. Vi kan utröna att 
detta torde innebära en viss försiktighet bland revisorerna att anmärka på företagets fortlevnad, 
vilket sannolikt beror på bedömningens komplexitet och samröre med förutsägelser om framti-
den.  
 
Respondent A och C nämner begreppet självuppfyllande profetia när de talar om de svårigheter 
som kan förknippas med fortsatt drift. De menar att ett yttrande om tvivel kring den fortsatta 
driften kan få så negativa konsekvenser att det till och med gör att företaget kommer på 
obestånd. Även det resonemang respondent B för kan associeras med innebörden av en 
självuppfyllande profetia, då respondenten menar att ett yttrande om tvivel kring fortsatt drift 
kan skada företaget. 
 
Om revisorn yttrar ett tvivel kring den fortsatta driften är det sannolikt att det påverkar 
intressenterna. Venuti framhåller att revisorns yttrande kan föranleda att aktieägare och 
kreditgivare får ett minska förtroende för företaget89, vilket även vi anser vara en rimlig följd av 
yttrandet om tvivel kring fortsatt drift. Orsaken till att en självuppfyllande profetia skulle kunna 
uppstå, är att revisorns yttrande får så stor genomslagskraft hos intressenterna att företaget går 
i konkurs och således inte fortlever. Vi anser att en anmärkning på den fortsatta driften borde 
påverka många intressenter negativt, då det är troligt att investerare och kreditgivare inte är 
intresserade av att påbörja eller fortsätta ett samarbete med företaget. Även andra användare 
av revisionen90 kan påverkas av bedömningen av fortsatt drift. Risken finns att exempelvis 
leverantörer blir skrämda av en anmärkning på den fortsatta driften, vilket kan orsaka företaget 
ytterligare bekymmer som slutligen leder till ett verkligt infriande av revisorns kommentar. 
Faran för att yttrandet om fortsatt drift leder till en självuppfyllande profetia torde vara en orsak 
till att revisorerna upplever svårigheter med bedömningen av fortsatt drift och även är 
restriktiva med att yttra sig om tvivel kring företagets fortlevnad. Samtidigt måste revisorn följa 
normer och regler som exempelvis Revisorslagen91, vilket medför att han måste göra en objektiv 
och oberoende bedömning av företagets situation och ställning. Det är dock inte svårt att förstå 
revisorns dilemma i att hitta en balansgång mellan dessa faktorer, då det även handlar om att 
även revisorn och revisionsbyrån har ett vinstintresse och måste tillfredställa sina kunder med 
hänsyn till lagar och regler. Ett förväntningsgap mellan revisorn och intressenterna är således 
relativt vanligt.  

5.1.4 Revisorns oberoende 
Som revisorslagen föreskriver skall revisorn ”[…] utföra sina uppdrag med opartiskhet och 

självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden.”92 
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Majoriteten, 76 procent, av de revisorer som deltog i webbundersökningen ansåg inte att det 
var svårt att hålla en oberoende ställning vid bedömningen av fortsatt drift. Endast 15 procent 
av revisorerna ansåg att en bedömning av fortsatt drift var förknippat med svårigheten att hålla 
en oberoende ställning. Anledningen till detta uppgavs, i de öppna textsvaren, vara att 
revisorerna har svårt att ifrågasätta företagsledningens prognoser och bedömningar då det är 
dem som har störst kunskap om sitt företag och sin bransch. Vidare kan vi utläsa att en revisor 
nämner ansvaret gentemot ägarna och ledningen kontra banker som en situation som kan 
föranleda att revisorns oberoende ställning rubbas. Ytterligare en orsak som två revisorer 
nämnde angående svårigheten att hålla en oberoende ställning, var att de är rädda för att skada 
företaget genom en anmärkning på den fortsatta driften och känner oro för att göra en felaktig 
bedömning.  
 
Samtliga intervjuade respondenter anser att bedömningen av fortsatt drift föranleder en 
komplicerad situation för revisorn och hans position gentemot kunden. Det som kan påverka 
revisorns oberoende ställning är att företagsledning, som tidigare nämnts, har ett 
informationsövertag gentemot revisorn vilket föranleder vissa svårigheter vid bedömningen av 
det riktiga i företagsledningens antaganden. Något som kan inverka på revisorns oberoende 
ställning är, enligt respondent A, den situation då företagsledningen hotar med att byta revisor 
om han går emot företagsledningens antaganden om fortsatt drift. Även respondent C anser att 
det kan vara svårt för revisorn att vara helt oberoende eftersom företagsledningen faktiskt är en 
betalande kund som revisorn och revisionsbyrån i stort sett är beroende av. Respondent B anser 
emellertid att det inte ska vara svårt för revisorn att hålla en oberoende ställning dels på grund 
av att det finns ett regelverk som måste följas och dels för att det är övriga intressenter som är 
den primära målgruppen och inte företagsledningen.  Vidare menar respondent B att 
marknaden förväntar sig att revisorn skall följa regelverket även om det ibland kan kännas 
olustigt.  
 
