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Sammanfattning 

Problembakgrund: Att vara revisor handlar inte enbart om att granska företags räkenskaper, 

utan också om att själv bli granskad. Den internationella ekonomiska kraschen i början av 2000-

talet har skapat en helt ny och hårdare verklighet för professionen, med ökad risk för 

stämningar och skadestånd. Att bedöma rimligheten i företagsledningens antagande om 

verksamhetens fortsatta drift och eventuellt uttala tvivel om detta i revisionsberättelsen 

betraktas som en av revisorns svåraste uppgifter. Här kan i princip två möjliga fel inträffa; 

antingen går det reviderade företaget i konkurs under det närmaste året utan att revisorn har 

anmärkt på den fortsatta driften (typfel II), eller så utfärdar hen en varning utan att företaget 

hamnar på obestånd (typfel I). Båda fallen leder ofta till kritik mot revisorn, vilket kan leda till 

stämningar och hissnande skadeståndsanspråk från missnöjda klienter eller intressenter. Som 

utomstående framstår detta som ett problem och leder till följande forskningsfråga: Hur tänker 

revisorn etiskt kring utlåtande om det reviderade företagets fortsatta drift och den ständigt 

föreliggande skadeståndsrisken? 

Syfte: Uppsatsens syfte är att utifrån ett etiskt perspektiv beskriva, analysera och skapa en 

djupare förståelse för revisorns förhållningssätt till utlåtande om det reviderade företagets 

fortsatta drift och den ständigt föreliggande skadeståndsrisken. 

Metod: För att kunna uppfylla syftet och få den djupare förståelsen har en kvalitativ metod 

antagits. Ansatsen är abduktiv och empirin är insamlad genom djupintervjuer med fyra 

auktoriserade revisorer, på lika många byråer och städer i Västra Götalands län. Två av dessa 

kommer från stora byråer (i denna uppsats definierade som de sju största i Sverige, Big 7) och 

två från mindre byråer (icke Big 7). 

Slutsats: Revisorns förhållningssätt till skadeståndsrisken vid utlåtande om det reviderade 

företagets fortsatta drift framstår i föreliggande studie som avslappnat. Även om 

stämningsrisken finns med i bakhuvudet under revisionsprocessen, så ses den inte som något 

stort problem och är därför inget som bekymrar majoriteten av informanterna. Detta kan 

härledas till ett flertal faktorer, bland annat en allmänt låg skadeståndsrisk i landet och det 

faktum att ingen av revisorerna någonsin har blivit stämd. I ett gränsfall tenderar revisorn 

därför, i sann utilitaristisk anda, att bedöma skadeståndsrisken som minimal i jämförelse med 

den skada som varningen kan orsaka klienten. Den självuppfyllande profetian, det vill säga att 

revisorns varning i sig kan skapa negativa marknadsreaktioner och skada klienten, är en annan 

framträdande faktor i sammanhanget. Samtliga informanter har respekt för denna effekt, vilket 

kan förklara deras sparsamma varningsbenägenhet. Klientens egenskaper (bra eller dåliga) 

spelar också in och kan bli avgörande vid ett utlåtande. Detta tyder på ett dygdetiskt beteende 

och är vägledande i den utilitaristiska tankeprocessen. Utöver detta görs också rigorösa 

riskanalyser av nya klienter, och alla informanters byråer har interna eller externa riktlinjer som 

stöd vid eventuella stämningar. När det gäller det förstnämnda visar studien på att klientens 

egenskaper kan spela in. Om dessa anses vara negativa eller onormala, nekas klienten, vilket 

tyder på ett dygdetiskt beteende.   

Nyckelord: Revision, revisor, fortsatt drift, fortlevnadsvarning, typfel I, typfel II, självuppfyllande 

profetia, etik, skadeståndsrisk, stämningsrisk.  
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Abstract 

Background: To be an auditor isn´t all about auditing a company´s financial reports, it´s also 

about being the auditee. The international financial crash in the beginning of this century has 

created a new and tougher reality for the profession, with an increased litigation risk. To issue or 

not to issue a going concern opinion is considered to be one of the hardest decisions an auditor 

has to face. In these situations there are two types of error that can occur: either the auditor 

doesn´t issue a going concern warning but the company goes bankrupt within a year (type II 

error), or the auditor issues a going concern warning but the company lives on (type I error). In 

both cases criticism will come, and the auditor may face huge claims from unsatisfied clients or 

its stakeholders. From an outsider view this seems problematic, which leads to the following 

research question: What are the auditor´s ethical thoughts on going concern opinions and the 

ever-present litigation risk?  

Purpose: The purpose of this paper is that from an ethical perspective describe, analyze and give 

a deeper understanding of the auditor´s attitude toward going concern opinions and the ever-

present litigation risk. 

Method: To be able to fulfill the purpose of the paper and to achieve this deeper understanding, 

a qualitative method with an abductive approach has been adopted. Interviews have been made 

with four qualified auditors, on different firms, in different towns in Västra Götalands län 

(Sweden). Two of these are members of the Big 7 (the seven largest firms in the country) and 

two belongs to smaller firms. 

Conclusion: The auditor´s attitude toward the litigation risk in the going concern process seems 

to be relaxed. Although the risk of litigation is an ever-present concern in the back of the 

auditor´s mind during the auditing process, the majority of the respondents do not see this as a 

major problem. The reason for this can be related to a generally low litigation risk in Sweden and 

the fact that none of the auditors in this study has been a victim of a lawsuit. Therefore, in a 

borderline case and in a true utilitaristic spirit, the auditor tends to see the litigation risk as 

minimal compared to the damage that a going concern warning can cause the client. The self-

fulfilling prophecy, where a warning from the auditor has the potential to provoke a negative 

market reaction and thereby damage the client, is also a contributing factor. All the respondents 

consider and respect this effect, which could explain their rather low rate of going concern 

warnings. The clients characteristics (good or bad) is another important factor that can be 

crucial when it comes to issuing a warning or not. This indicates a virtue ethics behavior and 

guides the auditor in the utilitaristic thinking process. Besides this, rigorous risk analysis of a 

potential client and the people behind it are being made before it will be accepted, and for the 

auditor there are also internal and external guidelines to follow in a potential lawsuit situation. 

In the former, this study shows that the characteristics of the client can play an essential part. If 

these are considered to be negative or “abnormal”, the client will be denied, which is an 

indication of a virtue ethics behavior.         

Keywords: Auditing, auditor, going concern, going concern warning, going concern modified 

opinion, type I error, type II error, self-fulfilling prophecy, ethics, litigation risk.  
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1. INLEDNING 

I detta kapitel kommer bakgrunden till föreliggande uppsats att presenteras, diskuteras, 

problematiseras och mynna ut i en problemfrågeställning med efterföljande syfte. Det hela 

avslutas med en kortare redogörelse för avgränsningar och disposition.   

1.1 Problembakgrund 

Att vara revisor handlar om att granska företags påståenden och göra utlåtanden kring dessa 

utifrån vissa bestämda kriterier (Carrington, 2010). Men det finns också en annan sida av yrket, 

där granskaren blir granskad, kritiserad och till och med stämd. Ett exempel på detta är revisorns 

beslutsprocess kring företagets fortsatta drift (going concern), det vill säga om hen ska dela 

företagsledningens antagande om verksamhetens fortlevnad under överskådlig framtid 

(vanligtvis tolv månader) eller om det ska uttalas tvivel angående detta i revisionsberättelsen 

(Carrington, 2010; FAR, 2014).  

Det finns ett stort intresse från både lagstiftare och allmänhet kring rapporteringen av den 

fortsatta driften i samband med en bolagskonkurs. Samtidigt visar tidigare amerikansk forskning 

att bara knappt hälften av alla likviderade företag har fått en fortsatt drift-varning från revisorn 

(Geiger, Raghunandan & Rama, 2005). I Sverige är siffran ännu lägre. En relativt färsk 

undersökning på svenska konkursdrabbade små- och medelstora företag mellan 2004 och 2011 

visar att revisorers fortlevnadsvarningar förvisso har ökat under perioden men att den 

genomsnittliga siffran ändå inte överstiger 14 procent (Sundgren & Svanström, 2014), vilket 

innebär att en överväldigande majoritet av alla de företag som hamnar på obestånd inte har fått 

någon anmärkning. I en jämförelse med våra nordiska grannländer Norge, Danmark och Finland 

är svenska revisorer de som är mest restriktiva när det kommer till att utfärda 

fortlevnadsvarningar i förhållande till antalet reviderade företag (Sormunen, Jeppesen, 

Sundgren & Svanström, 2013). 

Den internationella ekonomiska kraschen i början av 2000-talet har dessutom skapat en helt ny 

verklighet för revisorsprofessionen. I kölvattnet av Enrons och revisionsbyrån Arthur Andersens 

kollaps har ett hårdare revisionsklimat uppstått, med ökade risker för stämningar och 

skadestånd, högre försäkringskostnader och strängare regler (Fargher & Jiang, 2008). I Sverige är 

Prosolvia-domen ett avskräckande exempel på de hissnande skadeståndsbelopp som en 

oaktsam revision kan rendera i. Även om fallet slutade med förlikning och därmed en slutnota 

för revisionsbyrån Öhrlings (numera PwC) på dryga 740 miljoner kronor istället för hovrättens 

utdömda 890 miljoner kronor, så finns det kritiska röster som höjer ett varningens finger för att 

detta ändå kan bli ett riktmärke för framtida domar, vilket ökar skadeståndsrisken ytterligare 

(Svensson, 2013). 

1.2 Problemdiskussion 

Att göra ett utlåtande kring det reviderade företagets fortsatta drift betraktas som en av 

revisorns svåraste uppgifter (Louwers, Messina & Richard, 1999). Det finns i princip två möjliga 

fel som kan uppstå; antingen går det reviderade företaget i konkurs utan att revisorn har 

anmärkt på fortsatt drift, eller så utfärdar hen en anmärkning utan att företaget hamnar på 

obestånd (Geiger et al., 2005; Lai, 2009; Catasús, Hellman & Humphrey, 2013). Båda fallen leder 
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ofta till kritik mot revisorn (Carrington, 2010; Tagesson & Öhman, 2015), vilket inte sällan 

resulterar i stämningar från missnöjda intressenter (Rodgers, Guiral & Gonzalos, 2009). 

Risken för rättstvist och skadestånd är förvisso inte lika vanligt förekommande här i Sverige som 

i exempelvis USA (Carrington, 2010; Sormunen et al., 2013; Tagesson & Öhman, 2015), men 

enligt Moberg (2006) har diskussionerna kring professionens ansvar intensifierats, 

skadeståndsanspråken har vuxit och det är numera mer riskfyllt att vara revisor än ledamot i ett 

företag. En bidragande orsak till detta är den obligatoriska ansvarsförsäkring som revisorer är 

skyldiga att ha. Genom denna finns det alltid tillgängligt skadeståndskapital och revisorerna har 

på så sätt blivit ett tacksamt byte hos stämningsstinna intressenter (SOU 2008:79). 

Sedan 2004 finns en internationell standard, ISA 570, att tillgå. Denna är framtagen i syfte att 

underlätta för revisorn i processen kring företagets fortlevnad och ger rekommendationer om 

när och hur hen bör utforma i sitt utlåtande (FAR, 2014). Det råder dock delade meningar om 

standardens effektivitet. Enligt Carrington (2010) är den komplex och svår att följa. Det finns 

också frågetecken kring harmoniseringen. Sormunen et al. (2013) ser exempelvis stora skillnader 

i revisorers fortlevnadsvarningar i de nordiska grannländerna, trots att dessa har liknande 

rättssystem och använder sig av samma ISA-standard. Det finns dessutom forskning som påvisar 

skillnader i revisorers benägenhet att varna för fortsatt drift mellan stora och små byråer 

(Chiang, Lin & He, 2015; Kaplan & Williams, 2012), och att skadestånd i förhållande till 

anseendet har betydelse för revisorns beteende och beslut är också vetenskapligt dokumenterat 

(McCracken, 2003). 

Sammanfattningsvis finns det alltså å ena sidan ett komplicerat utlåtande som måste göras 

angående det reviderade företagets fortsatta drift, med ett ramverk som förefaller ha stort 

utrymme för tolkningar. Å andra sidan finns en ständigt föreliggande stämningsrisk, med 

hissnande skadeståndsanspråk från företag och intressenter som blivit drabbade av ett felaktigt 

utlåtande. I skottgluggen står i slutändan en person – revisorn. 

1.3 Problemformulering 

Som utomstående framstår ovanstående diskussion som ett problem för revisionsbranschen i 

allmänhet och revisorn i synnerhet, vilket leder till följande frågeställning:  

Hur tänker revisorn etiskt kring utlåtande om det reviderade företagets fortsatta drift och den 

ständigt föreliggande skadeståndsrisken?  

1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att utifrån ett etiskt perspektiv beskriva, analysera och skapa en djupare 

förståelse för revisorns förhållningssätt till utlåtande om det reviderade företagets fortsatta drift 

och den ständigt föreliggande skadeståndsrisken. Förhoppningen är att revisorsprofessionen 

genom detta bidrag ska kunna få en ökad etisk självinsikt om problematiken kring fortsatt drift 

och skadeståndsrisken, vilket kan öka medvetenheten och ge proaktiva fördelar i 

revisionsprocessen. 
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1.5 Avgränsningar 

Som framgått är den här uppsatsens huvudsakliga fokus riktat mot revisorns etiska förhållande 

till skadeståndsrisken vid utlåtande kring företagets fortsatta drift. Detta innebär att endast en 

begränsad del av den komplicerade processen kommer att beröras. Hur revisorn rent tekniskt 

upptäcker varningssignalerna i verksamheten och i de finansiella rapporterna eller hur denne 

bär sig åt i insamlandet av bevis kring fortlevnadsutlåtandet kommer inte att behandlas 

närmare. Den siffermässiga granskningen är således av underordnad karaktär i denna uppsats. 

Även om en stor del av den tidigare forskningen i litteraturgenomgången utgörs av 

internationella förhållanden (framför allt USA) så är själva empirin och analysen i denna studie 

inriktad på Sverige och revisorns roll här. Intervjuerna är dessutom genomförda på 

revisionsbyråer i ett begränsat geografiskt område, nämligen Västra Götalands län. 

1.6 Disposition 

I nästa avsnitt kommer en redogörelse för hur studien har genomförts, vilka metoder som har 

använts och varför, hur data har samlats in och de begränsningar som är förenade med dessa. 

Detta följs i kapitel tre av en utförlig presentation av den teoretiska referensram som kommer 

att ligga till grund för uppsatsens analys och diskussion. Det fjärde kapitlet utgörs av den 

insamlade empirin i form av djupintervjuer med auktoriserade revisorer på utvalda 

revisionsbyråer. Detta empiriska material kommer i det femte kapitlet att analyseras utifrån den 

teoretiska referensramen, vilket i det sjätte och sista kapitlet mynnar ut i en slutsats med 

efterföljande diskussion, forskningsbidrag och förslag på framtida forskning. 
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2. METOD 

I detta kapitel kommer förutsättningarna kring uppsatsen att beskrivas och motiveras. Detta 

innefattar bland annat diskussion kring val av forskningsmetoder, insamling av empiri och 

litteratur samt metod- och källkritik. En analysmodell kommer också att presenteras. 

2.1 Metodval 

Som tidigare skrivits (se 1.4) är syftet med denna uppsats att utifrån ett etiskt perspektiv 

beskriva, analysera och skapa en djupare förståelse för revisorns förhållningssätt till utlåtande 

om det reviderade företagets fortsatta drift och den ständigt föreliggande skadeståndsrisken. 

Uppslaget till detta har tagit avstamp i litteraturen. Jag har ingen tidigare erfarenhet inom 

revisionsområdet, utan det är via artiklar och böcker som ämnet (fortsatt drift och 

skadeståndsrisk) har identifierats, intresset väckts och problemet formulerats. Detta indikerar 

först på en deduktiv ansats, vilken enligt Johannessen och Tufte (2003) utgår från allmän teori 

som därefter testas på mer specifik empiri. Samtidigt bygger denna på logiska resonemang med 

hypotesprövning och är främst anpassad för kvantitativ metod (Ghauri & Grønhaug, 2010). 

Detta har inte varit aktuellt i föreliggande studie, utan här har syftet snarare varit att ge en 

djupare förståelse för revisorns etiska tankegångar. Förhoppningen är att revisorsprofessionen 

genom detta bidrag ska kunna få en ökad etisk självinsikt om problematiken kring fortsatt drift 

och skadeståndsrisken, vilket kan öka medvetenheten och ge proaktiva fördelar i 

revisionsprocessen. Även om den sammanställda teoretiska referensramen inledningsvis har 

utgjort grund för insamlingen av empirin, har denna inte legat fast, utan jag har hela tiden varit 

öppen för nya infallsvinklar. Förhoppningen har varit att det empiriska materialet ska ge 

kompletterande kunskaper och på så sätt ompröva, utveckla och sätta den teoretiska 

utgångspunkten i ett annat ljus. Så har också skett. Jag har vid ett flertal tillfällen under analysen 

av empirin fått gå tillbaka till den teoretiska referensramen för att bringa förståelse, och när 

denna förståelse inte har gått att finna i den befintliga teoretiska referensramen har jag fått 

komplettera med annan lämplig teori från forskningsvärlden. På så sätt har också den teoretiska 

referensramen ständigt utvecklats. Detta gör sammantaget metoden kvalitativ med abduktiv 

ansats, en kombination som Alvehus (2013) ser som den i sammanhanget vanligast 

förekommande, där tolkning och innebörd är överordnad siffermässig statistik och där 

reflektioner kring teori och empiri för en ständig växelverkan.      

Den abduktiva processen har utgått från två teoretiska fält. Det första är etiskt och utgörs i 

grunden av en konceptuell modell av Rodgers et al. (2009), framtagen för att kunna förklara 

revisorers fortlevnadsutlåtanden och de eventuella intressekonflikter som kan uppstå i samband 

med dessa. Modellen är i sin tur baserad på klassiska etiska teorier som bland annat deontologi, 

dygdetik och utilitarism (se 3.4.1). Det andra fältet utgörs av institutionell teori och isomorfism 

(se 3.5), det vill säga hur företag eller individer inom samma bransch, genom påtryckningar från 

inflytelserika intressenter, organisationer eller professioner, tenderar att homogeniseras för att 

uppnå legitimitet (DiMaggio & Powell, 1983; Deegan & Unerman, 2011). Det är med dessa 

glasögon som jag har tagit mig an empirin, något jag har valt att göra genom djupintervjuer. 

Enligt Ghauri och Grønhaug (2010) gör sig dessa bra när ämnesområdet är komplicerat, känsligt 

och kräver utvecklade resonemang. För att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna har jag 

inte heller velat vara helt bunden till ett formulär, utan jag har velat ha möjligheten att hoppa 

mellan frågor och be om förtydliganden om så krävs. Denna form av semistrukturerad intervju är 
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enligt Alvehus (2013) den mest använda metoden och utgår vanligtvis från förberedda öppna 

frågor, vilka låter informanten styra innehållet och möjliggör följdfrågor. 

2.2 Datainsamling 

I detta avsnitt kommer datainsamlingen att beskrivas i detalj. Det handlar exempelvis om urval, 

hur själva datainsamlingen har gått till, metod- och källkritik.  

2.2.1 Urval 

Empirin i denna uppsats utgörs av djupintervjuer med fyra auktoriserade revisorer, alla med 

erfarenhet av att utfärda fortlevnadsvarningar, fördelade på lika många revisionsbyråer och 

städer i Västra Götalands län. Det finns i litteraturen inte någon enhetlig rekommenderad 

urvalsstorlek vid kvalitativa intervjuer. Det vanliga är dock ett mindre antal informanter, men 

med kravet att det som framkommer ska vara överförbart på andra projekt (Johannessen & 

Tufte, 2003). Till skillnad från kvantitativ metod ställs heller inga krav på representativt urval, 

utan detta kan göras subjektivt (strategiskt) under förutsättning att det inte sker slentriant och 

att informanterna har något att bidra med inom forskningsområdet (Alvehus, 2013).  

Jag har valt att intervjua auktoriserade revisorer eftersom dessa enligt 9 kap. 12, 13 och 14 §§ 

aktiebolagslagen (SFS 2005:551) är de enda som får revidera de största bolagen och därmed 

löper störst stämningsrisk. Yrkestiteln i sig är en kvalitetsstämpel som ställer krav på viss 

genomgången utbildning och ett godkänt revisorsprov (Tagesson & Öhman, 2015). Alla 

auktoriserade revisorer har således liknande kunskapsmässiga utgångspunkter och ur denna 

aspekt borde därför inte överförbarheten påverkas negativt. Jag är dock medveten om att det 

kan vara svårt att uppnå överförbarhet på ett så litet urval. Här har min inställning och strategi 

varit att börja i liten skala och se vad jag får ut, för att sedan, i enlighet med Johannessen och 

Tufte (2003), bygga på med fler informanter under processens gång om det skulle behövas. 

Resonemanget stöds också av Trost (2010) som påstår att väldigt få intervjuer (fyra eller fem) 

snarare kan vara att föredra eftersom det då blir lättare att få överblick, göra jämförelser och 

inte tappa bort sig i för mycket material. Till detta kommer också att studien är gjord under 

revisionsbyråernas mest hektiska period på året. Det har helt enkelt varit mycket svårt att få 

revisorer att ställa upp (se även 2.4). Intervjuerna har dock generellt varit både djupgående och 

innehållsrika, med utvecklade resonemang, många följdfrågor och välvilligt inställda 

informanter. Med tanke på detta och det ovan nämnda får urvalsstorleken därför anses som 

rimlig. 