Något vi fann anmärkningsvärt var att de flesta respondenterna i webbundersökningen ansåg 
att det inte var svårt att hålla en oberoende ställning vid bedömningen av fortsatt drift. 
Eftersom författare som Venuti påtalar det dilemma revisorn befinner sig i vid bedömningen av 
fortsatt drift93 och då de personliga intervjuerna till viss del antyder att det är ett problem att 
hålla en oberoende ställning, förväntade vi oss att en större andel respondenter i enkäten skulle 
vara av samma uppfattning. Att majoriteten ansåg att det inte var svårt att hålla en oberoende 
ställning tror vi sannolikt beror på de krav marknaden ställer, samt att det enligt regelverken 
inte finns något utrymme för att frångå en oberoende position som revisor. Vi vill hävda att 
opartiskhet och självständighet94 är några av de mest grundläggande egenskaper en revisor 
måste besitta. Det är anmärkningsvärt men ändå förståeligt att respondent C anser att en 
revisor aldrig kan vara helt oberoende på grund av att de får betalt av kunden. En revisionsbyrå 
är liksom andra företag en vinstdrivande organisation som är beroende av att kunderna är nöjda 
och därmed betalningsvilliga. Detta är något som troligtvis de flesta revisorer kan instämma med 
men skillnaden mellan en revisionsbyrå och vissa andra företag torde emellertid vara att 
revisorerna är hårt reglerade i sin yrkesroll vilket inte borde föranleda tvivel kring revisorns 
oberoende.  
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5.2 Tillämpningen av RS 570 

Revisorn skall vid bedömningen av ett företags fortsatta drift följa arbetsgången i RS 570, för att 
kunna bedöma riktigheten i att företagsledningen tillämpar antagandet om fortsatt drift. 
Revisorn skall därutöver avgöra om det finns behov av att i årsredovisningen yttra sig om 
väsentliga osäkerhetsfaktorer angående företagets fortlevnad.95 Som en följd av att utreda 
huruvida svårigheter föreligger vid bedömningen av fortsatt drift, ansåg vi det även vara 
intressant att utreda revisorernas uppfattning om RS 570. 

5.2.1 RS 570 – teori och praktik 
Samtliga respondenter som deltog i de personliga intervjuerna utgår från RS 570 i sitt arbete 
med fortsatt drift vid revisionen. Vid planering av revisionen skall revisorn bedöma om det finns 
förhållanden som kan leda till tvivel kring företagets fortlevnad.96 Fortsatt drift förekommer som 
en del i planeringsfasen för de tre respondenterna, även om deras verktyg skiljer sig något åt. 
Ingen av respondenterna lägger någon större vikt vid fortsatt drift om företaget de granskar 
historiskt sett varit stabilt. Vidare kan det konstateras att samtliga respondenter följer arbets-
gången i RS 570 i de fall tvivel finns kring ett företags fortlevnad. Något som emellertid skiljer sig 
åt mellan respondenterna är deras uppfattning om när en upplysning krävs beträffande den 
fortsatta driften i revisionsberättelsen. Respondenterna A och C är av den uppfattningen att det 
är bättre att låta företagsledningen själva skriva så mycket som möjligt i förvaltningsberättelsen 
om tvivel kring den fortsatta driften, för att på så sätt undvika de skadliga effekter som ett 
yttrande från revisorn kan medföra. Respondent B anser dock att en upplysning alltid skall anges 
i revisionsberättelsen när tvivel finns angående företagets fortlevnad, även om 
företagsledningen påtalat detta i förvaltningsberättelsen. Vi anser att detta är anmärkningsvärt 
eftersom RS 570 torde ge så tydliga direktiv att tillämpningen inte borde skilja sig åt mellan olika 
revisorer. Å andra sidan agerar revisorerna till viss del utifrån egna preferenser vilket möjligen 
kan leda till olika tolkningar av en standard när det ej finns klara direktiv i varje enskilt fall.   

5.2.2 Vägledning beträffande RS 570 
Utifrån resultatet i webbundersökningen kan vi konstatera att de flesta revisorerna i 
undersökningen upplever att RS 570 ger tillräcklig vägledning vid bedömningen av fortsatt drift. 
Av de respondenter som besvarat enkäten ansåg 74 procent att RS 570 ger tillfredsställande 
vägledning.  
 
Vi kan konstatera att samtliga respondenter som deltog i de personliga intervjuerna anser att RS 
570 ger tillräcklig vägledning vid bedömningen av företagets fortsatta drift. Respondenterna 
anser även att införandet av RS 570 har medfört ett större fokus på fortsatt drift gentemot 
tidigare. Respondenterna A och C påtalar att strukturen i RS 570 ibland kan upplevas väldigt 
teoretisk och inte alltid tillämplig i praktiken. Respondenterna A och B anser att det 
”beslutsträd” beträffande de olika stegen i bedömningen av fortsatt drift som återfinns i RS 570, 
ger mycket bra vägledning i revisorns arbete (Bilaga 1.). Respondent B påtalar att RS 570 är väl 
strukturerad och har underlättat hanteringen av fortsatt drift, men att standarden ändå kan 
upplevas svår på grund av att allt inte är svart eller vitt. Något som respondent A saknar i RS 570 
är Freequently Asked Questions, FAQ, vilket skulle underlätta tillämpningen av standarden i 
praktiken.  
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Anledningen till att majoriteten av revisorerna i undersökningen tycker att RS 570 ger bra 
vägledning tror vi är att den är väl strukturerad och innehåller en tydlig arbetsgång. Vi kan dock 
konstatera att det torde bli vissa problem då RS 570 skall tillämpas i praktiken eftersom den inte 
erbjuder eller kan erbjuda vägledning för varje enskild situation. Det skulle förvisso vara bra med 
utförligare vägledning kring exempelvis de olika yttrandena i revisionsberättelsen och ett avsnitt 
med FAQ, men detta skulle troligen ändå aldrig kunna täcka upp alla situationer.  Möjligen skulle 
en utförligare mall kring bedömningen av fortsatt drift göra granskningen mer komplex och 
kanske till och med leda till felbedömningar. Vi grundar detta på att varje situation är unik och 
att varje revisor således måste utgå från sina egna uppfattningar om företaget och dess framtid, 
och inte följa förutbestämda situationer som anger när ett företag ej kommer att fortleva. Vi kan 
instämma med respondent B:s uttalande att eftersom det är så komplext att bedöma ett före-
tags fortsatta drift så är också svårt att få ett enkelt regelverk.  

5.2.3 Praxis 
Av webbenkäten framgick att det var relativt få revisorer i undersökningen, 17 procent, som 
ansåg att det finns en väl utvecklad praxis kring bedömningen av fortsatt drift. De som ansåg att 
det inte fanns en väl utvecklad praxis uppgick till 43 procent av de tillfrågade. De resterande 40 
procenten valde att svara vet ej på frågan. Vi kan konstatera att flertalet revisorer anser att 
praxis kring fortsatt drift behöver utvecklas och kanske även tydliggöras eftersom många inte 
kunde besvara frågan med ja eller nej. 
 
Intervjupersonernas åsikter angående mer praxis kring företagets fortsatta drift går till viss del 
isär. Respondent A anser att bedömningen av fortsatt drift bör kompletteras av praxis och 
sedvänja, samt att fler artiklar bör skrivas på området. Respondent A vill även ha mer praxis vad 
gäller sättet att tänka, reflektera och agera kring bedömningen av fortsatt drift. Respondent B 
anser däremot att det finns tillräcklig praxis på området fortsatt drift, på grund av att de måste 
finnas en valmöjlighet som revisor eftersom ingen situation är den andra lik. Både respondent A 
och B menar att ”beslutsträdet” i RS 57097 är ett bra hjälpmedel för att få vägledning vid 
bedömningen av fortsatt drift. Respondent C är av den åsikten att det inte finns någon praxis alls 
på området fortsatt drift beroende på att standarden är relativt nyss införd. Respondent C anser 
dock att det kan vara svårt att skapa en praxis kring fortsatt drift eftersom varje revisor gör sin 
egen bedömning.  
 
Av webbenkäten och de personliga intervjuerna kan vi konstatera att åsikterna skiljer sig åt 
beträffande huruvida det finns en väl utvecklad praxis kring bedömningen av fortsatt drift. Vi 
förmodar att en av anledningarna till detta är att varje revisor har sin egen uppfattning om vad 
praxis egentligen innebär och på så sätt svarar utifrån egna preferenser.  En annan orsak kan 
vara att RS 570 är relativt ny och därmed har ingen omfattande diskussion ännu förts kring 
huruvida praxis är väl utvecklad. Vi kan även konstatera att det är svårt att definiera vad som 
menas med en väl utvecklad praxis men troligen innebär det tydligare vägledning på området 
samt mer diskussion kring begreppet fortsatt drift. Vi kan förstå att många saknar en 
tillfredsällande praxis på området eftersom bedömningen av fortsatt drift kan anses vara mycket 
komplicerad, men samtidigt är det inte svårt att inse att mer praxis kan vara överflödigt då det i 
slutändan är den enskilde revisorn som måste göra en bedömning i varje unik situation.  
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5.3 Avvikelse från standardutformningen 

Vid tvivel kring den fortsatta driften skall revisorn i revisionsberättelsen ange något av 
nedanstående fyra yttranden, vilka alla medför att revisionsberättelsen avviker från 
standardutformningen. När revisorn finner en väsentlig osäkerhetsfaktor beträffande ett 
företags fortsatta drift skall detta uppmärksammas i revisionsberättelsen. Om företagsledningen 
gjort en tillfredställande redogörelse för detta i årsredovisningen kan det räcka med att revisorn 
ger en upplysning om de väsentliga osäkerhetsfaktorerna kring fortsatt drift. Ett avstående från 
att uttala sig föranleds av att revisorn ej kunnat erhålla tillräckliga revisionsbevis för sitt 
uttalande. Om revisorn anser att en upplysning inte är tillräcklig för att belysa de 
osäkerhetsfaktorer som finns kring fortsatt drift kan han välja att uttala sig med reservation eller 
med avvikande mening beroende på rådande situation.98 Efter genomförd webbenkät och 
personliga intervjuer kan vi konstatera att användningen av de olika yttrandena skiljer sig åt 
mellan olika revisorer.  