Något som också är intressant i sammanhanget är den tidigare forskning som visar skillnader i 

revisorers varningsbenägenhet i förhållande till skadeståndsrisken mellan stora och små byråer 

(exempelvis Kaplan & Williams, 2012). Tagesson och Öhman (2015) hävdar att även om 

marknaden generellt domineras av fyra revisionsjättar – PwC, Ernst & Young, KPMG och Deloitte 

– så finns det i Sverige anledning att även inkludera ytterligare tre byråer i samma kategori, 

nämligen Grant Thornton, BDO och Mazars. Orsaken är att andelen noterade bolag här är väldigt 

liten i förhållande till mindre ägarledda bolag, och att samtliga nämnda byråer, på alla sina 

kontor, har resurser för att kunna genomföra en utförlig revision av de icke börsnoterade 

bolagen. På så sätt har dessa likvärdiga förutsättningar på den svenska marknaden och ska 

därför ingå i samma kategori. I denna uppsats betraktas därför de sju största byråerna i Sverige 

som stora och resterande som små. Genom att välja två informanter från vardera kategori har 
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en ny dimension kunnat tillföras, förståelsen har ökat och det etiska samt institutionellteoretiska 

perspektivet (se 3.5) fördjupats. Urvalet har på så sätt också fått en heterogen prägel, vilken 

enligt Alvehus (2013) skapar såväl bredd som nyansering och är dominerande vid kvalitativa 

undersökningar. Samtidigt har detta slutligen varit motiverat ur en anonymitetsaspekt (se 2.4). 

Genom att välja två byråer från varje kategori istället för till exempel de fyra största blir det 

mycket svårt att identifiera informanten. 

2.2.2 Utveckling av intervjuguide  

Som tidigare nämnts har jag i denna uppsats valt att använda mig av en semistrukturerad 

intervjuform. Enligt Johannessen och Tufte (2003) gör sig denna bra i samspel med en 

intervjuguide, det vill säga där frågorna inte är färdigt uppställda utan mer i temaform med 

övergripande områden som kan kompletteras med mer specifika följdfrågor. Det finns heller 

inget krav på ordningsföljd, utan intervjuaren kan anpassa sig efter situationen. Vid 

utformningen av min intervjuguide (se bilaga 2) har såväl syfte och problemfrågeställning som 

den framtagna teoretiska referensramen legat som grund. Den sistnämnda behandlar 

huvudsakligen tre områden; revision i form av det svåra fortlevnadsutlåtandet i 

revisionsberättelsen, den juridiska stämnings- och skadeståndsrisken vid ett felaktigt beslut 

samt de olika etiska aspekterna i förhållandet mellan dessa. Till detta kommer också de tidigare 

nämnda institutionellteoretiska glasögonen som jag har valt att ha på mig under processens 

gång.  

Enligt Bryman och Bell (2013) är det viktigt att frågorna inte är alltför detaljerade i sin form, utan 

lämnar utrymme för nya vinklar och alternativ i svaren, och att de har någon form av logisk 

ordningsföljd (även om denna sedan kan ändras under intervjuns gång). Min intervjuguide följer 

detta när det gäller själva huvudfrågorna. Dessa är öppna och ger informanten stort utrymme 

för egna utläggningar. De skissade följdfrågorna är dock mer konkreta och framför allt 

konstruerade för att användas när informantens resonemang hamnar utanför 

undersökningsområdet eller om svaret på den öppna huvudfrågan blir alltför fåordigt. Detta 

innebär att urvalet av de underfrågor som finns listade i intervjuguiden har varierat från person 

till person. Ytterligare följdfrågor kan dessutom ha tillkommit beroende på svarens karaktär. 

Ordningen på frågorna följer i princip den teoretiska referensramens upplägg, det vill säga från 

revideringsprocessen av företagets fortsatta drift till revisorns förhållande till skadeståndsrisken. 

Det första temat i intervjuguiden går under namnet Bakgrund (se fråga 1 i bilaga 2) och innebär 

helt enkelt att informanten fritt får beskriva sig själv och sin yrkesmässiga erfarenhet, något som 

Bryman och Bell (2013) hävdar är viktigt för att kunna sätta in intervjupersonen i en kontext. Det 

är också i enlighet med Ghauris och Grønhaugs (2010) rekommendationer om att börja 

konversationen med allmänna lättbesvarade frågor och spara de mer komplicerade och 

känsligare till senare. Genom denna inledning börjar intervjun avslappnat och kan samtidigt ge 

stoff till intressanta följdfrågor, antingen direkt eller senare i intervjun, som kan knytas till den 

teoretiska referensramen. Om informanten exempelvis har jobbat på en annan byrå tidigare blir 

lämpliga underfrågor om denna är stor eller liten, om det finns några skillnader eller likheter i 

sättet att arbeta på och hur man förhåller sig till konkurrenter. Det som framkommer går sedan 

att analysera utifrån såväl ett etiskt som institutionellteoretsikt perspektiv. 



13 
 

Bakgrunden följs av temaområdet Revision. Kopplat till problemfrågeställningen och syftet 

handlar denna del framför allt om problematiken kring utlåtandet om fortsatt drift. Även om 

dessa frågor inte primärt behandlar skadestånd så är de ändå viktiga för att få ett grepp om 

undersökningsområdet och vad det är för faktorer som kan föranleda stämningar. Vissa 

nyckelbegrepp som har definierats i den teoretiska referensramen har även varit viktiga att 

redogöra för och dubbelkolla med informanten under intervjun, detta för att kunna säkerställa 

att vi har likartade uppfattningar av ordalydelsens betydelse. Enligt Trost (2010) är denna typ av 

samförstånd essentiell för trovärdigheten och objektiviteten av det insamlade materialet. 

Exempel på sådana uttryck är inom detta temaområde de båda typfelen vid fortsatt drift (se 

3.2.3 och fråga 4 i bilaga 2), den självuppfyllande profetian (se 3.1 och fråga 5 i bilaga 2) eller de 

olika utlåtandena i ISA 570 som i denna uppsats, oavsett om det handlar om en upplysning, 

reservation eller avvikande mening, går under den gemensamma benämningen ”varning” (se 

3.2.4 och fråga 3 i bilaga 2).  

Under temat Skadestånd och ansvarsförsäkring ställs de frågor som berör revisorns 

förhållningssätt till skadeståndsrisken. Här har teoretiska begrepp som det interna och externa 

skadeståndsansvaret (se 3.3 och fråga 7 i bilaga 2) varit viktiga att klargöra för informanten. 

Något som är värt att poängtera i sammanhanget är att samtliga personer i denna undersökning 

är yrkesproffs med områdesexpertis som är större än den jag själv har, så genom att definiera de 

olika teoretiska begreppen har jag också samtidigt kunnat få dessa antingen verifierade eller 

korrigerade. Begreppsdefinitionerna under intervjuerna har på så sätt varit lika viktiga för mig 

som för informanterna.  

Slutligen, den teoretiska referensramen innehåller även två avslutande huvudrubriker – Etik och 

moral (se 3.4) samt Institutionell teori och isomorfism (se 3.5) – vilka i sig består av en rad olika 

teoretiska nyckelbegrepp som har definierats (operationaliserats) och förklarats utefter denna 

uppsats syfte. Dessa används dock inte som konkreta temaområden och frågor i intervjuguiden 

(informanten ombeds exempelvis inte att ge sin syn på utlitarism eller normativ isomorfism), 

utan har snarare rollen som analysverktyg i empiridelen. För att underlätta denna process har 

dock de flesta frågorna konstruerats med det etiska och institutionellteoretiska perspektivet i 

baktanke. Exempelvis ger informantens beskrivning av revisionsprocessen kring ett företags 

fortsatta drift (se fråga 2 i bilaga 2) möjlighet till analys utefter TP-modellens olika faser, vilket 

kan kopplas till ett eller flera etiska perspektiv (se 3.4.1). Hur diskussionerna kring 

skadeståndsrisken går på byrån (se fråga 8 i bilaga 2) är ett exempel där de 

institutionellteoretiska glasögonen är på.   

2.2.3 Genomförande   

Inför intervjuerna har nyckelordet varit öppenhet. Eftersom ämnet kan upplevas som känsligt 

har jag redan från början velat vara tydlig med att kommunicera uppsatsens syfte så att inte 

informanterna efteråt ska känna sig besvikna eller lurade. Detta är också i linje med det 

informationskrav som finns uppställt inom forskningen (Johannessen & Tufte, 2003). I enlighet 

med Ghauris och Grønhaugs (2010) rekommendationer har kontaktprocessen inletts med att jag 

mejlat de utvalda revisionsbyråerna och berättat vem jag är, vilken skola jag kommer från och 

vad jag vill undersöka i uppsatsen. Jag har därefter frågat om det finns en auktoriserad revisor 

med erfarenhet inom området, det vill säga som har utfärdat en fortlevnadsvarning eller blivit 

offer för stämning, som skulle kunna tänka sig att ställa upp på en intervju som uppskattningsvis 
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kommer att ta (och som också har tagit) 30-60 minuter att genomföra. Trost (2010) betonar 

även vikten av att vid första kontakten, eller i alla fall innan intervjun tar sin början, informera 

om att identiteten inte kommer föras vidare. Eftersom jag har tänkt erbjuda informanterna 

anonymitet (se 2.4) så har även detta inkluderats i mejlet. 

Anledningen till valet av mejl och inte telefon som inledande kommunikationsmedel har främst 

varit av personliga skäl. Jag har lättare för att uttrycka mig i skrift och har på så sätt mer 

ingående kunnat förklara mitt ärende, vilket också innebär att mottagaren har haft möjlighet att 

läsa igenom förfrågan flera gånger och bli införstådd i ärendet. Mitt mejl har slutligen inte 

skickats direkt till revisorn, utan till en kontorschef eller en delägare på revisionsbyrån. På så sätt 

har förankringen förstärkts ytterligare och förutsättningarna för att få en informant med 

erfarenhet inom forskningsämnet har ökat. I vissa fall har kontaktpersonen också varit den som i 

slutändan intervjuats. Jag har inte gjort några massutskick, utan det har handlat om två till tre 

förfrågningar i taget. Totalt har ett tiotal byråer kontaktats. Av dessa har en omgående tackat 

nej, medan ytterligare två har avböjt under processens gång. De resterande byråerna har inte 

svarat på mejlet, utan här har det varit nödvändigt med uppföljningar via telefon. Detta har 

slutligen resulterat i fyra telefonintervjuer med lika många auktoriserade revisorer.  

Det finns både för- och nackdelar med telefonintervjuer. När det gäller det förstnämnda 

framhäver Bryman och Bell (2013) kostnadsaspekten, flexibiliteten (möjligheten till att få tag på 

svårtillgängliga personer) och anonymiteten (enklare att svara på känsliga frågor), medan 

informantens möjligheter till att enkelt kunna avbryta ett samtal samt att intervjuaren inte har 

möjlighet att avläsa kroppspåk under intervjun betraktas som negativa aspekter. I mitt fall har 

det positiva övervägt det negativa. Det har i princip varit den enda lösningen för att över huvud 

taget kunna få till några intervjuer. Huvudorsaken är att studien har genomförts under 

revisonsbyråernas mest hektiska period på året. Att vara flexibel för lediga luckor i revisorernas 

schema har därför varit a och o i sammanhanget, vilket bland annat har inneburit sista minuten-

ändringar och kvällsintervjuer. I vissa fall har telefonintervjuer också varit ett direkt önskemål 

från informanternas sida. Några avbrutna intervjuer har jag inte märkt av, utan revisorerna har 

tålmodigt svarat på alla mina frågor. Samtalstiden har varierat från en knapp timme (två 

intervjuer) till cirka en halvtimme (två intervjuer). 

Oavsett om empiriinsamlingen har dokumenterats via ljudinspelning (tre intervjuer) eller 

anteckningar (en intervju) så har denna strax efter varje intervju transkriberats (vid 

ljudinspelning) och genomgått meningskoncentrering. Med detta menas att materialet först 

renskrivs såsom det har framkommit på intervjun för att sedan bearbetas till ett koncentrat 

(Olsson & Sörensen, 2011). Ghauri och Grønhaug (2010) betonar dessutom vikten av att låta 

informanten läsa igenom och godkänna sammanfattningen. Denna rekommendation har jag följt 

genom att efter varje intervju fråga informanten om hen i efterhand vill ta del av och kontrollera 

det renskrivna resultatet. Tre av de fyra intervjuade informanterna i denna undersökning har 

önskat detta (två ljudinspelade/transkriberade intervjuer och en med anteckningar), och jag har 

då i efterhand mejlat dem meningskoncentreringen. Notera alltså att det inte är själva 

transkriberingen som har skickats, utan den sammanställning som finns med i uppsatsens 

empiridel och som ligger till grund för analys och slutsatser. På så sätt har både informanten och 

jag som författare kunnat säkerställa att inga stora feltolkningar har skett under vägen, vilket 

borde öka uppsatsens trovärdighet hos läsaren än mer. 
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Litteraturinsamlingen, det vill säga materialet som har legat till grund för uppsatsens teoretiska 

referensram, analys, diskussion och slutsatser, utgörs framför allt av artiklar, böcker, 

revisionsstandarder, statliga offentliga utredningar och lagtext. När det gäller de vetenskapliga 

artiklarna så har alla utom en inhämtats från databasen ABI Inform. Sökord som använts är 

”going concern and audit”, ”going concern and auditor and litigation”, ”auditor and litigation 

risk” samt ”going concern and ethics”. Vidare har ytterligare källor hittats genom insamlade 

artiklars referenslistor. En artikel har inte funnits att tillgå i databasen, utan har istället fått 

inköpas i fysisk form. Samtliga är dock vetenskapligt granskade (peer review), det vill säga de är 

kontrollerade och godkända av obundna branschkollegor (Olsson & Sörensen, 2011). Detta ger 

materialet en viss tyngd och pålitlighet. I uppsatsens problembakgrund refereras också till en 

icke vetenskaplig artikel, men denna är å andra sidan utgiven av en respekterad 

branschorganisation, FAR, och får därmed anses pålitlig. Jag har slutligen försökt att först och 

främst använda mig av nyare artiklar, utgivna under 2000-talet. Det finns dock ett fåtal 

undantag. I dessa fall har innehållsaspekten övervunnit tidsaspekten. 

Alla artiklar har lästs och analyserats ett flertal gånger, dock på lite olika sätt beroende på vad 

det är för information som har eftersökts. Under informationsinsamlingen har i princip endast 

sammanfattningen och slutsatsen skummats igenom för att kunna avgöra om artikeln som 

helhet kan passa mitt tänkta forskningsområde, det vill säga revisorns förhållande till den 

fortsatta driften och skadeståndsrisken. Därefter, i samband med problematiseringen och 

konstruktionen av den teoretiska referensramen, har artiklarna lästs igenom noggrant, viktiga 

delar har markerats med överstrykningspenna och kommentarer har skrivits i marginalerna. Här 

har vissa mönster kunnat urskiljas, vilka utgjort underlag i problematiseringen och i den 

teoretiska referensramen. Under analysen har jag ännu en gång fått gå tillbaka till vissa artiklar 

för att utreda vad den insamlade empirin kan betyda och hur den kan förklaras. Detta har också 

inneburit att den teoretiska referensramen har kompletterats med ytterligare information under 

denna fas.  

Jag har under research-fasen dessutom varit inne och tittat på diverse revisionsbyråers 

hemsidor (de jag har haft för avsikt att kontakta med min intervjuförfrågan) för att på så sätt 

kunna få mer information om revisorernas vardag och arbetsplats. För att kunna kontrollera och 

verifiera auktoriseringstitlar har även databasen InfoTorg Företag använts i vissa fall.   

2.3 Analysmodell 

I kapitel 5 kommer den insamlade empirin, det vill säga intervjuerna med de fyra auktoriserade 

revisorerna, att jämföras med och analyseras utifrån den teoretiska referensram som du kan 

läsa mer om i nästa kapitel. Analysens upplägg kommer rubrikmässigt att följa teorin och 

empirin, det vill säga först en revisionsdel – Revision – med problematiken kring utlåtandet om 

den fortsatta driften och därefter ett analysavsnitt kring Skadestånd och ansvarsförsäkring. 

Eftersom texten är ganska omfattande kompletteras dessa huvudrubriker dock med ytterligare 

några underrubriker, detta för att göra det hela mer överskådligt och lättläst.  

Empirin kommer genomgående att analyseras utifrån två olika perspektiv – det etiska (se 3.4.1) 

och institutionellteoretiska (se 3.5). I det förstnämnda används en utvecklad modell av Rodgers 

et al. (2009). Genom sex klassiska etiska teorier – omsorgsetik, deontologi, utilitarism, etisk 

egoism, relativism och dygdetik – avser författarna förklara revisorns beteende vid olika 
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intressekonflikter som kan uppstå i samband med utlåtandet om ett företags fortsatta drift. 

Dessa har jag fördjupat ytterligare i min teoretiska referensram genom kompletterande 

information från andra källor, vilket har skapat ett användbart analysverktyg av empirin. Syftet 

med det institutionellteoretiska perspektivet och de tre inriktningarna tvingande, härmande och 

normativ isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983) är främst att belysa det yttre tryck som gör att 

revisorer antar ett liknande förhållningssätt till fortlevnadssvarningar och skadeståndsrisk. 

Utöver dessa två perspektiv kommer den teoretiska referensramens övriga delar att användas i 

förklarande syfte och på så sätt komplettera de teoretiska perspektiven. 

Varje nytt analysavsnitt börjar med några exempel från empirin för att visa vad detta kommer 

att handla om. Informanterna kan spåras genom förkortningar; BS1 och BS2 (Informant 1 och 2 

från byråkategorin Big 7) samt IBS1 och IBS2 (Informant 1 och 2 från byråkategorin Icke Big 7). 

Anledningen till att dessa förkortningar sätts ut är dels att man som läsare ska kunna gå tillbaka 

till empirikapitlet och läsa, men också för att det i analysen finns ett intresse av att jämföra stora 

och små byråer. Empirin analyseras därefter utefter de nämnda teoretiska perspektiven och 

övrigt material från den teoretiska referensramen. Det hela mynnar ut i en konklusion, det vill 

säga vad detta kan tyda eller indikera på. 

2.4 Metodkritik 
Trost (2010) hävdar att trovärdighet och kvalitativa undersökningar är en symbios som inte alltid 

är så lätt att uppnå. Det gäller därför att vara noga med att presentera hur man har gått tillväga 

och varför just detta är viktigt för problemet man vill utreda. Mitt metodval har motiverats 

tidigare i detta kapitel, liksom problematiken kring urvalsstorlek och överförbarhet. Några 

ytterligare omständigheter som uppkommit inför, under och efter datainsamlingen presenteras 

här nedan.  

Oberoendeproblematik och etiska koder tillhör vardagen för revisorsprofessionen. Eftersom 

mitt ämnesområde ur denna aspekt kan uppfattas som känsligt finns det alltid en risk att jag och 

min förfrågan möts av skepsis. Ett sätt att komma över denna relationsbarriär är att erbjuda 

informanten anonymitet (Ghauri & Grønhaug, 2010). På så sätt blir det ofarligare att ställa upp, 

svaren blir ärligare, trovärdigare och ger den djupa insikt som är intervjuns syfte. Samtidigt har 

detta medfört ett annat problem. På grund av anonymiteten har jag i detta metodavsnitt inte 

exakt kunnat berätta hur jag har gått tillväga eller vilka precisa urvalskriterier som har använts, 

eftersom jag då har riskerat att röja källan. Detta kan ses som ett problem och gör det givetvis 

svårare för andra att upprepa undersökningen. Samtidigt är etiken alltid överordnad forskningen 

(Johannessen & Tufte, 2003), och anonymiteten måste således prioriteras först. Jag har dock 

genomgående försökt att vara så tydlig och utförlig som möjligt i mina redogörelser utan att 

rucka på anonymiteten. 

Ett annat sätt att öka trovärdigheten är ljudinspelning av intervjun. Det finns både för- och 

nackdelar med denna metod. Alvehus (2013) hävdar att samtidigt som den skapar trygghet i att 

det som sägs blir korrekt återgivet så kan den också hämma informantens öppenhet. Risken 

finns således att de svar jag har fått är tillrättalagda, vilket ur ett forskningsperspektiv givetvis 

inte är bra. För att komma tillrätta med detta har jag inför de intervjuer där inspelning har varit 

tekniskt möjlig frågat om jag får lov spela in samtalet och samtidigt förklarat att denna endast är 

för mitt eget minnes skull. Detta har accepterats utan tvekan eller skepsis, och min bedömning 
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är därför att öppenheten inte har hämmats i dessa fall (helt säker kan man dock aldrig vara). Vid 

en av telefonintervjuerna har inspelning inte varit möjlig, och jag har då istället enbart fört 

anteckningar (detta har jag även gjort vid inspelning eftersom teknik alltid kan fallera).  

En brist i denna studie är också att samtliga informanter saknar erfarenhet av stämningar och 

har därför inte kunnat berätta hur man tänker i just sådana situationer. Det kan inte uteslutas 

att stämda revisorers resonemang och tankar skiljer sig från icke stämdas. Jag har under denna 

process försökt att hitta informanter som har blivit offer för stämningar, men de har inte gått att 

finna, har inte haft tid eller har helt enkelt inte velat ställa upp på en intervju. Denna studie har 

också genomförts under revisorernas mest hektiska period under året, vilket givetvis spelar in i 

sammanhanget och har skapat tillgänglighetsbegränsningar. Enligt samtyckeskravet ska man 

inte heller använda sig av otillbörliga påtryckningar (Johannessen & Tufte, 2003), vilket jag 

givetvis har respekterat. Ett nej är ett nej, därefter kan man inte göra så mycket mer. Nu finns 

det förvisso inte något i problemfrågeställningen eller syftet som kräver att en stämd revisor 

måste finnas med, men visst hade det varit intressant med dennes tankar i undersökningen för 

att på så sätt kunna få en jämförelse med de icke stämda informanternas. Det absolut viktigaste 

har dock varit att hitta informanter med erfarenhet av fortlevnadssituationer, det vill säga som 

har utfärdat en eller flera fortlevnadsvarningar under karriären och därmed ställts inför 

problematiken kring fortsatt drift och skadeståndsrisken. Detta kriterium är uppfyllt i studien. 

Som en konsekvens av att ingen av revisorerna har blivit stämd, har studien fått en lite annan 

prägel än vad som från början var tänkt. Efter den empiriska datainsamlingen har uppsatsens 

tyngdpunkt glidit från skadeståndsrisk till en bredare etisk prövning med utgångspunkt i en 

modell (se 3.4.1). Detta innebär samtidigt att problemfrågeställningen och syftet har modifierats 

en aning under processens gång. Det innebär däremot inte att skadeståndsrisken har en 

underordnad betydelse i uppsatsen, men den har satts in i ett bredare etiskt sammanhang. 

Detta kan ses som en fokusbrist i genomförandet av studien, men samtidigt har det visat sig att 

utlåtande kring ett företags fortsatta drift är komplext där många beståndsdelar hänger ihop 

och påverkar varandra. Det går därför inte enbart att isolera skadeståndsrisken, utan den måste 

också kopplas till andra faktorer (se kapitel 5 och 6) för att få den ökade förståelsen som är 

uppsatsens syfte. Den etiska helhetsbilden kring ett fortlevnadsutlåtande har därför i denna 

uppsats varit essentiell för att kunna beskriva revisorns förhållningssätt till skadeståndsrisken.      

2.3.1 Källkritik 

En stor del av de litterära källor som har använts i denna uppsats är granskade vetenskapliga 

artiklar (peer review). Eftersom majoriteten av dessa inte är anpassade för svenska förhållanden 

har jag dock varit tvungen att även använda mig av andra referenser som exempelvis böcker, 

lagtext och revisionsstandarder. När det gäller böcker så genomgår dessa inte samma peer 

review-granskning som de ovan nämnda artiklarna. För att öka trovärdigheten har jag dock 

genomgående försökt att använda mig av författare med högsta akademiska rang, det vill säga 

framför allt professorer men även någon enstaka lektor. Majoriteten av böckerna är också 

skrivna i läroboksform, något som också framgår av namnet på förlaget som har utgivit böckerna 

(exempelvis Liber, Studentlitteratur och Norstedts juridik). På så sätt anser jag att en 

vetenskaplig höjd även uppnås på detta källmaterial. Lagtexter, standarder och offentliga 

utredningar är förvisso inte vetenskapliga men utgör en väsentlig grund för förståelsen av 

området och har därför varit nödvändiga att ha med i uppsatsen.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

Det här avsnittet inleds med en litteraturgenomgång av tidigare forskning inom området. 

Därefter kommer några för uppsatsen viktiga begrepp, modeller och teorier att förklaras 

närmare för att på så sätt skapa bättre förståelse av ämnet inför kommande analys och 

diskussion. Den teoretiska referensramen avrundas slutligen med en kortare sammanfattning. 

3.1 Litteraturgenomgång 

Inom den akademiska världen har relationen mellan en fortsatt drift-varning och risken för 

rättstvist och skadestånd väckt forskarnas intresse under flera år (Kaplan & Williams, 2013). 

Studierna är därför relativt omfattande, däremot långt ifrån entydiga.  

Tidigare forskning visar exempelvis på ett negativt samband mellan risken för rättstvist och 

fortlevnadsvarning, att investerare tar den senare i beaktan och att revisorernas anmärkningar 

på så sätt reducerar risken för stämningar (Kaplan & Williams, 2013). I en färsk undersökning av 

Chiang et al. (2015) framkommer dock att revisorer på större byråer (Big 4), där 

skadeståndsrisken är högre, snarare tenderar att vara försiktigare i utfärdandet av 

fortlevnadsvarningar. En liknande slutsats dras av Kaplan och Williams (2012) som i en 

longitudinell studie över 22 år ser ett trendbrott, att det numera är revisorerna på de mindre 

byråerna som står för de flesta anmärkningarna. Anledningen tros vara att Big 4-byråer har blivit 

alltmer selektiva och ur ett skadeståndsperspektiv mer strategiska när det kommer till klientval, 

vilket har gjort att dessa företag istället har gått över till de mindre byråerna som i sin tur har 

börjat fortlevnadsvarna mer frekvent. Enligt Francis och Krishnan (i Kaplan & Williams, 2012) kan 

detta härledas till att de mindre byråerna inte har de ekonomiska resurser som krävs för att 

kunna klara av ett betydande skadestånd. Detta kan dessutom läggas samman med en samtida 

svensk undersökning som visar att småföretag med en fortsatt drift-varning har större 

benägenhet att gå i konkurs än ekonomiskt likasinnade företag utan varning (Svanberg & 

Öhman, 2014). Faktum är att en överväldigande majoritet av de svenska små- och medelstora 

företag som hamnar på obestånd inte har fått någon anmärkning på den fortsatta driften 

(Sundgren & Svanström, 2014). Rodgers et al. (2009) konkluderar att varningsrestriktiviteten hos 

revisorer kan kopplas till miljöer där risken för skadestånd generellt är låg. Det finns slutligen 

också forskning som pekar på att revisorn inte alls tänker på en eventuell rättstvist vid utlåtande 

om ett företags fortsatta drift (Louwers, 1998).  

En annan intressant aspekt kring revisorers fortlevnadsvarningar i förhållande till 

skadeståndsrisken är anseendet. Flertalet studier visar exempelvis på en ökning av 

fortlevnadsvarningar efter införandet av den skärpta amerikanska lagstiftningen Sarbanes-Oxley 

Act 2002 (Fargher & Jiang, 2008; Myers, Schmidt & Wilkins, 2014). Enligt Geiger et al. (2005) kan 

detta vara ett försök från revisorernas sida att återupprätta ryktet efter redovisningsskandalerna 

i början av seklet och därmed minska stämningsrisken eller ytterligare åtstramningar i lagen. Väl 

i domstol prioriteras också anseende före kostnader. McCracken (2003) konkluderar att när 

erfarna revisorers rykte står på spel, är strid viktigare än förlikning, något som kan påverka såväl 

beteende, handling som beslut. 

När det gäller den etiska aspekten kring utlåtandet om fortsatt drift är området inte lika 

utforskat, vilket samtidigt motiverar denna uppsats bidrag. I en konceptuell studie av Rodgers et 

al. (2009) introduceras en etisk modell som avser att förklara revisorns beteende vid beslut om 
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fortsatt drift. Ramverket baseras bl.a. på sex olika perspektiv – etisk egoism, deontologi, 

dygdetik, relativism, omsorgsetik och utilitarism – och författarna placerar skadeståndsrisken i 

det sistnämnda (se 3.4.1). Denna slutsats är dock inte alla forskare eniga om. Citron och Taffler 

(2001) kommer fram till att den branschomtalade självuppfyllande profetian, det vill säga att 

revisorer undviker att anmärka på grund av att detta i sig skapar marknadsreaktioner och 

negativa konsekvenser för företaget, inte har empiriskt stöd.  

Den självuppfyllande profetian är för övrigt något som har diskuterats flitigt bland en oenig 

forskarkår. Carey, Geiger och O´Connell (2008) stöder exempelvis ovanstående skepsism och kan 

i sin studie på australiensiska företag inte se några tecken på att revisorers anmärkningar skulle 

öka risken för konkurs. Svanbergs och Öhmans (2014) slutsats är dock den motsatta. Deras 

forskning pekar istället på en självuppfyllande profetia, i alla fall när det kommer till små svenska 

företag som har fått sin första fortlevnadsvarning. Något som generellt försvårar bedömningen 

av fenomenet är att det inte går att undersöka och jämföra båda alternativen på ett och samma 

företag, det vill säga om ett likviderat företag med en fortlevnadsvarning skulle ha gått samma 

öde till mötes även utan varning (Citron & Taffler, 2001).    

3.2 Revision 

Ordet revision härstammar från latin och kan på svenska översättas till se tillbaka (Moberg, 

2006). Det handlar generellt om att granska företagets påståenden och sedan göra utlåtanden 

kring dessa utifrån vissa bestämda kriterier (Carrington, 2010). Syftet är att ge utomstående 

intressenter en tillförlitlighetsstämpel på det reviderade företagets räkenskaper (FAR, 2014). 

Begreppet kan dock göras bredare än så. Det behöver nämligen inte enbart gälla granskning av 

företags finansiella information. Catasús et al. (2013) introducerar exempelvis en modern 

affärsutvecklingsrevisor som anpassar sig efter samhällets behov och erbjuder tjänster inom 

andra områden såsom kvalitetsrevidering, IT-säkerhet och hållbarhetsrevision. I denna uppsats 

är det dock den traditionella finansiella revisionen som avses, det vill säga där revisorn granskar 

företagets finansiella rapporter, kontrollerar om dessa är upprättade utefter ett lämpligt 

regelverk och därmed ger en rättvisande bild (FAR, 2014).  

Revision och revisor är enligt 9 kap. 1 § aktiebolagslagen (SFS 2005:551) obligatorisk för alla 

bolag som uppnår minst två av följande tre kriterier: en årlig balansomslutning över 1.5 miljoner 

kronor, en nettoomsättning överstigande tre miljoner kronor och fler än tre anställda i 

genomsnitt under de senaste två åren. Detta innebär samtidigt att drygt två tredjedelar av 

Sveriges företag inte behöver ha revisor (Carrington, 2010).  

3.2.1 Den rena och orena revisionsberättelsen 

Det som granskningen av det aktuella företaget har resulterat i sammanfattas slutligen i en 

revisionsberättelse (Carrington, 2010). Denna bifogas årsredovisningen och är i princip den enda 

oberoende publika informationskällan som utomstående intressenter har till förfogande när det 

kommer till att kunna bedöma tillförlitligheten i företagets räkenskaper (Blay, Geiger & North, 

2011). Konsekvenserna kan således bli ödesdigra om den skulle visa sig vara undermålig eller 

felaktig. Faktum är att revisionsberättelsen anses ha så stor betydelse att revisorn inte ens får 

lov att formulera den med egna ord, utan här används standardutformningar enligt olika mallar 

(Carrington, 2010). Processen som leder fram till vald standardformulering ligger dock helt på 

revisorn. Som hjälp finns bland annat International Standards on Auditing (ISA) – internationellt 
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framtagna revisionsstandarder med principer och tillvägagångssätt som numera översätts och i 

viss mån även anpassas efter svenska förhållanden av branschorganisationen för 

redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare (FAR, 2014). 

En revisionsberättelse kan skrivas i två versioner – ren och oren/modifierad (Catasús et al., 

2013). Exakt hur processen går till beskrivs utförligt i FAR:s (2014) standarder ISA 700 och ISA 

705. Här kommer den dock bara sammanfattas i korthet. För att en ren revisionsberättelse ska 

kunna utfärdas krävs för det första att de finansiella rapporterna har upprättats enligt en av 

revisorn accepterad standard med syfte att ge en rättvisande bild av företaget. För godkännande 

krävs sedan att revisorn är rimligt säker på att det inte finns några väsentliga felaktigheter i dem 

(FAR, 2014). Med detta menas något förenklat att revisorn inte har möjlighet att gå igenom 

allting i det reviderade företagets räkenskaper, utan det handlar om att göra ett urval av de 

poster som anses vara av stor vikt i det aktuella fallet (Carrington, 2010). Från den utomstående 

investerarens perspektiv är dock synen en annan. Denne ser istället revisorn som ett kunnigt 

fullblodsproffs med insyn i det reviderade företaget och litar därför blint på revisionsberättelsen 

(Barnes, 2004). Detta förväntningsgap, det vill säga att intressenten har en bild av revisorn som 

inte går att leva upp till, är något som ses som alltmer problematiskt inom yrkeskåren (Nilsson, 

2014).   

Om revisorn däremot hittar felaktigheter av väsentlig natur så blir det istället tal om en 

modifierad eller oren revisionsberättelse (Herolf i Catasús et al., 2013). Denna regleras i ISA 705, 

vilken möjliggör tre grader av utlåtanden: reservation, att revisorn avstår från att uttala sig eller 

gör det med en avvikande mening (FAR, 2014). Enligt Carrington (2010) är det förstnämnda det 

lindrigaste alternativet och indikerar på att det finns något av mindre karaktär som inte är som 

det ska. Om revisorn däremot avstår från att säga något signalerar detta att årsredovisningen 

inte går att lita på och därför också bör läsas därefter. Det allvarligaste utlåtandet är en 

avvikande mening, vilket tyder på att årsredovisningen är missvisande och behäftad med fel.     

3.2.2 Fortsatt drift 

Något som kan få revisorn att utfärda en oren revisionsberättelse är när det råder tvivel om det 

reviderade företagets fortsatta drift/going concern (Catasús et al., 2013). Enligt 2 kap. 4 § 1 st. 1 

p. och 6 kap. 1 § 2 st. 3 p. årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) är företagets fortlevnad en 

grundläggande förutsättning som ska beaktas vid upprättande av balansräkning, resultaträkning 

och noter samt dessutom upplysas om i förvaltningsberättelsen. Det som först 

företagsledningen och därefter revisorn måste bedöma är således om företagets verksamhet 

har fortsatt livskraft, det vill säga att ingen avveckling eller likvidation kan skönjas under en 

överskådlig framtid (vanligtvis ett år). Notera dock att det inte är revisorns roll att ta ställning till 

företagets framtid, utan snarare att utreda och göra ett utlåtande om huruvida det finns tvivel 

angående företagsledningens bedömning av verksamhetens fortlevnad (Carrington, 2010; FAR, 

2014). 

Enligt Louwers et al. (1999) är beslutsprocessen kring ett företags fortsatta drift en av de 

svåraste uppgifterna som revisorsprofessionen har att brottas med, eftersom en varning inte 

enbart påverkar själva företaget utan även till exempel bankers, långivares och kunders 

uppfattningar om det. Samtidigt kan en utebliven varning på ett ekonomiskt ansträngt företag 

signalera till omvärlden att detta kommer klara sig och därför är värt att satsa på, vilket kan ge 
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förödande konsekvenser om utfallet skulle bli det motsatta (Blay et al., 2011). I slutändan 

handlar det om att spå in i framtiden och ur detta hänseende är inte revisorn en bättre siare än 

andra personer (Rodgers et al., 2009). Bellovary, Giacomino och Akers (i Rodgers et al., 2009) 

ifrågasätter därför om utlåtande om ett företags fortsatta drift verkligen ska finnas med i 

revisorns arbetsbeskrivning. 

3.2.3 Typfel I och II 

Vid beslut om fortsatt drift finns det två möjliga fel som revisorn kan göra. Om det reviderade 

företaget går i konkurs under det närmaste året utan att revisorn har utfärdat en 

fortlevnadsvarning handlar det om typfel II, medan typfel I inträffar då revisorn anmärker på den 

fortsatta driften utan att företaget går i konkurs (Geiger et al., 2005; Lai, 2009; Catasús et al., 

2013; Myers et al., 2014). Inget av felen undgår kritik (Carrington, 2010; Tagesson & Öhman, 

2015) och konsekvenserna kan bli ödesdigra för såväl byrå som revisor. 

Barnes (2004) hävdar att sådana här situationer endast uppstår då rättstvister befaras och att 

det då är respektive parts förhandlingskraft som avgör. Om revisorn har ett övertag kan det bli 

tal om typfel I, om inte så är typfel II det mest troliga. Enligt Lai (2009) är dock stämningar mot 

revisorer vanligare vid typfel II, medan typfel I framför allt kan resultera i att klienter lämnar 

byrån. Han konkluderar att eftersom rättstvister och eventuella skadestånd anses vara av 

allvarligare karaktär är det oftast dessa som revisorn vill undvika, vilket innebär att han eller hon 

ur den aspekten hellre fäller än friar. Samtidigt dyker då en annan problematik upp i bilden – 

den självuppfyllande profetian (se 3.1). 

3.2.4 ISA 570 Fortsatt drift 

Sedan några år tillbaka finns det en specifik standard som är utvecklad för att underlätta 

revisorns beslutsprocess kring företagsledningens antagande om företagets fortsatta drift. 

Denna benämns ISA 570 Fortsatt drift och ger upplysningar om revisorns ansvar samt 

rekommendationer om när och hur hen ska utforma sitt utlåtande. Exempelvis kan det finnas 

anledning för revisorn att reagera när värdet på det reviderade företagets skulder överstiger 

värdet på tillgångarna, när återbetalningar av lån framstår som orealistiska, när kreditgivare inte 

längre är villiga att ställa upp med finansiering, när borgenärsfordringar inte betalas i tid och när 

nyckeltalen är ofördelaktiga. Varningstecknen kan också vara av verksamhetskaraktär, bland 

annat vid avvecklingsindikationer från ledningen, förluster av viktiga marknader, kunder eller 

personal (Carrington, 2010; FAR, 2014). Något som dessutom är värt att nämnas i 

sammanhanget är att Sveriges revisorer enligt 25 kap. 13 § 1 st. 1 p. och 9 kap. 33 § 2 st. 

aktiebolagslagen (SFS 2005:551) är skyldiga att göra en anmärkning i revisionsberättelsen när 

det reviderade företagets egna kapital är förbrukat till mer än hälften och företagsledningen inte 

har upprättat en kontrollbalansräkning. Tagesson och Öhman (2015) hävdar dock att detta ska 

betraktas som en flaggning för finansiella problem, inte som en uttrycklig fortlevnadsvarning. 

Det finns en rad olika utgångar vid revisionen av företagets fortsatta drift. För det första – om 

såväl företagsledningen som revisorn är eniga om att inget tvivel råder angående 

verksamhetens fortlevnad lämnas revisionsberättelsen helt utan anmärkning (Carrington, 2010). 

Om revisorn delar företagsledningens antagande om fortsatt drift men att det samtidigt finns 

tvivelaktiga omständigheter, ska hen först undersöka om dessa är tydligt angivna i 

räkenskapsrapporterna. Om så är fallet görs endast en upplysning, det vill säga ett uttalande 
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enligt standardutformningen i revisionsberättelsen men med ett tillägg om osäkerhetsfaktorer. 

Om företaget däremot inte har redovisat den upptäckta osäkerhetsfaktorn måste detta först 

diskuteras med ledningen och beroende på vad som framkommer kan det därefter enligt ISA 

570 bli tal om antingen en reservation eller avvikande mening. Det sistnämnda är också aktuellt 

när revisorn inte delar företagsledningens bedömning av företagets fortsatta drift (FAR, 2014). I 

denna uppsats används begreppet varning som en gemensam benämning för såväl upplysning, 

reservation som avvikande mening. 

Även om ISA 570 är framtagen för att underlätta beslutsprocessen kring företagets fortsatta 

drift kan den ändå uppfattas som komplex. Carrington (2010) hävdar att den stora svårigheten 

bland annat ligger i att det finns så många olika faktorer att ta hänsyn till och att revisorn i 

slutändan är tvungen att välja ett av de nämnda utlåtandena. Problematiken förstärks också av 

Sormunen et al. (2013), som ser stora skillnader i revisorers fortlevnadsvarningar mellan de 

nordiska grannländerna, trots att dessa har liknande rättssystem och samma standard som 

hjälpmedel. Författarna konstaterar att erfarenheten av ISA 570, det vill säga hur länge 

standarden har tillämpats i respektive land, har betydelse för benägenheten att varna för det 

reviderade företagets fortsatta drift.   

3.3 Skadestånd och ansvarsförsäkring 
Om revisorn avsiktligt eller genom försummelse skadar det reviderade företaget kan hen enligt 

29 kap. 2 § 1 st. och 29 kap. 1 § 1 st. aktiebolagslagen (SFS 2005:551) bli skadeståndsskyldig. 

Även om stämningsrisken i Sverige är låg i jämförelse med exempelvis USA (Carrington, 2010; 

Sormunen et al., 2013; Tagesson & Öhman, 2015), konstaterar Moberg (2006) samtidigt att 

anspråken har vuxit sig allt större med åren och att revisorns ekonomiska tillvaro numera är mer 

riskfylld än företagsledamotens. Detta kan te sig aningen märkligt med tanke på att det i 

grunden är ledningen och vd:n som upprättar årsredovisningen, medan revisorns funktion 

endast är granskande (SOU 2008:79). Orsaken kan bland annat härledas till den 

ansvarsförsäkring som revisorn enligt 27 § revisorslagen (SFS 2001:883) är skyldig att ha. 

Samtidigt som syftet är att skydda, signalerar den också att det finns tillgängligt kapital, och 

eftersom försäkringskravet varken gäller ledning eller vd så blir revisorn i slutändan det 

tacksamma och ofta enda bytet för stämningsstinna intressenter (SOU 2008:79). Det är således 

revisorns ekonomiska resurser (deep pockets) som blir huvudorsaken till stämningen och inte att 

hen har gjort något allvarligt fel. Fenomenet är särskilt känsligt för de stora byråerna, eftersom 

det är där som de flesta klienterna och de finansiella tillgångarna finns (Lee & Mande, 2003).  