5.3.1 Att avvika från standardutformningen – är det vanligt eller råder 
försiktighet? 

Av webbenkäten går det att utläsa att det vanligaste är att ange en upplysning i 
revisionsberättelsen. 43 procent av de 100 respondenterna har någon gång angivit en 
upplysning i revisionsberättelsen på grund av tvivel kring den fortsatta driften. Upplysning kan 
anses vara den ”mildaste” varianten av yttranden eftersom det inte påverkar revisorns 
uttalande.99 Detta skulle kunna vara en orsak till att upplysning är vanligare än de andra 
yttrandena i enkäten. Vidare var det många av revisorerna som aldrig hade angett något 
yttrande i revisionsberättelsen, 42 procent av respondenterna. För de revisorer som uppgett att 
de någon gång angivit något/några av de fyra yttranden gavs möjligheten att besvara en 
följdfråga angående vid hur många tillfällen de avvikit från standardutformningen. Majoriteten, 
59 procent, av revisorerna har angett en avvikelse mellan en till fem gånger under den tid de 
varit godkända eller auktoriserade revisorer. Endast 5 procent har angivit en avvikelse fler än 15 
gånger. Vi kan konstatera att svårigheter föreligger beträffande tolkningen av dessa uppgifter, 
då många exogena faktorer som exempelvis antal yrkesår torde påverka hur många yttranden 
en revisor gjort under sin karriär. Vi kan emellertid utröna att det i undersökningen finns en ten-
dens bland revisorerna att de endast vid ett fåtal tillfällen ha angett en avvikelse från 
standardutformningen. 
 
De tre respondenterna har olika erfarenheter av yttranden vid tvivel kring den fortsatta driften. 
Respondent C har aldrig avgivit en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen 
på grund av tvivel kring den fortsatta driften. Respondent C känner inte heller till att någon av 
hans kollegor på byrån har gjort det. Respondent A har angett ett avstående från uttalande tre 
gånger under sin tid som revisor. Respondent B har endast vid ett tillfälle angett en upplysning i 
revisionsberättelsen. Respondenterna A och B har varit verksamma som auktoriserade revisorer 
ungefär lika länge, medan respondent C varit godkänd revisor i endast två år, vilket skulle kunna 
förklara att respondenten aldrig yttrat något i revisionsberättelsen beträffande fortsatt drift.  
 
Det är svårt att dra några generella slutsatser av det som framkommit i webbenkäten och under 
de personliga intervjuerna. Vi kan dock konstatera att det i detta fall är få som skriver något alls i 
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revisionsberättelsen och att om så är fallet så anger de flesta en upplysning i 
revisionsberättelsen. Vad orsaken till detta är kan vi endast spekulera kring, men en tänkbar 
anledning är att revisorerna är försiktiga med sina yttranden och hellre friar än fäller om det inte 
är ett solklart fall. Motivet till denna försiktighet skulle kunna vara att revisorerna dels är rädda 
för att yttrandet skulle kunna leda till en självuppfyllande profetia, och dels för att de kanske är 
osäkra på vilken bedömning som är tillämplig då fortsatt drift handlar mycket om förutsägelser i 
framtiden. Något som framgår vid de personliga intervjuerna som kan kopplas till frågan om 
försiktighet är att alla tre respondenterna påtalar att intressenterna förmodligen har svårt att 
skilja på de olika yttrandena en revisor kan göra i revisionsberättelsen. Därmed kan eventuellt 
ett samband skönjas mellan försiktigheten med att yttra sig i revisionsberättelsen och det fak-
tum att intressenterna blir skeptiska så fort det står något avvikande i revisionsberättelsen. 
 
Ytterligare en orsak till att det skrivs lite i revisionsberättelsen skulle kunna vara att revisorerna 
anser att det inte behövs någon upplysning i revisionsberättelsen beträffande fortsatt drift i de 
fall företagsledningen skrivit om det i årsredovisningen. Av teorin kan vi dock utläsa att revisorn 
skall ange en upplysning i revisionsberättelsen även om företagsledningen redan upplyst om 
osäkerhetsfaktorerna kring fortsatt drift i årsredovisningen.100 Vi anser att det är 
anmärkningsvärt att respondent A och C i de personliga intervjuerna antyder att det är bättre 
att företagsledningen själva skriver så mycket som möjligt i årsredovisningen så att revisorn 
endast behöver skriva mycket lite i revisionsberättelsen. Respondent B däremot, anser att en 
upplysning alltid skall anges om det finns tvivel kring fortsatt drift som ett komplement till 
företagsledningens redogörelse för osäkerhetsfaktorerna. Vi anser att denna tolkning av 
regelverket torde vara den mest aktuella. I RS 570 står det följande: ”Om upplysningarna i 

årsredovisningen är tillräckliga, skall revisorn lämna en revisionsberättelse som avviker från 

standardutformningen genom att lägga till en särskild upplysning som dels fäster 
uppmärksamheten på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som hänger samman med den 

händelse eller det förhållande som kan leda till tvivel om företagets förmåga att fortsätta sin 

verksamhet, dels hänvisar till den not i årsredovisningen som upplyser om de omständigheter 

som beskrivs i punkt 32.”101 

  
Under de senaste åren har det rått högkonjunktur i Sverige och det har varit ett mycket 
gynnsamt klimat för de flesta företagen. Detta kan sannolikt ha medfört att revisorerna inte haft 
någon anledning att anmärka på den fortsatta driften vid granskningen av många företag. Vi tror 
emellertid att detta kan förändras om/när Sverige möter en lågkonjunktur och revisorerna ser 
fler orosmoment i företagens framtid som de bör anmärka på. Förmodligen kommer 
försiktigheten med att anmärka på fortsatt drift i revisionsberättelsen att avta när allt fler 
revisorer inser sig tvungna att kommentera detta grundläggande antagande och marknaden fått 
ökad förståelse för de olika yttrandena kring fortsatt drift. Vi kan dock konstatera att försiktighet 
troligen alltid kommer att råda, vilket det även bör, kring bedömningen av fortsatt drift på grund 
av de konsekvenser ett yttrande kan medföra. 

                                                 
100 Ibid. 

101 Ibid. s 501 
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6 Slutsats 
 

I uppsatsen avslutande kapitel kommer vi att på ett åskådligt sätt besvara de problem-

frågeställningar som fastställdes i uppsatsens inledande avsnitt.  

6.1 Svårigheter med bedömningen av fortsatt drift 

 
Upplever revisorerna några svårigheter i samband med bedömningen av ett företags fortsatta 

drift? 

 

Genom en fördjupad studie av vår webbenkät och de personliga intervjuerna kan vi konstatera 
att de flesta revisorerna upplever svårigheter vid bedömningen av ett företags fortsatta drift. 
Svårigheterna hänger samman med den omständigheten att revisorerna måste göra 
bedömningar som baseras på förutsägelser om framtiden och med risken att ett yttrande i 
revisionsberättelsen kan leda till att uttalandet verkliggörs – den självuppfyllande profetian 
infrias. 

6.2 RS 570 – vägledning och praxis 

 

Finns det en tillfredställande praxis kring bedömningen av fortsatt drift och ger RS 570 tillräcklig 

vägledning i samband med revisionen? 

 

Utifrån vår empiri kan vi konstatera att revisorerna till viss del har olika åsikter beträffande 
huruvida det finns en tillfredställande praxis kring bedömningen av fortsatt drift och om RS 570 
ger tillräcklig vägledning. Vi kan utröna att de flesta revisorerna i undersökningen och i 
intervjuerna anser att det är önskvärt med mer praxis kring bedömningen av fortsatt drift. 
Däremot anser flertalet av de tillfrågade revisorerna att den vägledning som finns i RS 570 är 
tillfredställande, vilket intervjupersonerna ansåg bero på att standarden är väl strukturerad. 
Vissa revisorer anser att det varken behövs mer praxis eller vägledning, eftersom revisorn 
behöver valmöjligheter för att göra sin bedömning i varje enskilt fall. Det råder alltså ingen 
konsensus på detta område men vi kan ändå, utifrån enkätundersökningen och intervjuerna, 
konstatera att de flesta revisorerna efterfrågar mer praxis kring bedömningen av fortsatt drift 
men anser att vägledningen i RS 570 är tillräcklig. 

6.3 Bedömningen av fortsatt drift 

 

Är det vanligt att revisorer anmärker på den fortsatta driften eller råder det allt för stor 

försiktighet vid bedömningen? 

 

Vi kan konstatera att, det utifrån undersökningen och intervjuerna, inte är speciellt vanligt att 
revisorerna anmärker på tvivel kring den fortsatta driften. Förmodligen hör detta samman med 
de svårigheter som vi konstaterat föreligger vid bedömningen av fortsatt drift. Vi kan således ut-
röna att viss försiktighet torde råda vid bedömningen av fortsatt drift. 
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6.4 Förslag till vidare forskning 

När nu ett beslut träffats angående revisionspliktens avskaffande skulle det vara relevant att 
utreda vad det kommer att få för konsekvenser på RS 570 fortsatt drift. Det skulle vara 
intressant att undersöka vilken roll principen om fortlevnad kommer att spela hos revisorer och 
hos företagen vid avskaffandet av revisionsplikten. Ytterligare en aspekt som kan utredas vidare 
är hur småföretagare skulle kunna bli mer införstådda i principen om fortsatt drift och dess stora 
betydelse för redovisningen.  
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8 Bilagor 
Bilaga 1: Beslutsträdet RS 570 

 
 Figur 8.1. ”Beslutsträd” i RS 570.102 

                                                 
102 FAR Förlag, FAR:s samlingsvolym 2007 del 2 (2007) s 503 
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Bilaga 2: Webbenkät 
 
Syftet med denna undersökning är att utreda vilka svårigheter som kan föreligga vid revisorns 
granskning av ett företags fortsatta drift samt att utreda huruvida RS 570 anses vara ett adekvat 
verktyg vid revisionen. Undersökningen kommer att ligga till grund för vår kandidatuppsats på 
Högskolan i Skövde. Svaren kommer att behandlas anonymt och resultatet redovisas offentligt 
endast i vår kandidatuppsats. Undersökningen beräknas ta cirka 5 minuter i anspråk. Tack för 
visat intresse! Helena Sandberg & Maria Helmersson  
 
1. Kön 

 
  Man  
  Kvinna 
 
2. Är Du godkänd eller auktoriserad revisor? 