När det gäller ersättningskraven mot revisorer kan dessa i princip komma från två olika håll. Det 

interna skadeståndsansvaret inträffar när det reviderade företaget har farit illa på grund av 

revisorns handlingar eller underlåtenhet av dessa. Här är det således företaget som står för 

stämningen. Det externa skadeståndsansvaret handlar istället om att aktieägare eller andra 

intressenter som exempelvis borgenärer känner sig vilseledda och har lidit skada av den 

revisorgranskade informationen och därför kräver kompensering (Moberg, 2006). En bank kan 

till exempel på felaktig eller icke fullständig information i årsredovisningen ha lånat ut pengar till 

ett företag som strax därefter går i konkurs. Detta är att betrakta som ren förmögenhetsskada 

och faller tillbaka på revisorn (SOU 2008:79). Själva tanken med skadeståndsansvaret är att sätta 

press på revisorn att göra det hen är tillsatt för, nämligen att granska företagets räkenskaper. 

Stämningsrisken blir på så sätt en garant för intressenterna att kontrollen utförs rigoröst 
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(Carrington, 2010). Vid en undermålig revision kan revisorn dessutom bli ett ärende för 

Revisorsnämnden, det vill säga den statliga myndighet som har hand om auktorisationen av 

revisorer (Tagesson & Öhman, 2015) och som enligt 3 § revisorslagen (SFS 2001:883) ska utöva 

tillsyn, ta upp disciplinärenden och se till att god revisionssed efterföljs.       

Nu är det dock inte alldeles enkelt att få igenom en stämning, utan denna måste grunda sig på 

vissa premisser. Här följs i princip de skadeståndsrättsliga reglerna, det vill säga krav på 

oaktsamhet eller uppsåt samt adekvat kausalitet (SOU 2008:79). När det gäller det förstnämnda 

är det tal om culpa-regeln, 29 kap. 2 § 1 st. 2 men. och 29 kap 1 § 1 st. 1 men. aktiebolagslagen 

(SFS 2005:551). För att avgöra om en revisor har handlat vårdslöst (culpöst) utgår man inte från 

hur denne brukar handla, utan snarare efter hur revisorsprofessionen som helhet borde agera i 

en liknande situation, för ett liknande företag av liknande storlek (Moberg, 2006). Det är här 

som den goda revisionsseden, 9 kap. 3 § 1 st. aktiebolagslagen (SFS 2005:551) och 5 § 1 st. 

revisionslagen (SFS 1999:1079), kommer in i bilden. Om domstolen anser att revisorn har 

överträtt denna allmänt satta norm, kan det bli tal om försummelse (Moberg, 2006). Detta 

räcker dock inte för ersättning. Den skadelidande måste dessutom visa att revisorns handling 

eller icke-handling orsakat själva skadan (kausalitet) och att den är adekvat, det vill säga att den 

går att förutspå (SOU 2008:79). 

Som en konsekvens av den ökade stämnings- och skadeståndsrisken under åren ser Krishnan 

och Krishnan (1997) i sin forskning en oroväckande tendens, nämligen att revisorer eller 

revisionsbyråer i allt högre utsträckning tackar nej till nya riskfyllda klienter eller avsäger sig 

befintliga uppdrag. Författarna konkluderar att det på grund av detta finns en risk att vissa 

företagssegmentsegment på marknaden helt utesluts från revisionstjänster. Kaplan och Williams 

(2012) är inne på samma linje. De hävdar att det förvisso fortfarande finns tillgängliga alternativ 

på marknaden men konstaterar samtidigt att dessa har minskat med åren, och om utvecklingen 

fortsätter i samma riktning kommer det i framtiden inte att finnas några byråer att vända sig till 

för dessa bolag.     

3.4 Etik och moral 
I denna uppsats används två teoretiska perspektiv som kan hjälpa till att analysera och förstå 

revisorns tankar kring fortsatt drift och skadeståndsrisk. När det gäller det första perspektivet, 

etik, så härstammar detta från det grekiska ordet ”ethos” och kan på svenska översättas till 

sedvana eller karaktär, medan uttrycket moral är sprunget från det latinska ”mores” och står för 

sedvänja eller uppföranderegler. Båda dessa begrepp står numera i princip för samma sak, 

nämligen att beskriva vilka handlingar som är acceptabla och vilka som inte är det. Ett etiskt 

riktigt agerande bedöms även som moraliskt, och om en person handlar omoraliskt anses 

beteendet också vara oetiskt (Brűlde & Strannegård, 2007). För revisorer finns vägledande etiska 

koder att använda sig av vid moraliska problem. Samtidigt hävdar forskare att dessa koder på 

grund av sin generella konstruktion inte har möjlighet att täcka alla dilemman och blir på så sätt 

otillräckliga i många situationer. Inte heller enskilda etiska teorier räcker till, utan det som krävs 

är en kombinationsmodell bestående av flera synsätt (Preuss, 1998). Denna form av pluralism, 

där olika läror beaktas och tillämpas på en specifik situation, leder enligt Brűlde och Strannegård 

(2007) till en ökad medvetenhet och ett kritiskt tänkande som är bra att ha med sig inför ett 

avgörande beslut.  
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3.4.1 Den etiska utgångsmodellen 

Rodgers et al. (2009) har intresserat sig för de intressekonflikter som kan uppstå för revisorn i 

processen kring utlåtandet om ett företags fortsatta drift och hur dessa kan kopplas till olika 

etiska perspektiv. Utifrån tidigare forskning och med hjälp av klassiska etiska teorier, har de 

vidareutvecklat ett ramverk, the throughput model (TP-modell), som avser att förklara revisorns 

beteende i olika situationer. Denna modell är en stomme i kommande analys och kommer 

därför att presenteras närmare här nedan. 

Inför ett fortlevnadsutlåtande genomgår revisorn en process bestående av upp till fyra olika 

faser. Hen gör en iakttagelse av och skaffar sig en uppfattning om situationen (perception), 

samlar in och bearbetar befintlig information i det aktuella fallet (information), analyserar och 

gör en bedömning (judgement) samt tar ett beslut (decision). Antalet faser eller ordningsföljden 

på dessa är inte statiska, utan varierar beroende på vilket etiskt perspektiv som revisorn har. I 

modellen av Rodgers et al. (2009) listas sex sådana positioner: omsorgsetik, deontologi, 

utilitarism, etisk egoism, dygdetik och relativism.  

När det gäller den förstnämnda, omsorgsetik, är det intressenterna (aktieägare, anställda, 

kunder, samhället med flera) som spelar huvudrollen och som revisorn ska värna om. Här är 

nyckelordet öppenhet. Det är via insamling och bearbetning av ny relevant information, 

exempelvis räkenskapsrapporter och ledningens planer för att motverka företagskonkurs, som 

revisorn skaffar sig en uppfattning om den aktuella situationen (perception), vilken utgör 

underlag för kommande analys (judgement) och slutligen ett utlåtande (decision). Enligt Rodgers 

et al. (2009) är detta den etiska idealprocessen, där samtliga fyra faser genomgås, där 

oberoende och objektivitet används för att skydda intressenterna och där revisorns uppfattning 

om företagets fortsatta drift hela tiden är öppen för nya omständigheter som kan förändra 

utgången i frågan. 

När osäkerheten kring ett företags fortlevnad är så stor att revisorn inte kan bilda sig en tydlig 

uppfattning av situationen blir det istället aktuellt med andra hjälpmedel. I det deontologiska 

perspektivet (från grekiskans ”deon”, vilket betyder plikt) står objektiva regler samt moraliska 

plikter i centrum (Preuss, 1998), och genom dessa skapas förutsättningar för att kunna behandla 

alla människor med likvärdig respekt (Rodgers et al., 2009). Här är bland annat filosofen Kants 

kategoriska imperativ vägledande, det vill säga principer som bör betraktas som allmän lag och 

som ska styra våra handlingar även om andra alternativ ger bättre konsekvenser. Exempelvis är 

det enligt detta synsätt aldrig acceptabelt att ta livet av någon, hur ond personen än är och hur 

mycket bättre världen än skulle bli. Inom affärsetiken handlar det mer om att hålla ingångna 

löften och att inte vilseleda eller manipulera (Brűlde & Strannegård, 2007). Att alltid ge en 

rättvisande bild och därmed fortlevnadsvarna oavsett omständigheter eller konsekvenser är en 

typisk deontologisk ansats (Citron & Taffler, 2001). I TP-modellen tar sig dessa principer eller 

plikter framför allt uttryck genom de utvalda lagar eller standarder som revisorn ska följa och 

som guidar hen till ”rätt” utlåtande. Det är dessa som skapar uppfattningen (perception), som 

styr vilka uppgifter och bevis som ska samlas in (all annan information ignoreras) och som 

därmed ligger till grund för bedömning (judgement) samt utlåtande (decision). Så länge olika 

intressekonflikter hålls utanför processen är detta perspektiv, tillsammans med omsorgsetik, det 

vanligast förekommande vid utlåtande om företagets fortsatta drift (Rodgers et al., 2009). 
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Till skillnad från föregående synsätt, där handlingens avsikt är den avgörande faktorn, ser 

utilitarismen istället till konsekvenserna. I denna inriktning, främst företrädd av Jeremy Bentham 

och John Stuart Mill, är ambitionen att bringa maximal lycka till så många som möjligt, vilket i sin 

extremaste form innebär att exempelvis mord kan vara acceptabelt så länge de positiva 

följderna av detta överträffar de negativa (Brűlde & Strannegård, 2007). Enligt Rodgers et al. 

(2009) handlar det om en form av gruppegoism där målet är att skapa så stor nytta och därmed 

också så liten skada eller kostnad för samhället och enskilda individer som möjligt. I TP-modellen 

tar sig detta uttryck genom att revisorn utgår från aktuell information (information), analyserar 

samt bedömer denna utifrån den nämnda nytto- eller kostnadsaspekten (judgement) och låter 

slutligen det bästa alternativet resultera i ett utlåtande (decision). Det är i denna kategori som 

författarna placerar skadeståndsproblematiken. De hävdar att i länder där stämningsrisken är 

betydande, exempelvis USA, väger en fortlevnadsvarnings negativa ekonomiska konsekvenser 

för det reviderade företaget ofta lättare än de omfattande kostnader som ett eventuellt 

skadestånd skulle innebära för revisorn och byrån, vilket således får denne att utfärda en 

varning. I länder där risken för stämningar däremot är ovanligare, däribland Sverige (Tagesson & 

Öhman, 2015), blir utlåtandet istället det omvända (ingen varning), eftersom den totala 

ekonomiska skadan i det alternativet då beräknas bli mindre (Rodgers et al., 2009). 

Vid etisk egoism är det egenintresset som styr (Rodgers et al., 2009). I detta perspektiv handlar 

personen utefter sitt eget bästa, även om det skulle innebära skada för andra. Enligt Brűlde och 

Strannegård (2007) är ett sådant beteende generellt moraliskt svårmotiverat. Det finns dock 

vissa inriktningar i kategorin som skulle kunna betraktas som okej, bland annat en som medger 

egenintresse så länge det inte inskränker andras rättigheter. I den föreliggande TP-modellen av 

Rodgers et al. (2009) tar sig det etiska egoism-perspektivet uttryck genom att revisorn enbart 

baserar sin uppfattning (perception) på tidigare erfarenheter av samma karaktär och gör utefter 

detta ett utlåtande (decision). Hen tar således varken in någon ny information från det aktuella 

fallet eller gör en analys som skulle kunna äventyra den egna förväntade utgången. Processen 

går direkt från iakttagelse till beslut och kan enligt författarna framför allt uppstå i situationer 

där ett utlåtande kan riskera klienttapp och därmed intäktsförluster.          

När det moraliska beteendet inte är generellt reglerat, utan istället formas av de normer som 

finns i den närmaste omgivningen handlar det enligt Rodgers et al. (2009) om relativism. Detta 

synsätt innebär att en handling i en viss kultur kan vara etiskt riktig medan den i en annan kan 

vara helt förkastlig. Likt utilitarismen utgår detta perspektiv från befintlig information i det 

aktuella fallet (information), vilken sedan antingen förstärker eller modifierar den inledande 

uppfattningen (perception) och därmed leder fram till ett beslut (decision). I modellen 

exemplifieras detta bland annat av den tidigare berörda självuppfyllande profetian (se 3.1). 

Dygdetik präglar det sista perspektivet och kan bland annat härledas till de klassiska filosoferna 

Platon och Aristoteles. Här handlar det dock inte så mycket om själva handlingen i sig, utan 

snarare om individens goda egenskaper (Rodgers et al., 2009). Detta synsätt är därför egentligen 

inte att betrakta som en ren handlingsteori, men genom att sätta en persons agerande i relation 

till hur en person med rätt dygder skulle ha gjort i en liknande situation (exempelvis den gode, 

rättvise och hederlige revisorn) går det ändå att avgöra om handlingen är rätt (Brűlde & 

Strannegård, 2007). I den föreliggande TP-modellen av Rodgers et al. (2009) avspeglas 

dygdetiken framför allt i klientens egenskaper. Det är via relationen till denne (vänskap, sympati, 
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lojalitet med mera) som revisorn skaffar sig sin uppfattning (perception), vilken sedan ligger till 

grund för insamlingen och utsållningen av bevis (information), som analyseras och bedöms 

(judgement) samt leder fram till en slutsats (decision). 

3.5 Institutionell teori och isomorfism 

Det andra teoretiska fältet eller perspektivet i denna uppsats är den institutionella teorin. Denna 

försöker förklara hur företag inom samma bransch, genom olika påtryckningar, tenderar att anta 

likartade former och beteenden. De som frångår det normala och inte rättar sig i ledet förlorar 

legitimitet (Deegan & Unerman, 2011). Processen som leder fram till denna homogenisering 

benämns av DiMaggio och Powell (1983) som isomorfism och har tre olika inriktningar: 

tvingande (coersive), härmande (mimetic) och normativ (normative).  

Tvingande isomorfism innebär att inflytelserika intressenter eller en allmän rådande kultur i 

samhället förväntar sig ett visst beteende och sätter på så sätt ett direkt eller indirekt tryck på 

en organisation att agera på ett visst sätt. Det kan exempelvis handla om nya 

skatteredovisningskrav från en regering eller lagstiftare som tvingar företag att anlita revisorer 

(DiMaggio & Powell, 1983). Geiger et al. (2005) konstaterar att fortlevnadsvarningar i samband 

med företagskonkurser är av stort intresse från såväl lagstiftare som allmänhet (media) och kan 

dessutom påvisa en tydlig ökning av anmärkningar efter införandet av den amerikanska skärpta 

lagstiftningen Sarbanes-Oxley Act 2002. Fargher och Jiang (2008) kommer fram till en liknande 

slutsats och konstaterar samtidigt att professionens rapportering till mångt och mycket anpassas 

efter de förändringar som sker i branschen. Trycket behöver nödvändigtvis inte heller komma 

från samhälls- eller regeringsnivå. Även inom koncerner finns det tryck från moderbolaget att 

dotterbolaget ska agera på ett liknande sätt (DiMaggio & Powell, 1983). Trønnes et al. (i 

Sormunen et al., 2013) beskriver exempelvis att de stora byråerna är medlemmar i globala 

nätverk, och om någon inom dessa inte uppfyller en viss kvalitetsstandard kan allas anseende 

riskeras. Därför är kvalitetskontrollen hårdare inom dessa bolag, och alla måste följa 

gemensamma regler.          

När det finns en osäkerhet kring företagets verksamhet kan frestelsen bli stor att titta på, 

försöka efterlikna och rent av förbättra andras framgångsrecept i branschen. Detta kan göras på 

olika sätt, bland annat genom att anställa personal från det aktuella företaget eller helt enkelt 

hyra in konsulter med ett annorlunda synsätt. Fenomenet går under namnet härmande 

isomorfism och är i slutändan ett sätt att nå ökad legitimitet och framgång (DiMaggio & Powell, 

1983). I Sverige domineras revisionsmarknaden av fyra byråer (Big 4): PwC, Ernst & Young, 

KPMG och Deloitte, vilka tillsammans innehar över sextio procent av marknaden (Tagesson & 

Öhman, 2015) och har nära hälften av alla landets kvalificerade revisorer i sin stab (Sormunen et 

al., 2013). Enligt DiMaggio och Powell (1983) beror mycket av homogeniseringen i företag just 

på ett alltför variationsfattigt urval. 

Den tredje inriktningen är normativ isomorfism och sätter professionalismen i centrum. Här är 

det snarare individen som utsätts för press (både tvingande och härmande) och det är med 

andra likasinnade inom professionen som den jämförs. Denna homogeniserande 

socialiseringsprocess börjar redan i skolan (yrkesutbildningen) och följer sedan med ut i 

näringslivet där nya företagsnormer formar individens beteende (DiMaggio & Powell, 1983). 

Enligt Deegan och Unerman (2011) kan utgivna standards från branschorganisationer vara ett 
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tecken på normativ isomorfism, det vill säga ett tryck från professionen att redovisare eller 

revisorer ska utforma rapporterna på ett visst sätt. Dessa normer behöver inte enbart komma 

utifrån, utan de kan även uppstå i mindre informella grupper på exempelvis en arbetsplats. Som 

tidigare nämnts visar flera studier på skillnader när det kommer till revisorers benägenhet till 

fortlevnadsvarningar i förhållande till skadeståndsrisken mellan stora och små byråer (Kaplan & 

Williams, 2012; Chiang et al., 2015), likaså revisorers stridsvilja i rätten för att försvara sitt 

anseende och legitimitet (McCracken, 2003). 

3.6 Sammanfattning 
Revision går enkelt uttryckt ut på att en revisor granskar ett företags påståenden och sedan 

uttalar sig om dessa utifrån vissa bestämda ramar (Carrington, 2010). Syftet är att ge 

utomstående intressenter en inblick i och en garantistämpel på att det reviderade företagets 

räkenskaper är tillförlitliga (FAR, 2014). Granskningen sammanfattas genom en 

standardformulering i revisionsberättelsen (Carrington, 2010). Denna kan antingen vara ren, det 

vill säga att revisorn intygar med rimlig säkerhet att företagets räkenskaper inte innehåller några 

väsentliga felaktigheter (FAR, 2014), eller oren/modifierad (Catasús et al., 2013). Det sistnämnda 

kan bli aktuellt om revisorn finner ledningens bedömning av företagets fortsatta drift som 

tvivelaktig (FAR, 2014).  

Även om det finns en vägledande standard (ISA 570) vid fortlevnadsutlåtanden, betraktas 

processen ändå som mycket komplex (Carrington, 2010) och en av de svåraste uppgifterna som 

revisorn har att brottas med (Louwers, 1999). Det finns i princip två möjliga fel som kan inträffa: 

antingen utfärdar revisorn en fortlevnadsvarning utan att företaget går i konkurs inom det 

närmaste året, eller så går företaget i konkurs utan att hen har anmärkt på den fortsatta driften 

(Myers et al., 2014). Båda fallen leder till kritik från klient eller dess intressenter (Tagesson & 

Öhman, 2015) och uppstår i princip endast när rättstvister befaras (Barnes, 2004). Störst är 

stämningsrisken vid en utebliven varning (Lai, 2009), medan en utfärdad varning kan leda till en 

oönskad självuppfyllande profetia, det vill säga att varningen i sig skapar negativa 

marknadsreaktioner och driver bolaget mot ruinens brant (Citron & Taffler, 2001). En 

bidragande orsak till att just revisorn blir offer för skadestånd är den lagstadgade 

ansvarsförsäkring som denne är skyldig att ha och den goda revisionssed som alltid måste följas 

(SOU 2008:79). Stämningen kan således riktas mot revisorn på grund av de ekonomiska 

resurserna (deep pockets) snarare än att hen har gjort något allvarligt fel (Lee & Mande, 2003). 

I samband med utlåtandet om fortsatt drift kan diverse intressekonflikter uppstå, som sätter 

revisorn i svåra etiska dilemman. För att förklara dennes beteende i dessa situationer har 

Rodgers et al. (2009) utvecklat en TP-modell bestående av sex olika etiska perspektiv eller 

teorier – omsorgsetik, deontologi, utilitarism, etisk egoism, relativism och dygdetik. Revisorer 

kan också utsättas för ett yttre tryck som omedvetet får dem att anta ett likartat beteende 

(Deegan & Unerman, 2011). Processen som leder till denna homogenisering är en del av den 

institutionella teorin och dess inriktningar tvingande, härmande och normativ isomorfism 

(DiMaggio & Powell, 1983).  
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4. EMPIRI      

I det här kapitlet kommer insamlad primärdata i form av intervjuer med fyra auktoriserade 

revisorer från lika många revisionsbyråer och städer i Västra Götalands län att presenteras. 

Eftersom informanterna är relativt få till antalet kommer de att presenteras separat, dock 

utefter de rubriker eller teman som tidigare använts i den teoretiska referensramen. Detta 

innebär dels ett revisionsavsnitt där framför allt problematiken kring den fortsatta driften 

behandlas och dels ett avsnitt som berör själva skadeståndsrisken och revisorns obligatoriska 

ansvarsförsäkring. Här nedan kommer nu först de två informanterna från kategorin stora 

byråer/Big 7 (BS1 och BS2), följt av de två informanterna från kategorin mindre byråer/icke Big 7 

(IBS1 och IBS2). Kapitlet avslutas med en kortfattad sammanfattning av hela empiriavsnittet. 

 

4.1 Informant 1 (BS1) 

Informanten (BF1) tillhör kategorin Big 7, har haft sin revisorstitel i över 25 år och har aldrig 

blivit offer för stämning från en klient eller dess intressenter. Däremot har det funnits en 

handfull fall där hen underkänt någon väsentlig post, vilket i slutändan kan ge liknande följder 

som en fortlevnadsvarning, det vill säga att företagets fortsatta drift ifrågasätts. 

4.1.1 Revision 

Vad revisionsprocessen beträffar så kan denna inledas med en indikation på ett problem. 

Revisorn får då analysera varför det går dåligt för företaget. Det kan till exempel handla om dålig 

lönsamhet eller att det är tal om ett utvecklingsbolag. Vanligt är här också att revisorn tittar på 

det reviderade företagets kontrollbalansbehov, så att det inte blir betalningsansvar. 

Informanten hävdar att om det finns besvärande indikationer i det reviderade företaget, 

exempelvis att företaget är på väg att likvideras eller att det överlag är svårt att få loss 

upplysningar eller en budget från det, är det klokt att avgå från sitt uppdrag. Annars riskerar 

betalningen från klienten att gå förlorad. Vanligt är även att företaget drabbas av konkurs innan 

bokslutet ska upprättas och då försvinner också problematiken (det blir inget bokslut). 

En svårighet i revisionsprocessen kring det reviderade företagets fortsatta drift kan vara 

kommunikationen med företagsägarna. Enligt informanten är det inte helt ovanligt att dessa vid 

en granskning av en större post sticker huvudet i sanden och håller sig undan. Då får revisorn 

försöka få tag på dem. Eftersom den fortsatta driften handlar om en framtidsbedömning kan 

revisorn heller aldrig vara helt säker på sin slutsats. Även om det ser dåligt ut så behöver det inte 

nödvändigtvis vara en anledning till ett underkännande. Det kan fortfarande finnas hopp, och 

om en varning utfärdas kan det innebära dödsstöten för företaget (exempelvis genom att en 

bank på grund av denna inte beviljar kredit). Informanten poängterar också att revisorns uppgift 

inte är att tro saker, utan att göra en bedömning. Även om det finns behjälpliga standarder som 

kan vägleda vid svårigheter så handlar det i slutändan ändå om att göra en samlad bedömning 

utifrån historisk erfarenhet av klienten, hur det brukar vara och erfarenhet av andra klienter. 

Informanten påpekar dock att tillvägagångssättet kan skilja sig från revisor till revisor. 

För en revisor på landsbygden är stämningar och fortlevnadsvarningar ganska ovanliga. 

Informanten uppskattar att det handlar om något enstaka fall varje år i skarpt läge. Hur revisorer 

agerar när det kommer till sådana här utlåtanden varierar. Vissa gör alla möjliga 

riskbedömningar och lägger stort ansvar på sig själva, medan andra inte gör det utan bara 
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skriver på. Enligt informanten kan man i årsredovisningar se häpnadsväckande fel som ändå 

ramlar igenom systemet. Om ett bolag går dåligt och revisorn motiverar detta i 

revisionsberättelsen så är det i riktigt dåligt skick. I samma stund dödar denne också företaget. 

Revisionen ska enligt informanten beröra det som företaget har gjort fram till årsberättelsens 

avgivande, det som händer därefter kan revisorn inte ta ansvar för. När det gäller stämningar 

från klienter är det mest fråga om stora bolag. I närområdet har det under åren funnits något 

sådant fall, men detta resulterade till slut i en friande dom för den drabbade revisorn. När det 

kommer till stämningar från klientens intressenter så hävdar informanten att det framför allt är 

banker och leverantörer som i så fall kan rikta skadeståndsanspråk, men dessa har ofta en jobbig 

resa framför sig. Konkursförvaltaren ser först och främst till att få sitt eget arvode täckt. 

Informanten hävdar dessutom att banker numera inte tar några risker, att de är mycket 

noggranna med vilka de lånar ut pengar till och att detta nästan aldrig sker till en vanlig 

företagsverksamhet. Hen konkluderar kort och gott att ”banken håller hårdare på pengarna än 

vad revisorn håller på revisionsberättelsen”. 

4.1.2 Skadestånd och ansvarsförsäkring 

När det kommer till informantens syn på den ständigt föreliggande stämnings- och 

skadeståndsrisken så är den tvådelad. Hen hävdar att om revisorn har gjort ett dåligt jobb så ska 

denne också stå till svars för det. Samtidigt har utvecklingen under de senaste åren tagit en 

riktning som informanten betraktar som ett rent elände och som på sikt kommer att hota det 

som revisorer är tillsatta för att göra. Det har bildats en ”deep pocket effect”, där revisorn stäms 

på grund av ansvarsförsäkringen, och denne kan numera bli skadeståndsskyldig för i princip allt 

som det reviderade företaget gör. Informanten anser att det hela har spårat ur och gör 

jämförelser med bilbesiktningen. Här görs standardiserade kontroller vid ett visst tillfälle och om 

något händer därefter så blir inte bilbesiktaren skadeståndsskyldig. För revisorn kan det 

däremot bli tal om personligt betalningsansvar.   

Det finns vissa riktlinjer på central nivå för hur man ska förhålla sig till stämningar och 

skadeståndsrisk, men det förs inga sådana interna diskussioner på kontoret eller mellan 

kollegor. Revisorns obligatoriska ansvarsförsäkring tecknas av byrån, och informanten 

konstaterar att samtidigt som syftet med denna är att fungera som ett skydd kan den även 

skapa problem. Informanten ser gärna en reformering av hela revisionsinstitutet. Hen 

konstaterar att det numera förväntas av revisorer att de ska kolla alla lagar och förordningar, 

och att revisionen även ska täcka andra områden som exempelvis datasystem (kräver en IT-

expert). Samtidigt som kunderna vill ha denna säkerhet så är de inte villiga att betala för det.   

Även om tanken på skadeståndsrisken i någon mån finns med i bakhuvudet, är detta inget stort 

problem. Informanten går inte hela tiden runt och tänker eller analyserar risker. Det är som med 

bilkörning – olycksrisken finns förvisso där men sannolikheten är liten och det är inget som 

hindrar en från att sätta sig i bilen och köra. De flesta klienter är det inga problem med. Det 

viktiga är att ha koll på deras interna kontroll. På byrån görs också en utvärdering av alla nya 

klienter. Informanten konstaterar avslutningsvis att om olyckan skulle vara framme och en 

stämning skulle resultera i ett skadestånd mot revisorn så är detta inte bra för dennes rykte. 

Däremot tror hen inte att detta påverkar byråns anseende i någon större grad. 
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4.2 Informant 2 (BS2) 

Informanten tillhör kategorin Big 7, har jobbat inom branschen i tio år, varav fyra som 

auktoriserad revisor, och har varit på samma byrå under hela denna period. Hen har utfärdat 

någon enstaka fortlevnadsvarning under sin karriär men har aldrig blivit stämd från en klient 

eller någon av dess intressenter. 

4.2.1 Revision 

När det kommer till revisionsprocessen kring fortsatt drift så handlar det enligt informanten 

mycket om att se till helheten, hur bolaget har utvecklats under det senaste året och om det 

finns något i verksamheten som tyder på förändring under det kommande året. I vissa fall är det 

inga problem alls, utan verksamheten är stabil och tickar på som vanligt. Men sedan finns det 

också företag med likviditetsproblem och då får revisorn titta lite närmare på finansieringen, 

exempelvis om ägarna har satt in eller utfäst en garanti om att sätta in pengar i bolaget. Ofta 

upptäcks problem i samband med bokslutsrevisionen och i nära anslutning till påskrivningen av 

den, det vill säga efter själva räkenskapsåret. Informanten berättar att det kan se okej ut i 

december, men så uppstår något därefter, exempelvis en försäljningssvacka, som påverkar 

likviditeten. Fortlevnadsproblematik behöver heller inte upptäckas genom rapporter, utan det 

kan även vara så att kunderna hör av sig till revisorn i förebyggande syfte. Detta är det optimala 

och för revisorn blir det då istället tal om rådgivning, att försöka rädda upp situationen innan det 

är för sent. 

Svårigheten när det kommer till utlåtande om den fortsatta driften är enligt informanten 

framtidsbedömningen, att man ska se tolv månader framåt och att det under denna tid kan 

uppstå oförutsedda händelser. Det kan handla om en skada, en nedbrunnen fastighet eller en 

försäljningsförändring som ingen kunnat förvänta sig. Att det ser illa ut för ett företag behöver 

heller inte betyda problem i slutändan. Det kan räcka med att bolaget plötsligt får ett 

genombrott i utvecklingen, en stororder som räddar upp situationen. Det handlar om att 

bedöma rimligheten i framtidsprognoserna och om personerna bakom bolaget är kapabla att 

realisera dem.  

Beroende på företagsstorlek kan riskbedömningar göras, ofta i form av prognoser baserade på 

historik och erfarenhet. Informantens byrå jobbar mycket med ägarledda bolag, där ägarna har 

varit med under många år och skaffat sig erfarenhet. Men sedan finns det också relativt 

nybildade utvecklingsbolag där osäkerheten är större, vilket också försvårar bedömningen. I 

dessa fall måste en avvägning mellan ägarnas erfarenheter och revisorns kunskaper göras, vilket 

kan kräva mer informationsinhämtning än vad som vanligtvis är nödvändigt i branscher som 

revisorn känner till och kan jämföra det reviderade företaget med. Problemet är att det inte 

finns något mellanting, det går inte säga att något kan gå, utan det handlar om ett ja eller nej. 

Här blir det till att använda sig av det professionellt skeptiska och erfarenheter av liknande fall. 

Generellt sett är informantens personliga uppfattning att man vid gränsfall snarare friar än fäller 

när det kommer till en kund som man har haft en lång relation med, medan det motsatta kan bli 

fallet vid en ny kund med ett problematiskt förflutet. Hen poängterar dock att det förs 

kontinuerlig dialog med klienten, så en eventuell varning ska inte komma som någon 

överraskning. Om företaget är mitt uppe i en förhandling är det heller inte ovanligt att invänta 

denna innan fortlevnadsutlåtandet utfärdas. 
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Den självuppfyllande profetian finns också med i informantens tankar under revisionen. Då 

handlar det om en avvägning, att ta ställning till om varningens nytta överväger den skada som 

eventuellt kan ske. Samtidigt betonar hen vikten av att även se till de externa intressenterna. 

Det är för läsarna av de finansiella rapporterna som revisorn ska verka. En varning behöver 

heller inte innebära skada för bolaget. Det beror bland annat på hur bankrelationerna ser ut. Det 

finns en rad faktorer som spelar in i avvägningen. 

Enligt informanten finns ISA 570 med i arbetsgången under hela revisionen: ”Den är en 

måstegrej som vi går igenom, och den följer vi naturligtvis. Det måste vi göra.” Hen tycker att 

standarden är tillräcklig men konstaterar samtidigt att mycket också handlar om bedömningar 

där egna uppfattningar, det man själv tror på, måste vägas in. Sedan finns det hjälp att tillgå från 

programvaror i form av olika anpassade checklistor, och man uppdaterar sig även med praxis 

från Revisorsnämnden. Företagsledningen har dessutom del i det hela, eftersom det även 

åligger denna att bedöma den fortsatta driften och flagga för eventuella problem. Slutligen 

konkluderar informanten att ingen bedömning håller utan bakomliggande revisionsbevis: ”Du 

kan inte bara titta på årsredovisningen och säga att: ja, det ser rimligt ut […] Då hade det varit 

ett lätt yrke.” 

4.2.2 Skadestånd och ansvarsförsäkring 

När det kommer till synen på stämnings- och skadeståndsrisken så konstaterar informanten att 

detta, precis som i många andra branscher, hör till yrket. Även om det aldrig är roligt att bli 

stämd har informanten inga tankar på just skadeståndsrisken under arbetsprocessen, utan oron 

kretsar i så fall mer kring att göra en dålig revision eller att inte ha grund för uttalanden. Sedan 

finns det också en organisation bakom som ska minimera revisionsrisken och se till att ett 

felaktigt utlåtande i revisionsberättelsen undviks. Det görs bland annat olika 

skadeståndsförebyggande riskanalyser, framför allt vid en ny klient men även under vägen om 

förutsättningarna skulle ändras. Om det finns en viss kalkylerad skadeståndsrisk, om bolaget har 

en viss storlek, ett visst ägarspridande eller tillhör en riskbransch, ska man låta en annan 

auktoriserad revisor eller partner titta igenom revisionen och komma fram till en liknande 

slutsats (second opinion). Det är dessutom kutym att rådfråga kollegor, och vid orena 

revisionsberättelser, oavsett vad de än gäller (från obetalda skatter till fortlevnadsvarningar), 

ska detta alltid göras. Slutligen, om en stämning skulle realiseras så berättar informanten att det 

finns internt framtagna riktlinjer för hur man ska förhålla sig till denna. Det finns personal på 

byrån som har hand om sådana frågor och som revisorn måste ta hjälp av om/när det blir 

aktuellt. Det finns också externa riktlinjer, men då handlar det mer om lagregler eller FARs 

revisionsetik rörande exempelvis när man ska avsäga sig ett uppdrag och dylikt. 

Revisorn är personligt vald i bolaget och därmed också skadeståndsskyldig om olyckan skulle 

vara framme. Här finns ansvarsförsäkringen, som tecknas av byrån, att tillgå. Informanten 

konstaterar att samtidigt som den ger trygghet, skapar den också en annan effekt: ”Man kan 

inte gå på styrelsen, då går man på revisorn för att det finns en ansvarsförsäkring i bakgrunden. 

Det är väl ett ganska vanligt förekommande tankesätt i branschen…” Hen berättar dessutom att 

det inte enbart är ekonomiska konsekvenser som en stämning kan föra med sig, utan den kan 

även väcka Revisorsnämndens granskande ögon. Om denna skulle komma fram till att en 

revision är undermålig kan det i slutändan leda till att ansvarig revisor förlorar sin titel och 

därmed jobbet. 
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4.3 Informant 3 (IBS1) 

Informanten tillhör en mindre byrå (inte Big 7), har snart 40 års erfarenhet av 

revisionsbranschen och har jobbat som auktoriserad revisor i knappt 35 år. Hen har varit på 

totalt tre byråer under sin karriär men aldrig på en riktigt stor. Informanten har utfärdat flera 

fortlevnadsvarningar under åren (uppskattningsvis någon per år), både i samband med 

kontrollbalansräkningar och i andra fortlevnadssituationer. Någon stämning har hen dock aldrig 

råkat ut för. 

4.3.1 Revision 

Gällande revisionsprocessen kring ett företags fortsatta drift så tänker informanten först och 

främst på en kontrollbalanssituation, där det egna kapitalet är förbrukat och man för 

diskussioner med företagsledningen för att kontrollera om det finns några övervärden i 

maskiner eller lager, eller om ägaren har satt in några medel som går att göra om till 

aktieägartillskott. Därefter upprättas en kontrollbalansräkning, bolagsstämma hålls och 

informanten uttalar sig slutligen om detta vid årsbokslutet i revisionsberättelsen. För denna 

process finns mallar och ett speciellt framtaget beslutsträd som man följer. En svårighet i 

processen är själva värderingen, att man som revisor ofta tvingas gå efter ägarnas egna 

värderingar istället för externa. Förutom kontrollbalansräkning finns det också andra situationer 

som kan uppstå kring det reviderade företaget och som eventuellt resulterar i en 

fortlevnadsvarning. Det kan exempelvis handla om en utebliven marknad, vilket leder till 

nedläggning, eller att företaget har utvecklat en produkt som inte går att sälja. Informanten har 

även utfärdat varningar på sådana här grunder, även om dessa är något ovanligare än de som 

baseras på en kontrollbalanssituation. 

Informanten tycker att ISA 570 är bra. Hen jobbar i programvaran Norstedts revision, vilken 

bland annat är anpassad efter denna standard. Den används dock inte genomgående under 

revisionsprocessen, utan fungerar mer som ett stöd vid behov. Allt behandlas heller inte i 

standarden, utan det är i vissa situationer även nödvändigt att gå utanför denna, exempelvis 

genom att rådgöra med andra revisorer eller att titta på tidigare liknande fall som man har varit 

med om. Informanten berättar att det finns tre olika utlåtanden att välja på i 

revisionsberättelsen, varav upplysning är det vanligaste.  

När det gäller problematiken kring typfelen så tycker informanten att det är jättesvårt, just på 

grund av att det kan inträffa oförutsedda händelser. Hen förklarar att ett företag som har stort 

eget kapital snabbt kan hamna snett. Inom byggbranschen kan det exempelvis räcka med att ett 

företag räknar fel på ett jobb eller att kunden helt oförmodat går i konkurs. Detta innebär att 

betalningen uteblir, vilket i sig kan försätta byggföretaget i konkurs. Informanten kan inte uttala 

sig om vilket typfel som är vanligast förekommande och det finns heller inte något av de två som 

hen ”föredrar” framför ett annat. Utifrån en stämningsaspekt är det däremot känsligt om 

revisorn skriver för allvarligt och därigenom skadar bolaget. Den självuppfyllande profetian är 

något som informanten tror på och som finns med i tankarna under revisionsprocessens gång. 

Hen konstaterar att man får vara försiktig med varningar och tänka på konsekvenserna. 

4.3.2 Skadestånd och ansvarsförsäkring 

Vad stämnings- och skadeståndsrisken beträffar så berättar informanten att denna ständigt 

finns med i tankarna under revisionen. Samtidigt tillägger hen att ”det får ju inte göra att man 
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inte vågar ta ställning, förstås. Men det är ett jobbigt yrke om man tänker så där. Det är aldrig 

riktigt… Man har alltid lite dåligt samvete för olika saker.” Hen berättar dock att oron brukar 

försvinna med tiden, efter att det aktuella fallet är avslutat: ”Sedan kommer det en ny grej. Ja. 

Jo, det är inte så lätt.”  

Kopplingen mellan skadestånd och revisorns rykte kan enligt informanten både vara positiv och 

negativ. Om stämningen grundas på en utfärdad varning indikerar det på en revisor som vågar 

säga ifrån. Om stämningen däremot är till följd av en utebliven varning kan revisorn bli 

betraktad som någon som inte haft mod att säga ifrån. Diskussioner kring 

skadeståndsproblematik är annars inte något som direkt förs mellan kollegor på byrån, utan 

sådan kunskap inhämtas snarare genom olika kurser, dels interna men framför allt externa. 

Informanten berättar att dessa bland annat har handlat om ansvarsgenombrott och kritisk 

kapitalsituation, men hen har också varit på flera kurser som har tagit upp hur man ska agera vid 

stämningar. Det finns dessutom en bok inom området, utgiven av en annan byrå, som 

informanten tar mycket vägledning av i arbetet.  

Skadeståndsrisken är också något man kalkylerar med vid åtagande av nya uppdrag och kan vara 

en anledning till att man tackar nej till en klient. Den obligatoriska ansvarsförsäkringen tycker 

hen fortfarande fungerar som den ska, i alla fall för den egna byrån. För de större byråerna tror 

hen dock att den, med tanke på de stora skadestånd som en del av dessa har haft under den 

senaste tiden, kan vara en ekonomiskt jobbig belastning. Att denna skulle göra revisorer till ett 

extra tacksamt villebråd för stämningar är enligt informanten inte något som är unikt för enbart 

den här professionen, utan det tillhör även advokaters vardag. 

4.4 Informant 4 (IBS2) 
Informanten är verksam på en mindre byrå (inte Big 7) och har arbetat 30 år med revision, varav 

25 år som auktoriserad revisor. Hen har inte varit på samma byrå under hela sin karriär, utan har 

tidigare också haft en av de stora byråerna (Big 4) som arbetsgivare under många år. 

Informanten har utfärdat ett antal fortlevnadsvarningar under sin tid som revisor, däremot har 

hen aldrig råkat ut för en stämning från en klient eller någon av dess intressenter. 

4.4.1 Revision 

Själva revisionsprocessen och de avväganden som måste göras vid utlåtande om ett företags 

fortsatta drift beskrivs av informanten som något av det svåraste som en revisor kan ställas 

inför. Det finns en rad faktorer som denne måste vara uppmärksam på. Förbrukat kapital är till 

exempel en stark indikation på att något inte står rätt till, men det kan också ha hänt något på 

marknaden som får finansiärer att ana oro och bli försiktiga. Enligt informanten ligger mycket av 

svårigheten i att bedömningen ska baseras på framtida händelser:  

En företagsledning vill ju gärna tro att allting ska gå som man vill, att vi kommer att sälja si 

och så mycket, och olika nya kunder. Men frågan är: Ja, vet man det? Det är mycket sådana 

funderingar. Klarar man sig tills dess och har man en finansiering? [...] Det är mycket osäkra 

moment och ändå måste du fatta ett beslut här och nu. Och, som sagt, du ska inte skada 

någon – vare sig dig själv eller någon annan. 

Det krävs därför omfattande diskussioner med företagsledningen om hur de ser på saken och 

vad det finns för planer för att lösa situationen. Som revisor ber man också om att få tillgång till 
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handlingar som exempelvis budgetar, likviditetsprognoser eller viktiga avtal som kan styrka 

rimligheten i det som sägs. Dokumentation och revisionsbevis är mycket viktiga ingredienser i 

processen.   

När det gäller ISA 570-standarden så anser informanten att den ger bra vägledning, i alla fall i 

förhållande till hur det var innan den fanns. Hen tror inte att en rekommendation kan bli mer 

detaljerad än vad denna är men säger samtidigt att det även krävs sunt förnuft. I praktiken 

används standarder i allmänhet som ett detaljerat stöd i situationer där man saknar tidigare 

erfarenheter. 