 
  Godkänd  
  Auktoriserad 
 
3. Hur många år har Du arbetat som godkänd/auktoriserad revisor? 

 
_____År 
 
4. Upplever Du några svårigheter vid bedömningen av ett företags fortsatta drift? 
 
  Ja  
  Nej  
  Vet ej 
 
5. Vilka svårigheter anser Du föreligga vid bedömningen av den fortsatta driften? 

 
Textsvar. 
 
6. Upplever Du att RS 570 ger tillräcklig vägledning i samband med bedömningen av den 
fortsatta driften?  

 
  Ja  
  Nej  
  Vet ej 
 

7. Har Du någon gång, på grund av tvivel kring företagets fortsatta drift, angett något/några av 

följande alternativ i revisionsberättelsen? (Fler än ett alternativ medges) 

 
  Upplysning  
  Avstående från uttalande  
  Uttalande med reservation  
  Uttalande med avvikande mening 
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8. Vid hur många tillfällen, under Din tid som godkänd/auktoriserad revisor, har Du avvikit från 

standardutformningen av en revisionsberättelse på grund av tvivel kring den fortsatta driften?  

 
  1-5  
  6-10  
  11-15  
  15- 
 
9. Har Din bedömning av ett företags fortsatta drift någon gång avvikit från den bedömning 

företagsledningen gjort?  

 
  Ja 
  Nej  
  Vet ej 
 
10. Upplever Du att det är svårt att hålla en oberoende ställning vid granskning av den fortsatta 

driften? 

 
  Ja  
  Nej  
  Vet ej 
 
11. Varför anser Du att det är svårt att hålla en oberoende ställning vid granskning av den 

fortsatta driften? 

 
Textsvar. 
 
12. Anser Du att det finns en väl utvecklad praxis angående bedömningen av fortsatt drift enligt 

RS 570?  

 
  Ja  
  Nej  
  Vet ej 
 
13. Övriga kommentarer. 
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Bilaga 3: Intervjufrågor 
 
Är du godkänd eller auktoriserad revisor? 
 
Hur länge har du arbetat på den här byrån? 
 
Hur länge har du arbetat som revisor? 
 
Arbetar du till övervägande del med större eller mindre företag? 
 
Hur många företag hanterar du normalt på ett år? 
 

Upplever du några svårigheter kring granskningen av ett företags fortsatta drift? 
 
Upplever du några svårigheter med tillämpningen av RS 570? 
 
Hur har RS 570 påverkat ditt arbete? 
 
Hur mycket tid lägger du på tillämpningen av RS 570 i förhållande till andra överväganden som 
du som revisor måste beakta? 
 
Anser du att det finns något som skulle kunna utveckla och förenkla tillämpningen av RS 570? 
 
Påverkar företagets storlek och bransch bedömningen av den fortsatta driften? 
 
Hur fungerar företagets egen bedömning om den fortsatta driften? 
 
Har din bedömning av ett företags fortsatta drift någon gång avvikit från företagsledningens 
bedömning? 
 

Har Du någon gång, på grund av tvivel kring företagets fortsatta drift, angett upplysning, 
avstående från ett uttalande, uttalande med reservation eller avvikande mening i 
revisionsberättelsen?  

 

Vid hur många tillfällen ungefär har du angett något av ovanstående? 
 

Upplever du att det är svårt att hålla en oberoende ställning vid granskningen av den fortsatta 
driften? Varför? 

 

Råder det allt för stor försiktighet kring bedömningen av den fortsatta driften? 

 

 

Anser du att det finns en väl utvecklad praxis angående bedömningen av den fortsatta driften 
enligt RS 570? 
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Bilaga 4: Webbenkät – textsvar på öppna frågor 
 

Vilka svårigheter anser Du föreligga vid granskningen av den fortsatta driften? 

 
• Bedömning av ledningens framtidsutsikter, resultatprognoser och likviditet, som ofta 

kan vara väl optimistiska. Bedömning av branschen med konkurrentsituation, 
marknad, ny teknik etc. 

• Svårigheten för mig som revisor är att få så mycket underlag så att jag ska kunna 
uttala mig om fortsatt drift.   

• Finns det någon budget, är den trovärdig. Görs nödvändiga åtgärder m.m. Har fö-
retagsledning tillräckliga kunskaper m.m. 

• Svårt att avgöra framtiden. Kan vara att företagsledarna är för positiva, men svårt att 
säga. Man vill inte vara för negativ för då kan det bli svårt för företaget.  