Vad typfel beträffar så är det inte den egna skadeståndsrisken som i första hand ockuperar 

informantens tankar, utan snarare om det finns tillräckligt fog för att utfärda en varning. Hen 

nämner framför allt den självuppfyllande profetian som en oönskad effekt, att revisorn genom 

utlåtandet kan skapa en situation som egentligen inte finns, vilket kan få leverantörer att bli 

försiktiga, vägra att ge det aktuella företaget krediter ”och plötsligt så blir det här 

självuppfyllande och bolaget går i konkurs. Då kommer ju det här in: Har jag som revisor skadat 

bolaget genom mitt agerande, mitt skrivande? Och där skulle jag i ett sådant läge kunna bli 

skadeståndsskyldig...”  

I den motsatta situationen, där bolaget går i konkurs utan att revisorn har utfärdat någon 

varning, kan utgången bli en annan. Enligt informanten finns då risken att man blir påhoppad av 

Revisorsnämnden, och om denna bedömer revisionen som undermålig finns risken för 

straffkonsekvenser i form av erinran, varning eller i värsta fall en tillbakadragen auktorisation. 

Detta kan i slutändan också leda till skadestånd. Hen förklarar att samtidigt som man vill göra ett 

korrekt och, utifrån Revisorsnämndens perspektiv, klanderfritt jobb så får det inte innebära att 

man skriver utan att ha torrt under fötterna i form av revisionsbevis. Medelvägen är att inte 

göra det hela till en avvikelse, utan att istället skriva en upplysning: ”Jag tror att det är lite 

lättare att göra så, för då har man ändå flaggat lite för omgivningen att här är lite osäkert, men 

man har ändå inte sagt stopp och belägg.” 

4.4.2 Skadestånd och ansvarsförsäkring 

När det kommer till skadeståndets vara eller icke vara, det vill säga möjligheten för klienter och 

dess intressenter att stämma revisorn, tycker informanten att detta är rimligt. Om en revisor 

inte gör sitt jobb eller uppfyller sina skyldigheter, måste denne ta ansvar för det. Stämningar är 

ingenting som hen går omkring och är rädd för, utan så länge jobbet är fullgott och 

väldokumenterat så är det en risk man får ta. Här kommer också ansvarsförsäkringen in i bilden. 

Med tanke på de stora skadeståndsanspråk som kan riktas mot revisorn, anser informanten att 

denna fyller sin funktion. Det överväger den ”deep pocket-effekt” som också följer med på 

köpet. Även om varken informanten eller dennes byrå har blivit offer för stämningar så tycker 

hen generellt att effekten är både allvarlig och märklig, att de ansvariga styrelseledamöterna 

som orsakat felet går fria, medan den försäkringsinnehavande revisorn som inte upptäcker det, 

får betala. Informanten upplever detta som allt vanligare och konstaterar dessutom att det är 

nya regler på gång, där även en enskild revisor utan ansvarsförsäkring ska kunna bli 

skadeståndskyldig på upp till en miljon kronor, något som hen betraktar som väl tufft. 

Enligt informanten finns det både hårt ställda yttre krav på intern kvalitet och uppföljning samt 

interna regler och diskussioner kring hur man ska förhålla sig till och reagera på stämningar och 
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skadestånd. Alla medarbetare ska veta vad som gäller. Det görs också rigorösa utvärderingar av 

nya klienter (deras verksamhet och personerna bakom) innan uppdrag accepteras. Sedan jobbar 

informantens byrå mest mot ägarledda företag, inte de stora börsbolagen med hög grad 

offentlighet och mediegranskning, och är därför inte lika riskexponerad. Med tanke på de fall 

som har varit uppe, främst för de stora byråerna, ser hen en tydlig koppling mellan skadestånd 

och rykte. Detta påverkar de drabbade byråerna negativt, även om tiden tenderar att läka alla 

sår. 

4.5 Sammanfattning 
Empirin i denna uppsats utgörs av djupintervjuer med fyra auktoriserade revisorer, två från de 

sju största byråerna i Sverige (Big 7) och två från mindre byråer. Erfarenheten av revision är 

generellt stor, från 10-40 år, och auktorisationstiteln pendlar mellan 4-35 år. Samtliga 

informanter har utfärdat någon eller några fortlevnadsvarningar under sin karriär, dock i något 

högre utsträckning bland de mindre byråerna. Ingen av revisorerna har dock blivit stämd av sin 

klient eller någon av dennes intressenter. 

Informanterna framhäver förbrukat kapital och likviditetsproblem som ett vanligt 

förekommande fenomen vid revisionen av fortsatt drift, vilket kan skapa en 

kontrollbalanssituation. Men det kan också handla om exempelvis en obefintlig marknad eller 

dålig försäljning av en utvecklad produkt. Den stora svårigheten är att det handlar om framtida 

oförutsedda händelser. Informanterna på de stora byråerna hävdar att bara för att det ser illa ut 

vid en tidpunkt så behöver det inte leda till konkurs, utan det kan uppstå händelser som räddar 

företaget, exempelvis en plötslig stororder. Det kan också gå åt det andra hållet. En informant 

nämner en skada eller brand och en annan nämner felräkning av byggjobb som exempel på 

händelser som plötsligt kan driva ett bolag till ruinens brant. Samtliga informanter framhäver 

diskussion med företagsledningen som essentiell för att kunna göra en rimlighetsbedömning. 

Här begärs även diverse handlingar in, såsom budgetar, likviditetsprognoser och viktiga avtal.  

Den utvecklade standarden för fortsatt drift, ISA 570, används i varierande grad av 

informanterna. Den med minst revisionserfarenhet använder den under hela processen, medan 

övriga tar hjälp av den vid behov. En informant berättar att detta ofta sker när erfarenheter 

saknas. Även om många tycker att den är bra så är de eniga om att den inte ensam kan vägleda 

till ett utlåtande, utan här krävs även sunt förnuft och en samlad bedömning baserad på bland 

annat erfarenheter av klienten, tidigare fall, second opinions och egna kunskaper.  

Samtliga informanter i studien är väl medvetna om vad konsekvenserna av en varning kan 

innebära. En av dem berättar exempelvis hur handlingen i sig kan bli självuppfyllande, hur en 

varning kan få kreditgivare att dra öronen åt sig, vilket kan skapa problem för företaget utan att 

det egentligen behöver vara ett problem. En annan konstaterar att när väl en fortlevnadsvarning 

utfärdas är det riktigt illa ställt och att man i samma stund också dödar företaget. I dessa fall 

handlar det enligt en tredje informant om att väga nyttan av en fortlevnadsvarning mot den 

eventuella skada som den kan orsaka. Hen tillägger samtidigt att man inte heller får glömma 

intressenterna, det vill säga läsarna av de finansiella rapporterna. Att råka ut för stämning från 

exempelvis en bank på grund av en utebliven varning är dock inget som bekymrar. En informant 

hävdar dels att denna har en lång väg att vandra och dels att risken numera dessutom är 

minimal, eftersom banker har blivit så restriktiva i utlåningen till vanlig företagsverksamhet.   
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Hur utgången blir i ett gränsfall beror på situation och revisor. En informant hävdar att 

klientrelationen kan spela in, att en gammal betrodd kund tenderar att frias medan utfallet kan 

bli det motsatta för en ny kund med ett problematiskt förflutet. Enligt en annan klient skriver 

man gärna i revisionsberättelsen vid behov, men kanske med en mildare formulering 

(upplysning). En tredje informant föredrar att avsäga sig uppdraget i problematiska situationer.   

Även om skadeståndsrisken finns med i bakhuvudet hos informanterna så ses den inte av 

majoriteten som något stort problem. En informant jämför den med bilkörning, att olycksrisken 

förvisso finns men att sannolikheten är liten och att det därför inte avskräcker från att köra. En 

annan hävdar att det finns interna riktlinjer för denna typ av ärenden (specialistpersonal och 

riskanalyser), framför allt vid revision av stora organisationer och riskbolag. Mest brydd är en 

informant på en mindre byrå. Här finns skadeståndsrisken med i tankarna hela tiden, men hen 

konstaterar samtidigt att det inte får medföra att man inte vågar ta ställning, något som är svårt 

och leder till ständigt dåligt samvete. 

Alla informanter är överens om att en stämning och ett skadestånd påverkar revisorns rykte. 

Majoriteten av dem anser att detta ger negativa konsekvenser, inte minst om det får 

Revisorsnämnden att dra in auktorisationen. En informant hävdar dock att ett skadestånd även 

kan ses som ett tecken på att revisorn har haft mot att utfärda en varning. 

Den allmänna synen på skadeståndet, det vill säga att en revisor över huvud taget ska kunna bli 

stämd, har ingen av informanterna någon invändning mot. Om en revisor gör fel ska denne 

också ta ansvar för det. Alla är också eniga om att ansvarsförsäkringen fyller en funktion och ger 

trygghet. Däremot har tre av informanterna synpunkter på hur den utnyttjas, att revisorer 

genom att inneha försäkringen får ta hela smällen för fel som orsakats av styrelseledamöter 

(deep pocket-effekt). En informant konstaterar dock att detta inte är något unikt för just 

revisorer, utan även advokater lever under samma förutsättningar.    
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5. ANALYS 

I denna uppsatsdel kommer den insamlade empirin i form av intervjuer med fyra auktoriserade 

revisorer (kapitel 4) att analyseras utifrån den teoretiska referensramen (kapitel 3). Detta 

innebär genomgående dels ett etiskt och dels ett institutionellteoretiskt perspektiv, vilket 

dessutom kommer att kompletteras med övrig teori. Upplägget i kapitlet följer i princip de 

föregående två, det vill säga först en revisionsdel med problematiken kring utlåtandet om den 

fortsatta driften och därefter ett analysavsnitt kring skadestånd och ansvarsförsäkringen. 

Eftersom texten är ganska omfattande kompletteras dessa huvudrubriker dock med ytterligare 

några underrubriker, detta för att göra det hela mer överskådligt.    

5.1 Revision  

Informanterna i denna studie är eniga om att förbrukat kapital med en efterföljande 

kontrollbalansräkning är ett vanligt fenomen i revisionsprocessen av den fortsatta driften. Som 

tidigare skrivits ska revisorn enligt 25 kap. 13 § 1 st. 1 p. och 9 kap. 33 § 2 st. aktiebolagslagen 

(SFS 2005:551) anmärka i revisionsberättelsen när det reviderade företagets egna kapital är 

förbrukat till mer än hälften och företagsledningen inte har upprättat en kontrollbalansräkning, 

medan det i situationer av verksamhetskaraktär, exempelvis vid en sviktande marknad, kan 

finnas anledning att reagera (Carrington, 2010; FAR, 2014). Det finns således en viss distinktion 

här som kräver en djupare analys. 

Enligt DiMaggios och Powells (1983) tvingade isomorfism är lagstiftning ett exempel på ett yttre 

påtryckningsmedel (i det här fallet från lagstiftaren) med avsikten att skapa likriktning i 

beteende och agerande hos en viss profession. Geiger et al. (2005) påvisar exempelvis i en 

amerikansk studie hur införandet av en ny strängare lagstiftning, SOX, påverkat 

varningsbeteendet hos revisorer. Med detta i åtanke är det kanske därför inte så konstigt att 

just kapitalbrist och kontrollbalanssituationer utgör en essentiell del av informanternas 

fortlevnadsgranskningar och varningar i föreliggande studie, oavsett om de tillhör en stor eller 

liten byrå. När det finns en tydlig lagtext att förhålla sig till för såväl revisor som bolag tenderar 

intressekonflikterna att bli mindre (parterna är i samförstånd om vad som gäller), utlåtandet 

”enklare” och därmed mer frekvent än i andra mer tveksamma fortlevnadsfall. 

Utifrån ett etiskt perspektiv skulle ovanstående resonemang i ett första skede peka på ett 

deontologiskt beteende. Revisorn uppfyller sin plikt genom att låta lagen vägleda hen till rätt 

utlåtande (Rodgers et al., 2009) och behöver på så sätt inte ta hänsyn till om andra alternativ ger 

bättre konsekvenser (Brűlde & Strannegård, 2007). Samtidigt verkar det även i en 

kontrollbalanssituation inte vara fullt så enkelt. Enligt samtliga informanter är diskussion med 

företagsledningen viktig. En av dem (IBS1) berättar att samtalen bland annat kretsar kring 

värdering av tillgångar eller om det finns några insatta medel som kan göras om till 

aktieägartillskott. Vid gränsfall försöker man som revisor också få lite marginal, att klienten inte 

ska behöva upprätta en kontrollbalansräkning redan nästa månad. I den etiska TP-modellen 

beskriver Rodgers et al. (2009) omsorgsetik som det ultimata perspektivet, där revisorn ser till 

intressenternas intressen, är öppen för all typ av ny information vilken utvärderas på ett 

objektivt sätt och leder fram till ett utlåtande. Med det ovan nämnda deontologiska 

perspektivet skulle revisorn egentligen inte behöva ta en diskussion med ledningen om det egna 

kapitalet understiger hälften. Men genom att informanterna i föreliggande studie för samtal, 
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lämnar marginal för åtgärder och utvärderar företagsledningens värderingar/planer så finns det 

även indikationer på ett omsorgsetiskt beteende från revisorernas sida. Detta skulle i så fall 

också vara i enlighet med den deontologiska och omsorgsetiska kombinationsposition som 

Rodgers et al. (2009) beskriver i sin konceptuella studie.     

Slutligen ska också Tagessons och Öhmans (2014) inlägg i debatten noteras, nämligen den att en 

anmärkning till följd av en kontrollbalanssituation inte är att betrakta som en explicit 

fortlevnadsvarning. En sådan skarp distinktion har dock inte framkommit från någon av 

informanterna. Samtliga nämner på ett eller annat sätt kapitalbrist som en anledning till att 

utfärda en fortlevnadsvarning och ett par av dem tar i detta sammanhang specifikt upp 

kontrollbalansbehovet. En informant (IBS1) skiljer förvisso kontrollbalanssituationer från andra 

fortlevnadssituationer och konkluderar att det förstnämnda är vanligare än det sistnämnda, 

men hen drar ändå slutsatsen att båda fallen kan leda till en fortlevnadsvarning. Av föreliggande 

studies empiri att döma verkar således meningarna skilja sig något åt mellan det som sägs i 

teorin och hur revisorer faktiskt tänker eller resonerar i praktiken.  

I övriga fortlevnadsfall, som inte innefattar en kontrollbalanssituation, är svårigheterna desto 

större. En anledning till detta är att bedömningen ska baseras på framtida och ofta oförutsedda 

händelser. Informanterna på de stora byråerna (BS1; BS2) hävdar att bara för att det ser illa ut 

vid en tidpunkt så behöver det inte nödvändigtvis leda till konkurs. Effekten kan också bli den 

motsatta. En informant (BS2) tar upp skada eller brand och en annan (IBS1) nämner felräkning 

av byggjobb som exempel på händelser som plötsligt kan driva ett bolag till ruinens brant. 

Enligt Louwers (1999) är processen kring ett eventuellt fortlevnadsutlåtande tuff eftersom så 

många kan bli påverkade av det. Det handlar inte bara om själva bolaget, utan också om 

intressenter som banker och kunder. Enligt 29 kap. 2 § 1 st. 2 men. och 29 kap 1 § 1 st. 1 men. 

aktiebolagslagen (SFS 2005:551) kan det endast bli tal om skadestånd vid oaktsamhet eller 

uppsåt. Det krävs dessutom adekvat kausalitet, det vill säga att den som stäms både har orsakat 

skadan och att denna har kunnat förutspås (SOU 2008:79). Att revisorn ska kunna förutse en 

brand eller felräkning inom den närmaste tolvmånadersperioden och på så sätt göra sig skyldig 

till försumlighet är knappast troligt. Det förefaller således ganska osannolikt att revisorn i de fall 

som informanterna uttrycker oro för här ovan skulle kunna bli skadeståndsskyldig eftersom det, 

precis som de själva också säger, är omöjligt att förutse en sådan händelse. Värre är det kanske i 

det förstnämnda fallet, det vill säga om en varning utfärdas utan att bolaget hamnar på 

obestånd (se 5.1.1).   

Som hjälp vid utlåtandet om fortsatt drift finns en utvecklad standard, ISA 570 (FAR, 2014). 

Denna använder informanterna i varierande grad. Den med minst erfarenhet (BS2) använder 

den under hela processen, medan övriga tar hjälp av den vid behov. Alla informanter är också 

överens om att standarden inte ensam är tillräcklig för ett utlåtande, utan här krävs en samlad 

bedömning baserad på erfarenheter av klienten, tidigare fall, second opinions och egna 

kunskaper. Diskussion med företagsledningen är essentiell för att kunna göra en 

rimlighetsbedömning av dess påståenden, och diverse handlingar (budgetar, 

likviditetsprognoser och viktiga avtal) begärs in.   
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Enligt Deegan och Unerman (2011) kan utgivna standarder och rekommendationer från 

branschorganisationer sätta press på den enskilde revisorn att agera på ett visst sätt och är 

således att betrakta som normativ isomorfism. De menar vidare att denna homogenisering även 

kan begränsas till en viss arbetsplats. Detta är intressant med tanke på att en informant (BS2) 

säger att ISA 570 används under hela revisionsprocessen av den fortsatta driften och att detta är 

något som man måste göra, medan de andra revisorerna enbart använder standarden som ett 

stöd vid behov. Hos majoriteten av informanterna verkar det uppenbarligen inte finnas något 

”måste” i användandet. Detta stöder således Deegans och Unermans (2011) konstaterande att 

den normativa isomorfismen inte behöver gälla professionen som helhet, utan likriktningen kan 

begränsas till exempelvis arbetsplatser och skilja sig åt.  

Utifrån ett etiskt perspektiv kan praktiseringen av ISA 570, om den används fullt ut, ses som 

deontologisk, det vill säga att standarden vägleder till utlåtandet (Rodgers et al., 2009) och att 

varningen utfärdas oavsett omständigheter eller konsekvenser för klienten (Citron & Taffler, 

2001; Brűlde & Strannegård, 2007). Att ingen av informanterna anser att den ensam kan vägleda 

till ett utlåtande, utan att även andra faktorer måste inkluderas i bedömningen av den fortsatta 

driften, talar dock mot detta deontologiska perspektiv (precis som i det tidigare analyserade 

fallet med kontrollbalanssituationer). Det verkar snarare handla om att kombinera eller 

komplettera detta med andra perspektiv, exempelvis som en del i den utilitaristiska 

tankeprocessen.        

5.1.1 Typfel I och den självuppfyllande profetian 

Samtliga informanter i studien är väl medvetna om vad konsekvenserna av en varning kan 

innebära. En informant (BS1) konstaterar till exempel att när man som revisor väl utfärdar en 

fortlevnadsvarning i revisionsberättelsen är det riktigt dåligt ställt med företaget. I samma stund 

dödar man också det bolaget. En annan (IBS2) konkretiserar tankeprocessen närmare, hur man 

som revisor genom att fortlevnadsvarna kan skapa en situation som kanske inte finns men som 

ändå får kreditgivare att bli restriktiva, vilket kan göra situationen ohållbar för företaget, leda till 

konkurs och ett eventuellt skadeståndsanspråk mot revisorn. Hen poängterar dock att det är 

skadan på bolaget som utgör det stora grubbleriet och inte den eventuella stämning som kan bli 

påföljden. I dessa fall handlar det enligt en tredje informant (BS2) om att väga nyttan av en 

fortlevnadsvarning mot den eventuella skada som den kan orsaka.  

Enligt Citron och Taffler (2001) uppstår en självuppfyllande profetia när revisorns 

fortlevnadsvarning i sig skapar negativa marknadsreaktioner och på så sätt sänker det 

reviderade företaget. Inom forskningen går meningarna isär angående denna profetias verkliga 

effekt. Carey et al. (2008) kan i sin studie exempelvis inte se några tecken på att revisorers 

anmärkningar skulle öka risken för konkurs, medan Svanbergs och Öhmans (2014) slutsats går i 

motsatt riktning. Oavsett om fortlevnadsvarningar ger oönskade konsekvenser eller inte så 

verkar det i alla fall som att tankarna finns hos informanterna under processens gång och 

inkluderas i bedömningen, vilket därmed tyder på en självuppfyllande profetia-effekt.  

I den etiska TP-modellen av Rodgers et al. (2009) placeras den självuppfyllande profetian in 

under kategorin relativism, vilket innebär att en handling kan anses vara riktig i en kultur och 

förkastlig i en annan. Det är således den närmaste omgivningen som avgör om handlingen är 

rätt eller fel. DiMaggio och Powell (1983) hävdar i sin tur att det inom ett skrå kan sättas press 
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på den enskilde individen att agera på ett visst sätt, vilket i sig ger upphov till ett likartat 

beteende hos hela professionen, så kallad normativ isormorfism. Ett tecken på ett relativistiskt 

och normativt isomorfiskt perspektiv är att alla informanter i studien är eniga om den 

självuppfyllande profetians existens och att det därför finns någon form av allmän acceptans 

kring att varningar ska utfärdas med viss försiktighet. Å andra sidan skulle det relativistiska 

synsättet också innebära att de alltid skulle göra på ett liknande sätt i denna miljö. Enligt 

informanterna på de stora byråerna handlar det snarare om en avvägning och en samlad 

bedömning i varje enskilt fall. En av dem (BS2) beskriver exempelvis hur man i en sådan situation 

måste sätta nyttan med att utfärda en varning i relation till den eventuella skada som kan ske. 

Detta konsekvensetiska pendlande pekar snarare mot en utilitaristisk syn, det vill säga största 

möjliga nytta till största möjliga antal (Brűlde & Strannegård, 2007). Av informanterna att döma 

verkar den största nyttan inte ligga hos dem själva (utifrån en skadeståndsaspekt), utan snarare 

hos klienterna. 

Revisorns relation och kommunikation med klienten är också intressant i sammanhanget. En 

informant (BS1) berättar att om det uppstår besvärande indikationer i det reviderade företaget 

eller problem med klienten kan det, istället för att fortlevnadsvarna, vara klokt att avgå från 

uppdraget, främst för att inte riskera arvodet vid en eventuell konkurs. En annan informant 

(BS2) medger att klienterfarenhet kan spela roll i ett gränsfall. Om det handlar om en gammal 

betrodd kund tenderar man att fria snarare än att fälla, men om det är en ny klient, som det 

tidigare varit problem med, kan utfallet bli det motsatta (man varnar).  

När det gäller det sistnämnda finns det mycket som indikerar på ett dygdetiskt beteende. Enligt 

Rodgers et al. (2009) kan detta bli aktuellt när revisorns bild av klienten, det vill säga dennes 

goda eller dåliga egenskaper, färgar uppfattningen av situationen och därmed även får 

betydelse för utgången av den. Att avsäga sig ett uppdrag på grund av en problematisk klient 

kan givetvis också baseras på dennes egenskaper, men i det här fallet görs det även av 

ekonomiska skäl. Rodgers et al. (2009) hävdar att etisk egoism, där egenintresset styr 

handlingen, inte är ovanlig i situationer där en varning kan medföra klienttapp och därmed 

intäktsförluster, vilket resulterar i en utebliven varning. I föreliggande fall är det dock inte fråga 

om att klienten kan komma att lämna byrån på grund av missnöje med en varning, utan snarare 

att revisorn väljer att göra sig av med klienten. Effekten borde dock rimligtvis bli densamma 

eftersom åtgärden delvis görs av ekonomiska skäl. Enligt Brűlde och Strannegård (2007) kan 

etisk egoism vara försvarbar om den inte inskränker andras rättigheter. Förvisso kan revisorns 

beteende inskränka rätten till revision men å andra sidan blir det heller aldrig aktuellt med en 

fortlevnadsvarning, vilket kan reducera skaderisken för klienten. På så sätt skulle handlingen 

kunna rättfärdigas. Samtidigt kan konsekvenserna och gruppegoismen åter spela in, vilket då 

också skulle kunna tala för ett utilitaristiskt beteende, det vill säga maximal nytta för så många 

som möjligt (Rodgers et al., 2009). 

En intressant aspekt uppstår slutligen om ovanstående resonemang kring avsägning av 

klientuppdrag och att hellre fria än fälla vid en gammal betrodd kund kombineras. Detta borde 

rimligtvis innebära att fortlevnadsvarningar generellt är väldigt sällsynta eftersom byråerna (i 

alla fall de stora) i föreliggande studie gör sig av med de ”problematiska” klienter som riskerar 

en varning och har kvar dem som tenderar att frias i ett gränsfall. Detta är i linje med Rodgers et 

al. (2009) som konkluderar att revisorer i länder med låg skadeståndsrisk är restriktiva när det 



41 
 

kommer till fortlevnadsvarningar, något som också bekräftas i Sundgrens och Svanströms (2014) 

studie av likviderade små- och medelstora företag i Sverige. En överväldigande majoritet av 

dessa bolag har inte fått en fortlevnadsvarning. På så sätt kan alltså även en låg skadeståndsrisk 

bli en indirekt påverkande faktor när det kommer till revisorers varningsbenägenhet.     

5.1.2 Typfel II 

Någon större oro för stämningar från klientens intressenter verkar inte finnas hos 

informanterna. En av dem (BS1) konstaterar att det i så fall är banker eller leverantörer som kan 

rikta skadeståndsanspråk men att de har en lång resa framför sig. Hen hävdar dessutom att 

banker numera är så restriktiva i sin utlåning till vanlig företagsverksamhet att en stämning av 

den anledningen därför aldrig blir aktuell. 

Barnes (2004) hävdar att typfel i allmänhet endast kan bli aktuella när rättstvister befaras och 

att utgången då ofta kan härledas till hur förhandlingsrelationen ser ut mellan revisor och klient. 

Om klienten har ett övertag i förhandlingarna kan det leda till typfel II, vid motsatt scenario 

handlar det om typfel I och klienttapp som en eventuell konsekvens. Enligt Lai (2009) är risken 

för att revisorn ska bli offer för en stämning som allra störst vid typfel II, det vill säga när det 

reviderade bolaget går i konkurs utan att revisorn har flaggat för det i revisionsberättelsen. 

Författaren konkluderar att eftersom stämningar ofta kategoriseras som allvarligare så tenderar 

revisorer att hellre fälla än att fria. I föreliggande studie är klienterna av stor betydelse för 

revisorn under revisionsprocessen av den fortsatta driften, både när det gäller diskussioner och 

beslut. Dock framgår det att ingen av informanterna uttrycker någon större oro för en stämning 

från intressenthåll. Detta skulle dels kunna vara en indikation på att det generellt är klienterna 

som har övertaget i diskussionerna eller förhandlingarna kring den fortsatta driften och dels att 

utfallet enligt Lais (2009) tankesätt i så fall skulle bli det motsatta från ovan, det vill säga att 

revisorn vid ett gränsfall hellre friar än fäller. 

Enligt två informanter (BS2; IBS2) handlar den oro som finns angående typfel II inte så mycket 

om skadeståndsrisken, utan snarare om att göra en dålig revision och på så sätt riskera att bli 

föremål för granskning av Revisorsnämnden, vilket i värsta fall kan leda till en tillbakadragen 

auktorisation.   

Enligt Tagesson & Öhman (2015) är Revisorsnämnden den statliga myndighet som handhar och 

övervakar auktorisationen av revisorer. Vidare framgår av 3 § revisorslagen (SFS 2001:883) att 

denna myndighet också ska utöva tillsyn, ta upp disciplinärenden och se till att god revisionssed 

efterföljs. När det gäller det sistnämnda kan det vid försummelse bli tal om skadestånd (Moberg, 

2006). Här finns således ett starkt påtryckningsmedel, vilket i enlighet med DiMaggios och 

Powells (1983) tvingande isormorfism har för avsikt att stöpa professionens beteende åt ett visst 

håll. Av informanternas resonemang att döma finns en stor respekt för Revisorsnämndens 

granskning och de konsekvenser som denna kan medföra vid en undermålig revision. Detta talar 

för en homogeniserande effekt. Samtidigt spelar den tidigare behandlade självuppfyllande 

profetian (se 5.1.1) också en viss roll i sammanhanget. Även om respekten för Revisorsnämnden 

finns hos informanterna så verkar detta yttre tryck ändå inte leda till en given utgång. Det tyder 

åter på ett utilitaristiskt tänkande. 
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5.2 Skadestånd och ansvarsförsäkring 

Skadeståndsrisken finns med i bakhuvudet men ses inte av majoriteten av informanterna som 

något stort problem. En revisor (BS1) jämför den med bilkörning. Olycksrisken finns förvisso 

alltid där, men sannolikheten är liten och det är inget som hindrar en från att sätta sig i bilen och 

köra. En annan revisor (BS2) hävdar att det finns interna riktlinjer för denna typ av ärenden 

(sköts av specialister på byrån och man gör olika riskanalyser), framför allt vid revision av stora 

organisationer och riskbolag. Något mer brydd är informanten på den mindre byrån (IBS1). Här 

finns tankarna på stämning med hela tiden, men hen konstaterar samtidigt att det inte får 

medföra att man inte vågar ta ställning. Detta är dock svårt och leder till ständigt dåligt samvete. 

Ingen av de intervjuade auktoriserade revisorerna har blivit stämd men alla har utfärdat en eller 

några fortlevnadsvarningar, dock i något högre grad på de mindre byråerna. 

Tidigare forskning visar att investerare kontrollerar om det finns någon fortlevnadsvarning 

utfärdad innan de tar ett stämningsbeslut, vilket innebär att fortlevnadsvarningar generellt sett 

minskar sannolikheten för stämningar (Kaplan & Williams, 2013). I Sverige är risken för 

skadeståndsanspråk mot revisorer dock förhållandevis låg (Carrington, 2010; Sormunen et al., 

2013; Tagesson & Öhman, 2015). Rodgers et al. (2009) hävdar att revisorer i länder där 

stämningsrisken är låg tenderar att undvika varningar eftersom de sammanvägda 

skadekonsekvenserna då anses bli mindre. Att genom sin handling försöka uppnå största möjliga 

lycka för så många som möjligt är ur ett etiskt perspektiv att betrakta som utiliaristiskt (Brűlde & 

Strannegård, 2007), det vill säga en form av gruppegoism (Rodgers et al., 2009). Eftersom ingen 

av informanterna i föreliggande studie har blivit stämd, kan denna risk ses som obetydlig, vilket i 

ett gränsfall kan få revisorn att undvika varning för att på så sätt minimera skadan (maximera 

nyttan) för klienten. Detta utilitaristiska synsätt skulle kunna förklara varför varningarna hos 

informanterna generellt sett är relativt få, något som också är i samklang med den 

självuppfyllande profetian (se 5.1.1).  

En informant (IBS1) tillhörande en mindre byrå uttrycker dock viss oro över skadeståndsrisken. 

Enligt Francis och Krishnan (i Kaplan & Williams, 2012) har små byråer inte tillräckliga resurser 

för att kunna klara av massiva stämningar och rättsprocesser. Detta skulle således kunna vara en 

orsak till denna informants känslor. Frågan blir då varför den andra informanten (IBS2) i samma 

byråkategori tänker annorlunda. I föreliggande studie hävdar majoriteten av informanterna (tre 

av fyra) att skadeståndsrisken inte skapar huvudbry under processens gång. Två av dessa 

kommer från en stor byrå och en från en mindre. Detta ger därför vid första anblick inte någon 

stark indikation på eventuella skillnader i tankesätt gällande stämnings- och skadeståndrisken 

hos stora respektive små byråer. Vid en närmare titt på empirin framkommer dock att 

informanten på den mindre byrån (IBS2), med en mer avslappnad syn på skadeståndsrisken, 

tidigare har arbetat på en stor byrå under många år. De övriga informanterna har däremot hållit 

sig inom samma byråkategori under hela sin yrkeskarriär.  

Vad har då den nämnda byråtillhörigheten för betydelse i sammanhanget? Ja, enligt DiMaggio 

och Powell (1983) kan företag försöka efterlikna andra företag genom att plocka in personer 

från dessa och på så sätt få deras synsätt implementerat i organisationen, så kallad härmande 

isomorfism. Författarna beskriver också hur individens beteende genom socialiseringsprocesser 

under utbildning och på arbetsplatser homogeniseras (normativ isormorfism). I Sverige innehar 

de fyra största byråerna över sextio procent av marknaden (Tagesson & Öhman, 2015) och 
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ungefär hälften av alla kvalificerade revisorer (Sormunen et al., 2013). Samtidigt hävdar 

DiMaggio och Powell (1983) att mycket av homogeniseringen kan härledas till just ett 

variationsfattigt urval. Eftersom alla informanter utom en är sprungna ur samma byråkategori, 

är det utifrån ett institutionellteoretiskt perspektiv inte omöjligt att denna enskilda informant 

(IBS2) har plockat med sig den invanda synen på skadeståndsrisken från den gamla stora byrån 

till den nuvarande mindre. Det skulle kunna vara en anledning till det mer avslappnade 

förhållandet till skadeståndsrisken i jämförelse med den informant (IBS1) som har jobbat på 

mindre byråer under hela sin karriär och som uttrycker ständig oro för stämningsrisken. Även 

om det vid första anblick framstår som en generellt avslappnad syn på skadeståndsrisken, vilket 

talar för en allmän likritning oavsett byråtillhörighet, så kan vissa skillnader mellan stora och små 

byråer utifrån detta teoretiska perspektiv ändå inte uteslutas. Med tanke på att urvalet i studien 

är litet går det dock inte att dra alltför stora växlar och generella slutsatser av detta.  

5.2.1 Riskanalyser 

För att minska skadeståndsrisken görs det på samtliga informanters byråer förebyggande 

riskanalyser eller kalkyleringar inför nya uppdrag. En informant (IBS2) berättar att man då tittar 

närmare på verksamheten och personerna bakom. En annan (IBS1) förklarar att 

skadeståndsrisken inkluderas i dessa analyser och kan vara en bidragande faktor till att man 

tackar nej till en klient. 

Enligt Krishnan och Krishnan (1997) är en oroväckande konsekvens av en ökad stämnings- och 

skadeståndsrisk att byråer tackar nej till att bistå med revisionstjänster åt ett visst segment 

klienter på marknaden. Det är heller inte ovanligt att revisorn avsäger sig ett uppdrag när 

problem uppstår. Kaplan och Williams (2012) ser en ny trend på revisionsmarknaden, hur 

ekonomiskt ansträngda företag tenderar att lämna de stora byråerna (som tidigare använt 

fortlevnadsvarningar som ett sätt att minska skadeståndsrisken) till förmån för de mindre. Detta 

har istället medfört att de mindre byråerna nu i högre grad än de större utfärdar 

fortlevnadsvarningar för att på så sätt minska den egna skadeståndsrisken. I föreliggande studie 

utfärdas fortlevnadsvarningar i något högre grad på de mindre byråerna än på de större. Ett 

talande jämförande exempel är att informanten på den stora byrån (BS1) hävdar att avsägning 

av uppdraget är att föredra framför varning, medan informanten på den mindre byrån (IBS2) 

säger att man gärna skriver, fast i något mildare form (upplysning). Detta skulle tala för Kaplans 

och Williams (2012) identifierade trend här ovan.  

Å andra sidan finns det också indikationer på att byråstorlek inte alls har någon betydelse i 

sammanhanget. Eftersom alla informanters byråer gör rigorösa riskanalyser innan ett uppdrag 

accepteras, blir klienterna utvärderade vart de än vänder sig. Krishnan och Krishnan (1997) 

hävdar att det finns en allmän oro inom branschen att ett visst kundsegment på marknaden 

genom denna riskkalkylering helt utesluts. Med tanke på att alla informanterna i föreliggande 

studie är samstämmiga i ämnet, ges grogrund för en sådan oro. Genom en noggrann utsållning 

av riskfyllda klienter tenderar miljön ur en skadeståndsaspekt förvisso bli tryggare för revisorn 

och byrån, men frågan är vem som i slutändan reviderar de företag som ingen vill ha. I Kaplans 

och Williams (2012) undersökning framkommer det att det fortfarande finns alternativ men att 

dessa blir allt färre. Författarna konstaterar att om denna trend håller i sig kommer det inte att 

finnas några byråer att vända sig till för dessa bolag i framtiden.     
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Som tidigare konstaterats kan relationen till klienten och dennes egenskaper ha viss betydelse 

för bedömningen av en fortlevnadsvarning (se 5.1.1), något som enligt Rodgers et al. (2009) är 

ett tecken på ett dygdetiskt beteende. Enligt Brűlde & Strannegård (2007) görs bedömningen av 

dessa egenskaper utifrån en allmänt dygdig person (goda egenskaper). Att utvärdera den 

potentiella klientens verksamhet och personerna bakom (IBS2) kan ses som att utvärdera 

dennes egenskaper. Om dessa på ett negativt sätt avviker från den exemplariske (dygdige) 

klientens egenskaper skulle detta således ur ett dygdetiskt perspektiv kunna vara skäl till att 

tacka nej.  

5.2.2 Interna och externa riktlinjer 

På de stora byråerna finns det utöver riskanalyser dessutom centrala eller interna riktlinjer på 

hur man ska agera vid en stämning. Enligt en informant (BS2) har man exempelvis en stor 

organisation bakom som ska minska revisionsrisken men också speciell personal på byrån som 

eventuella stämningsärenden måste gå via. På de mindre byråerna finns också en medvetenhet 

kring hur stämningar ska hanteras. Det handlar hos den ena informanten (IBS2) om diskussioner 

och interna regler, att alla medarbetare ska veta vad som gäller. Hos den andra informanten 

inhämtas kunskap från diverse externa kurser (IBS1).  

Enligt DiMaggio och Powell (1983) behöver det yttre tryck som tvingande isomorfism ger uttryck 

för inte nödvändigtvis komma från samhället i stort eller lagstiftare, utan det kan även ske inom 

företaget (exempelvis mellan moder- och dotterbolag). Detta tvång kan också sättas på den 

enskilde individen i företaget, då genom normativ isomorfism. Trønnes et al. (i Sormunen et al., 

2013) hävdar i sin tur att de stora byråerna är medlemmar i globala nätverk och om någon inom 

dessa inte uppfyller en viss kvalitetsstandard kan allas anseende riskeras. Därför är 

kvalitetskontrollen hårdare och likriktningen större inom dessa bolag. Detta resonemang skulle 

kunna vara en förklaring till varför de stora bolagen i denna studie har en helt annan 

uppbackning och centralt styrda riktlinjer gällande hur man ska (tvingande) agera i sådana här 

situationer. Det är dels en säkerhet för byrån men också för revisorn, en vetskap om att någon 

annan tar hand om skadeståndsbekymren om de skulle uppstå. Sedan framgår ju också av 

empirin att det även på de mindre byråerna finns riktlinjer för hur man ska agera, men de har 

inte samma centrala styrning (säkerhetssystem). Det tyder ändå på en likriktning, vilket i 

enlighet med Deegan och Unerman (2011) är att betrakta som normativ isomorfism.   

5.2.3 Ansvarsförsäkring 

Alla informanter i studien är eniga om att den obligatoriska ansvarsförsäkringen fyller en 

funktion och skapar trygghet. Ingen har heller någon invändning mot att skadestånd kan riktas 

mot dem. Om en revisor gör fel ska hen också ta ansvar för det. Däremot har tre av 

informanterna synpunkter på hur ansvarsförsäkringen kan utnyttjas eller missbrukas, att 

revisorer genom att inneha försäkringen kan få ta hela smällen för fel som har orsakats av 

styrelseledamöter. Den hårdaste kritikern (BS1) hävdar att detta är ett rent elände, vilket på sikt 

kommer att hota det revisorerna är tillsatta för att göra. 

Enligt Carrington (2010) är skadeståndets funktion att få revisorn att göra det hen är tillsatt för, 

det vill säga att noggrant granska bolagets räkenskaper. Detta är väl överensstämmande med 

informanternas inställning om att ta ansvar för eventuella fel. Samtidigt hävdar en informant 

(BS1) att konsekvenserna av den obligatoriska ansvarsförsäkringen också riskerar att hota det 
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revisorn är tillsatt för att göra. Detta är intressant med tanke på att majoriteten av 

informanterna har en avslappnad inställning till skadeståndsrisken vid utlåtande om fortsatt 

drift. Hur går detta ihop? En informant (IBS1) tycker att ansvarsförsäkringen för den egna byråns 

del fungerar som den ska men hävdar samtidigt att inställningen på de stora byråerna kan vara 

annorlunda. Enligt Lee och Mande (2003) signalerar försäkringen att det finns tillgängligt kapital 

att håva in och att det på så sätt är byråernas ekonomiska resurser (deep pockets) snarare än 

revisorns oaktsamhet som ger upphov till stämningen. Författarna hävdar att fenomenet är 

något som särskilt har drabbat de stora byråerna, eftersom det är där som de flesta klienterna 

och de största ekonomiska resurserna finns. Kanske är det därför inte konstigt att det i 

föreliggande studie är informanterna som är sprungna ur de stora byråerna (IBS2 tillhör förvisso 

nu en mindre byrå men har arbetat i många år på en stor) som har synpunkter på försäkringens 

negativa effekt. Det är de stora byråerna som har de djupaste penningfickorna och som således 

har mest att förlora. Med tanke på att ingen av informanterna har blivit stämd och att oron för 

skadeståndsrisken generellt är låg verkar dock inte denna deep pocket-effekt ha gett utslag i 

praktiken, i alla fall inte när det kommer till fortsatt drift-situationer.  
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6. SLUTSATSER 

I detta sista kapitel kommer uppsatsen först att knytas ihop i en kortfattad slutsats, det vill säga 

besvarande av den forskningsfråga som presenterades i inledningskapitlet. Denna kommer 

därefter att jämföras med tidigare forskningsresultat i en avslutande diskussion. Detta följs av 

uppsatsens bidrag, etiska reflektioner och det hela avslutas med några konkreta förslag på 

fortsatt forskning. 

6.1 Slutsats  

Uppsatsens syfte är att utifrån ett etiskt perspektiv beskriva, analysera och skapa en djupare 

förståelse för revisorns förhållningssätt till utlåtande om det reviderade företagets fortsatta drift 

och den ständigt föreliggande skadeståndsrisken.  

Den forskningsfråga som samtidigt har varit en följeslagare under studien är: Hur tänker revisorn 

etiskt kring utlåtande om det reviderade företagets fortsatta drift och den ständigt föreliggande 

skadeståndsrisken? 