• Många oerhört svåra gränsdragningsfrågor och rena bedömningsfrågor om framtiden 
som ju naturligtvis är osäkra. 

• När/om man måste påpeka tvivel om detta i revisionsberättelse/rapporter. 
• Svårt att sia om framtiden. Också svårt med att tackla företagarens förväntningar mot 

en mer realistisk bild. 
• Effekterna av bedömningen kan påskynda ev. obestånd. 
• Svåra bedömningar om när det finns fara för fortsatt drift.  
• Att avgöra när likvidationsplikten inträder och det är dags att upprätta kontroll-

balansräkning är en svårighet. 
• Svårt bedöma framtiden, och hur verksamheten utvecklas. 
• Bedöma överlevnadsförmåga baserat på framtida bedömningar som bygger på svaga 

bevis. 
• Man har ingen "kristallkula". Subjektiva bedömningar från styrelse och företagsled-

ning. 
• Det är betalningsmöjligheterna som styr mycket. Familjeföretag som lever på fö-

retaget. Om inte fortsatt drift bra eller dåligt för ägarna. Bättre att stänga i tid. Många 
olika funderingar. 

• Bedömningen, samt företagets negativa konsekvenser av en revisionsberättelse som 
avviker från standard. 

• Vi har inte all information om förutsättningar att behålla kunder och marknad. 
Förändring kan ske snabbt och kunden informerar sällan om risk bara om möjligheter. 

• Svårigheten ligger ofta i att bedöma bolagets framtida förmåga att råda bot på den 
situation som lett fram till att bolagets fortsatta drift kan ifrågasättas. 

• Svårt att bedöma riktigheten i bolagens påstående. Ibland har bolagen svårt att ta 
fram underlag som styrker en eventuell fortsatt drift. 

• Frågan om fortsatt drift mynnar ofta ut i företagets och ledningens bedömningar och 
uppskattningar kring sin framtida verksamhet. Då detta är just bedömningar och 
uppskattningar i ganska hög grad, i allmänhet, innebär det ett stort mått av osäkerhet. 

• Kreditgivarnas inställning till företag som redovisar upprepade förluster. 
• Kan vara svårt att avgöra om bolaget klarar att verkligen driva företaget vidare under 

år framöver. 
• Särskilt den påverkan på bolaget som kan uppstå från olika politiska beslut, ex miljö. 

Samt olika tillstånd som myndigheter skall ge. Svårt att göra bedömningar i förväg. 
• Svårigheter att bedöma bolagets förutsättningar. 
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• Jobbar en del med små ägarledda företag och där har man ej tillgång till framtids-
prognoser och de jobbar inte så mycket med budgetarbete varför det är svårt att få 
fram info om bolagets förmåga att överleva på lite längre sikt. 

• Att göra en adekvat bedömning om bolagets framtid. 
• Svårigheter att bedöma konsekvenserna av de fakta som föreligger. Oftast är det inte 

svart eller vitt. Det får dessutom förödande konsekvenser för bolaget om man skriver 
om fortsatt drift i revisionsberättelsen. 

• Krävs en ordentlig portion av allmänbildning hos revisorn och inte helt sällan kunskap 
utöver det rent ekonomiska. 

• Svårt att avgöra om företagsledningens bedömning om framtiden är realistisk då den 
finansiella rapporteringen pekar på problem med fortsatt drift. 

• Frågan är teoretisk i många fall och svår att relatera till för fåmansföretag. 
• Att vi skall lämna bedömning om bolagets fortsatta tid så långt fram i tiden. 
• Värdera möjligheten för udda typer av verksamhet att överleva när kapitalbristen 

börjar närma sig. 
• Risken kan vara stor att förstå företagsledningens framtidstro. 
• Svårigheterna ligger i hur långt granskningen av fortsatt drift ska gälla. Längre än 1 år? 
• Intressenters olika framtidstro. 
• Att bedöma företagets förmåga för fortsatt drift  
• Det är inte så alldeles enkelt att avgöra om möjlighet finns att fortsätta verksamheten. 

Betydelse har de aktiebolagsrättsliga reglerna men framför allt obeståndsreglerna. 
dessa gränser sätts ju ofta av andra än företaget självt. 

• Ofta svårt att bedöma förutsättningarna och de bedömningar som görs av före-
tagsledningen/ägarna. 

• Eftersom det är en bedömningsfråga så finns alltid risken för felaktiga bedömningar. 
Allt hänger samman med händelser framåt i tiden. 

• Trovärdiga planer och prognoser från företagsledning och styrelse. 
• Det är en relativt subjektiv fråga som i många fall kräver viss bedömning. Man måste 

vara vaken för olika typer av indikatorer på att den fortsatta driften är hotad. 
• Bedömningen skall göras av en högst osäker framtid. Ett uttalande om tvivel på 

fortsatt drift blir sannolikt självuppfyllande. 
• Bedömningsfrågorna kring bolagets framtida finansiering, vilket ofta är kopplat till 

pågående förhandlingar med finansiärer, förhandlingar som ofta inte är avslutade 
innan jag ska skriva på revisionsberättelsen. 

• Svårigheter att få samt utvärdera information kring händelser som kan påverka den 
fortsatta driften.  

• Tillförlitlig bedömning av framtida resultatutveckling. 
• Risk att skada företaget. 

 
 

Varför anser Du att det är svårt att hålla en oberoende ställning vid granskning av den 

fortsatta driften? 

 
• Det är svårt att hävda att ledningens åsikter med dokumentation och underlag inte 

skulle hålla. 
• Svårt att dras med av företagsledarnas förhoppningar, svårt att avgöra vad som är 

underbyggt.  
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• Man skriver inte fast man borde. Är rädd för att det drabbar kunden negativt och tar 
därför risken som det innebär att inte anmärka fast man borde. 

• Se tidigare svar. Inte helt lätt tackla företagets förväntningar. 
• Tänker dels på att ägarna kanske lever av bolaget. Samtidigt kan de i längden förlora 

mer genom att fortsätta driften. Svårt att ge uttalande om att avstå från att uttala sig 
om fortsatt drift. 

• Beroende på att det är företagsledningen som har den bästa förmågan att bedöma 
företagets framtida utveckling. Därför måste man ha väldigt bra på fötterna innan 
man går så långt att man skriver oren revisionsberättelse tvärt emot dessa 
bedömningar.  

• Vid ett uttalande som går företagsledningen emot i detta sammanhang så är det 
sannolikt "dödsstöten" för företaget. En felaktig bedömning är förödande för 
företaget samtidigt som ett underlåtande kan vara förödande för övriga intressenter. 

• Hänsyn till ägaren och företaget kontra hänsyn till exempelvis banken. 
• Beror på vad man väger in i begreppet oberoende. Problemet är att man är utelämnad 

till företagsledningens bedömning. 
• Svårt att bedöma utan klientens medverkan. 
• Det är svårt att veta om man skadar företaget vid eventuell upplysning om tvek-

samheter om fortsatt drift 
• Kan vara svårt att vara negativ (om tillräcklig grund saknas) samtidigt som före-

tagsledningen är positiv över framtiden. 
• Jag känner oro för att göra en felaktig bedömning. Granskar endast fåmansbolag där 

det mesta beror hur ägaren kan hantera situationen. 
 

Övriga kommentarer: 

 

• Inga. 
• Man måste som revisor ha "mycket på benen" om man ska anmärka på fortsatt drift. 

Mitt uttalande i revisionsberättelsen kan få förödande konsekvenser. Jag anser att det 
är helt klart det svårast i min revision att uttala mig angående fortsatt drift. 

• Regelverket och tillämpningen bör vidareutvecklas om det skall kvarstå som en 
skyldighet för revisorn att pröva och uttala sig om.  

• Lycka till 
• I vissa fall svårbedömd fråga, ovissheten kring bedömning av framtiden är svårast. 
• Bli inte revisorer. 
• Anser inte att detta vara revisorns uppgift. Detta är affärsrisker som måste bedömas 

av varje enskild intressent. Ett uttalande skulle kunna omintetgöra en framtida 
affärsmöjlighet.  

• Trots att RS funnits ett tag så känns det som vi inte fokuserat så mycket på fortsatt 
drift än fast att det är så pass viktigt. 

• Jag har sällan behövt uttala mig då vi arbetar med främst små företag där det oftast är 
ganska tydligt när bolaget inte går bra. 

• Jag är specialiserad mot större finansiella bolag och har ännu inte stött på något fall 
när detta varit tveksamt varför jag inte är fullt insatt i detaljerna. 

• Ett exempel från nutid: börsen störtdyker under längre tid. Påverkar fortsatt drift ?! 
• Lång erfarenhet ger med tiden en relativt stor säkerhet för att rätt kunna bedöma 

uppkommen situation. Obestånd uppkommer ej helt plötsligt.  
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• Helt omöjligt göra en rättvisande bedömning 
• Lycka till! 
• Det är extremt svårt för revisorn att göra en affärsmässig bedömning om fortsatt drift 

- risken för en felbedömning gör att man hellre friar än fäller - vilket är konsekvensen 
om man ifrågasätter företagsledningens omdöme. 

• Bra att ni tar upp detta ämne då detta är något av det svåraste som en revisor har att 
ta ställning till vid avlämnande av revisionsberättelse. 

• Det är ofta enkelt att få styrelse och vd att tycka att en upplysning i RB rörande frågan 
om fortsatt drift är positiv. Även deras risk minskar. 

• Alla frågor som ni ställt går inte enbart svara Ja eller Nej på. Krävs ofta en motivering. 
Önskar er dock lycka till med ert arbete! 

• Ett negativt uttalande i revisionsberättelsen måste vara mycket underbyggt. En 
obefogad kritik kan ju i värsta fall sänka företaget utan egentlig anledning. Därför, 
hellre avstå än att skriva anmärkning. 

• När revisionsplikten försvinner för de minsta företagen är RS ej längre aktuell. 
 

 