Revisorns förhållningssätt till skadeståndsrisken framstår i denna studie som avslappnat. Även 

om stämningsrisken finns med i bakhuvudet under revisionsprocessen, så ses den inte som 

något stort problem och är därför inget som bekymrar majoriteten av informanterna. Detta kan 

härledas till ett flertal faktorer. För det första är skadeståndsrisken förhållandevis låg i Sverige 

(Carrington, 2010; Sormunen et al., 2013; Tagesson & Öhman, 2015). Det är heller ingen av 

informanterna i studien som har blivit stämd, och rädslan för skadeståndsanspråk från klientens 

intressenter (exempelvis banker) verkar vara ganska liten (oron handlar i så fall mer om 

Revisorsnämndens granskning). Detta sammantaget leder till att revisorn i ett gränsfall tenderar 

att bedöma den egna skadeståndsrisken som minimal i jämförelse med den skada som en 

fortlevnadsvarning kan orsaka klienten. Ur ett etiskt perspektiv är detta att betrakta som 

utilitaristiskt, det vill säga en form av gruppegoism där revisorn med sitt utlåtande söker 

frambringa maximal nytta eller minimal skada för så många som möjligt (Rodgers et al., 2009). 

Det ska dock noteras att även om informanterna generellt sett har en avslappnad inställning till 

skadeståndsrisken, så visar studien ändå tendenser på skillnader mellan stora och små byråer. 

Av de fyra intervjuade informanterna så uttrycker en på en mindre byrå ständig oro, något som 

kan relateras till knappare ekonomiska resurser när det kommer till att möta stämningar på 

mindre byråer (Kaplan & Williams, 2013). Även om den andra informanten på den mindre byrån 

inte delar denna oro, så framkommer det att hen tidigare arbetat på en stor byrå i många år. Det 

kan därför, i enlighet med DiMaggios och Powells (1983) härmande och normativa isomorfism, 

inte uteslutas att denna informants syn på skadeståndsrisken är något som har följt med till den 

nya mindre byrån, vilket i så fall skulle kunna tyda på vissa skillnader. Med tanke på att urvalet i 

studien är litet går det dock inte att dra alltför stora växlar och generella slutsatser av detta. 

Tron på den självuppfyllande profetian, det vill säga att en varning i sig skapar negativa 

marknadsreaktioner och skadar bolaget (Citron & Taffler, 2001), är stark hos samtliga 

informanter. Detta resulterar normalt i en utebliven varning, vilket i kombination med avsägning 

av ”problematiska” klienter och en tendens att vid gränsfall hellre fria än fälla gamla betrodda 

kunder, kan förklara den ganska låga varningsfrekvensen hos informanterna. Just relationen till 

klienten är viktig, och dennes egenskaper, goda eller dåliga, kan i ett gränsfall bli avgörande vid 
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ett utlåtande. Detta dygdetiska tänk, där klientens egenskaper formar revisorns uppfattning 

(Rodgers et al., 2009), är framträdande i denna studie, inte minst som vägledning i den 

utilitaristiska tankeprocessen. 

Det deontologiska perspektiv som kanske normalt förknippas med professionen, det vill säga att 

lagar och regler snarare än handlingens konsekvenser leder till ett utlåtande (Rodgers et al., 

2009), framstår i processen kring den fortsatta driften som otillräckligt. En essentiell anledning 

är att den standard som är utvecklad för detta ändamål, ISA 570, inte ensam kan utgöra 

underlag för utlåtande, utan samtliga informanter är eniga om att även andra bedömningar 

måste vägas in. Detta försvårar möjligheten att agera deontologiskt fullt ut. De handlingar som 

närmast kan beskrivas som deontologiska uppstår vid mer okontroversiella 

kontrollbalanssituationer. Här finns en tydlig lag att följa, men trots detta förs ändå diskussioner 

med företagsledningen om eventuella lösningar. Detta tyder snarare på det optimala 

omsorgsetiska tänket, där revisorn hela tiden är öppen för ny information och omvärderar 

situationen utefter denna (Rodgers et al., 2009). 

En annan anledning till revisorernas generellt avslappnade inställning till skadeståndsrisken i 

denna studie är de rigorösa riskanalyser (där skadestånd inkluderas) som görs på framför allt nya 

klienter. Här tittar man exempelvis på bolagets verksamhet och personerna bakom för att kunna 

skönja eventuell problematik. Det är således åter den potentiella klientens egenskaper som 

synas, och om dessa på ett negativt sätt avviker från det ”normala” sållas klienten bort. Detta 

tyder på ett dygdetiskt perspektiv. Samtidigt som skadeståndsrisken reduceras får det också en 

annan effekt, nämligen att ett visst klientsegment på marknaden riskerar att stötas bort 

(Krishnan & Krishnan, 1997). Detta kan i sig ge upphov till andra etiska dilemman i samhället. 

Om väl stämningen är framme finns det interna och externa riktlinjer att följa. Särskilt strikt är 

detta på de större byråerna, där mycket är styrt på central nivå. En anledning till detta kan vara 

att de större byråerna är med i globala nätverk, vilket är beroende av sitt anseende. Om en 

drabbas kan det spilla över på allas rykte, vilket därför kräver hårdare kvalitetskontroll och 

likriktning inom dessa bolag (Trønnes et al. i Sormunen et al., 2013). Det skapar dels en säkerhet 

för byrån men också för revisorn, en vetskap om att någon annan tar hand om 

skadeståndsbekymren om de skulle uppstå. 

Även om alla informanter i studien tycker att den obligatoriska ansvarsförsäkringen fyller sin 

funktion och ger trygghet i form av ekonomiskt skydd mot skadestånd, har majoriteten ändå 

synpunkter på hur den kan utnyttjas och missbrukas. Försäkringen signalerar för intressenter att 

det finns tillgängligt kapital att håva in, och det kan på så sätt bli revisorns ekonomiska resurser 

(deep pockets) som ger upphov till stämningen (Lee & Mande, 2003). Med tanke på att ingen av 

informanterna har blivit stämd och att oron för skadeståndsrisken generellt är låg, kan det dock 

konstateras att denna deep pocket-effekt inte har gett utslag i praktiken, i alla fall inte när det 

gäller fortsatt drift-situationer.  

6.2 Avslutande diskussion  

I denna studie framkommer bland annat att fyra svenska revisorers förhållande till 

skadeståndsrisken i samband med utlåtandet om ett företags fortsatta drift är avslappnat, något 

som stöder Louwers (1998) tes om att revisorn inte ser stämningsrisken som en påverkande 

faktor vid fortlevnadsvarningar. Detta är också i linje med Rodgers et al. (2009), som i en 
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konceptuell studie konkluderar att revisorer i länder med låg skadeståndsrisk inte ser denna som 

ett stort problem och som därför vid fortlevnadsgränsfall, i sann utilitaristisk anda, väljer att 

hellre fria än fälla. I sammanhanget ska dock tilläggas att ingen av de intervjuade informanterna 

i föreliggande studie har blivit stämd, vilket givetvis kan påverka deras inställning. I denna 

framkommer också fler etiska aspekter än utilitarism när det kommer till revisorns förhållande 

till skadeståndsrisken, vilka inte helt är i enlighet med slutsatserna av Rodgers et al. (2009). 

Författarna presenterar bland annat en kombination av deontologi och omsorgsetik, där det 

förstnämnda blir styrande (genom standarder) när osäkerheten kring företagets fortlevnad är så 

stor att revisorn inte kan bilda sig en tydlig uppfattning av situationen. I föreliggande studie 

spelar dock även kombinationen utilitarism och dygdetik en väsentlig roll. Klientens egenskaper 

kan få betydelse för utfallet både vad gäller riskkalkyleringar (där skadestånd inkluderas) och vid 

självuppfyllande profetia-situationer. Dygdetik utgör således också ett komplement i den 

utilitaristiska tankeprocessen, något som skiljer sig från eller kanske snarare kompletterar 

slutsatserna från Rodgers et al. (2009). 

Något som är tydligt i denna uppsats är revisorernas bekräftelse av den självuppfyllande 

profetian. Detta är i likhet med Svanbergs och Öhmans (2014) slutsats och talar samtidigt emot 

Citrons och Tafflers (2001) konklusion om att empiriskt stöd för fenomenet, och därmed också 

det konsekvensetiska tänk som de förknippar med det, saknas. Medan den utvecklade modellen 

av Rodgers et al. (2009) framför allt ser den självuppfyllande profetian som relativistisk, pekar 

föreliggande studies empiri mer mot det utilitaristiska perspektivet (även om det också finns 

inslag av relativism).  

Studien tyder dessutom på att de två revisorerna tillhörande de stora byråerna är mindre 

benägna att utfärda fortlevnadsvarningar än de två revisorerna på de mindre byråerna. Detta är 

i linje med Chiang et al. (2015) samt Kaplan och Williams (2012) slutsatser. De senare tror också 

att detta kan ha att göra med att de stora byråerna är mer selektiva och strategiska när det 

kommer till klienter. I föreliggande studie framkommer dock att riskanalyser av nya klienter, där 

bland annat skadeståndsrisken inkluderas, är vanligt förekommande på samtliga byråer. Detta 

ger bäring till Krishnans och Krishnans (1997) konklusion, att vissa klientgrupper på marknaden 

helt kan uteslutas på grund av ökad stämningsrisk och noggrannare riskkalkyleringar. 

6.2.1 Uppsatsens bidrag 

Som tidigare nämnts i denna uppsats är forskningen inom revision av ett företags fortsatta drift 

omfattande men långt ifrån entydig. En likhet är dock att de flesta vetenskapliga studier 

(artiklar) är kvantitativt utförda med hypotesprövningar och samband mellan olika 

komponenter/faktorer. Denna uppsats tar istället en kvalitativ ansats och går på djupet när det 

kommer till hur revisorn tänker, något som i sig ger en annorlunda synvinkel och därmed ett litet 

bidrag till det stora forskningsområdet. Den i uppsatsen frekvent använda TP-modellen av 

Rodgers et al. (2009) har enligt min kännedom aldrig prövats empiriskt på 

fortlevnadssituationer, det vill säga genom kvalitativa intervjuer, och inte heller på svenska 

förhållanden med låg skadeståndsrisk. Detta har nu gjorts i denna studie, vilket har lett till såväl 

verifierade som kompletterande slutsatser och har på så sätt bidragit med djupare insikt i 

ämnet. Till detta kommer slutligen de institutionellteoretiska glasögonen som tillsammans med 

det nämnda etiska perspektivet har satt en speciell och enligt min vetskap unik prägel på 

uppsatsen. 
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Vad kan då föreliggande uppsats ha för praktiska implikationer och för vilka? Ja, för det första 

ska poängteras att det inte finns någon normativ ambition, det vill säga att berätta hur man ska 

göra eller gå tillväga. Uppsatsen handlar om att ge en djupare förståelse angående den 

problematisering som har presenterats. Diskussionen är viktig av flera anledningar. Det handlar 

för det första om att åskådliggöra revisorn som en tänkande person och inte en robot, att ett 

fortlevnadsutlåtande inte enbart kan grundas på exakt vetenskap (siffror) och riskkalkyleringar, 

utan att det även handlar om bedömningar och etiska aspekter som kan skilja sig åt mellan 

situationer, individer och byråer. För professionen kan uppsatsen medföra en ökad etisk 

självinsikt om problematiken kring fortsatt drift och skadeståndsrisken, vilket ökar 

medvetenheten och kan hjälpa till i revisionsprocessen. Även om denna uppsats antar ett 

revisorsperspektiv kan den också vara till nytta för klienter och dess intressenter. Genom att få 

inblick i revisorns svårigheter vid fortlevnadsutlåtanden skapas ökad förståelse och en insikt som 

kan göra att det oönskade förväntningsgapet, det vill säga skillnaden mellan det som revisorn 

gör och det som läsare av de finansiella rapporterna väntar sig av denne (Nilsson, 2014), 

minskar. Slutligen kan revisorns syn på skadeståndsrisken vara till nytta för lagstiftare, vilka har 

möjlighet att utvärdera om ansvarsförsäkringen verkligen fungerar som den är tänkt att göra.  

6.2.2 Etisk reflektion 

Självklart kan de praktiska implikationer som har presenterats här ovan eller övriga slutsatser 

och resultat från denna uppsats tolkas annorlunda. Klienter eller intressenter kan exempelvis 

genom läsning av rapporten upptäcka stämningsmöjligheten, vilket gör att skadeståndsrisken 

ökar och blir mer lik den i USA. Lagstiftaren kan också i sin utvärdering komma fram till att 

ansvarsförsäkringen inte fungerar som den ska och förändrar lagen till det bättre ur deras 

synvinkel men till det sämre ur revisorns synvinkel. Detta är kanske inte troligt men kan ändå 

inte uteslutas.  

Det bör än en gång poängteras att uppsatsen har ett tydligt revisorsperspektiv. Det är endast 

revisorer som har fått komma till tals i empirin och det är utifrån denna som analysen har gjorts, 

förvisso i jämförelse med en mer vetenskaplig teoretisk referensram (se 2.3.1). Det kan således 

medföra att resultaten får en viss riktning. Kanske är det ingen slump att revisorerna är kritiska 

till skadeståndet till följd av den ansvarsförsäkring som de är skyldiga att teckna, och det är fullt 

möjligt (kanske till och med troligt) att resultatet hade blivit ett annat om klienterna eller dess 

intressenter hade intervjuats. Detta är en intressant jämförelse i sig och kan därför vara ett 

uppslag till framtida forskning. 

6.2.3 Förslag till fortsatt forskning 

Ett förslag på fortsatt forskning är att göra om denna studie fast med ett större urval 

auktoriserade revisorer. På så sätt kan man få en säkrare bild. I det fallet vore det också bra om 

en del av detta strategiska urval även kunde innefatta några revisorer som faktiskt har blivit 

stämda och offer för skadeståndsanspråk. Detta har jag försökt med i denna uppsats men tyvärr 

inte lyckats. Det kommer sannolikt krävas mycket tid för att dels hitta dessa och dels få dem att 

ställa upp på en intervju, men det kan bli spännande jämförelser i analysen. Där går det att få 

fram om stämda revisorers synsätt på skadeståndsrisken skiljer sig mot icke stämda revisorers. 

Kanske kan en direkt jämförelse göras med denna uppsats och på så sätt utveckla 

forskningsbidraget ytterligare.  
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En annan intressant infallsvinkel, som också hänger ihop med ovanstående resonemang, är att 

istället för det etiska perspektivet ta ett psykologiskt eller sociologiskt perspektiv, det vill säga 

att utreda om det är vissa egenskaper som en revisor behöver ha för att passa för yrket. I denna 

bransch finns det många intressen som på ett eller annat sätt, medvetet eller omedvetet, vill 

”påverka” revisorn och dennes beslut. Skadeståndsrisken i sig kan vara en sådan faktor. Jag har 

flera gånger under min empiriinsamling fått svaret att skadeståndsrisken kommer med yrket och 

att det inte går att hela tiden gå runt och tänka på denna. Hur eller om man påverkas av 

dessa/denna är gissningsvis individuellt (exempelvis orädd för stämningar eller vice versa). 

Frågan är om revisionsyrket kräver en viss typ av personer. Behöver man vara på ett visst sätt för 

att passa som revisor? För mig handlar det mycket om beteendevetenskap och det skulle därför 

vara intressant att se en sådan tvärvetenskaplig uppsats, det vill säga en kombination av 

företagsekonomi, psykologi, sociologi och beteendevetenskap. 

Slutligen skulle det också vara intressant att se en uppsats som fokuserar på den rent tekniska 

och siffermässiga delen kring utlåtandet om fortsatt drift går till och hur de riskkalkyleringar 

kring klienter, där bland annat stämningsproblematik inkluderas, går till i praktiken. Denna del 

av revisionen har i princip helt exkluderats i denna uppsats men är givetvis också väldigt viktig.  
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Bilaga 1 Individuella reflektioner 

Mina förkunskaper inom detta område, det vill säga utlåtande om fortsatt drift med de båda 

typfelen och stämningsrisken som oönskade konsekvenser, var innan arbetet med uppsatsen 

ganska begränsade. I kursen Externredovisning III fick vi en kortfattad introduktion av 

fenomenet, som dessutom resulterade i en redogörande tentafråga, något som fick mig att 

reflektera över fenomenet. Sedan tidigare har skadeståndsrelationen mellan revisorn, klienten 

och dess intressenter också berörts i de olika juridikkurserna, framför allt inom 

associationsrätten, något som väckt mitt intresse och fått mig att reflektera över revisorns stora 

utsatthet i näringslivet. Yrket handlar om så mycket mer än att granska rapporter och siffror, det 

medför också omfattande ansvar och avsevärda ekonomiska risker. Det är således 

kombinationen av tidigare juridik- och externredovisningskurser som har gett uppslag till 

ämnesområde, vilket vid terminens början konkretiserats till ett temaförslag, som sedan 

fördjupats under resans gång och som till slut resulterat i föreliggande uppsats.  

Den inledande uppsatsperioden fram till planeringsrapporten i början av mars var minst sagt 

intensiv. En bidragande orsak är den metodkurs som vi har läst parallellt, vilken förvisso är en 

separat kurs men som samtidigt har varit så integrerad med uppsatsskrivandet att även denna 

måste inkluderas i reflektionerna. Redan under den första veckan skulle uppsatsens temaförslag 

med bakgrundsbeskrivning vara inlämnat. Fördelen med denna tajta deadline var att man fick 

lära sig att utnyttja tiden till max, konkretisera och tänka strukturerat, det vill säga att inte 

enbart välja tema efter nyfikenhet och intresse utan att även bedöma om det skulle kunna hålla 

för en uppsats. I mitt fall ledde denna process således även fram till en ungefärlig bild av hur 

studien skulle kunna utföras och vad den skulle kunna innehålla. Jag tycker dock nu som då att 

några enstaka dagar för att bestämma ett ämne som ska bygga en hel termins uppsatsarbete är 

alldeles för lite (särskilt om man väljer mellan två olika ämnesinriktningar och på så sätt blir låst 

till det ena efter att handledaren har utsetts). Det är i början som grundstenen läggs och denna 

bör enligt min mening vila på en stadigare grund än enbart några dagar. 

Eftersom grundstenen hade lagts i ett tidigare stadium blev problematiseringsprocessen lite 

enklare. Här var metodkursen i form av föreläsningar och seminarier också till god hjälp där man 

genom tre huvudfrågor fick strukturvägledning, något som också kunde appliceras på 

examensarbetet. Även handledaren kom med värdefulla tips. Den stora utmaningen blev i 

denna fas istället den massiva litteraturgenomgången och att sedan kunna konkretisera denna 

till en helhet. Uppsatsen täcker områdena revision, den juridiska skadeståndsrätten, etiken och 

den institutionella teorin. Samtidigt var det också här som en stor del av kunskapsinlärningen 

skedde. För att behålla den röda tråden och få ihop den teoretiska referensramen till en helhet 

krävs en förståelse för de olika delämnena som är enormt tidskrävande och kraftprövande. Men 

det var också under denna del som den stora kunskapsinlärningen föll på plats, något som jag 

givetvis har haft nytta av senare under uppsatsskrivandet. 

I april var det dags för empiriinsamling i form av intervjuer. Det har varit den allra största 

prövningen. Att problematisera, strukturera och skriva uppsatser i olika former har jag sedan 

tidigare erfarenhet av. Även intervjuer är jag inte helt obekant med, men i det här fallet har 

processen verkligen prövats. För det första har denna uppsats skrivits under revisionsbyråernas 

mest hektiska tid på året, vilket i sig skapar en barriär att försöka överskrida. Sedan har jag valt 
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ett ämne som kan uppfattas som känsligt. Detta har gjort att jag hela tiden ställts inför 

prövningar, dels när det gäller att få informanter att ställa upp (vilket inte har varit lätt, ett tag 

såg det rent av hopplöst ut) och dels under själva intervjuerna. Detta har varit en jobbig men 

också mycket lärorik process. Ordet tålamod är en viktig aspekt, liksom att hitta en balans 

mellan påstridighet och respekt. En betydande reflektion är att det i en uppsats eller ett 

forskningsprojekt inte är författaren som styr processen, utan projektet ligger i slutändan i 

händerna på andras välvilja. Man kan ligga väldigt bra till tidsmässigt inför empiriinsamlingen, 

men detta hjälper föga om informanterna inte är villiga eller har tid att ställa upp. Då blir det 

ändå ingen uppsats. Det gäller således att vara väldigt ödmjuk inför de man ska intervjua. I detta 

fall har de ställt upp utan att varken deras, byråns eller stadens namn nämns i uppsatsen, så det 

finns inga egentliga marknadsföringsincitament för dem. Det blir på så sätt väldigt uppenbart 

hur beroende man som uppsatsförfattare är av andra, och det är därför aldrig fel med 

reservplaner. Vad själva intervjuerna beträffar så har operationaliseringen varit mycket viktig. 

Trots att jag hade förberett denna stötte jag ändå på patrull gällande vissa begrepp och 

resonemang. Det är trots allt viss skillnad på teori och praktik. Detta tar jag med mig.  

Jag har valt att skriva denna uppsats ensam. Detta har, som allt annat, både för- och nackdelar. 

Fördelen är givetvis flexibiliteten, att kunna lägga upp arbetet som man vill. Detta är inte att 

förringa i en process som är förenad med stor tidspress. Eftersom man gör allting själv, från 

research till struktur och skrivande ges också en helhetsbild och förståelse av ämnet som enligt 

min mening är svårare att få i grupp (där viss arbetsfördelning inte brukar vara helt ovanlig). Å 

andra sidan har det ju inte funnits någon kollega att diskutera med i situationer som kan tolkas 

på olika sätt, vilket gör att det givetvis alltid finns en risk att min förståelse kan vara fel. Här har 

jag dock haft bra stöd från metodföreläsare, seminarieexaminatorer och inte minst 

handledaren. Sedan har det givetvis funnits tillfällen då en arbetskollega har varit önskvärd, 

särskilt inför och i samband med empiriinsamlingen. Som skrivits ovan har detta varit den mest 

krävande delen av hela uppsatsprocessen. Arbetsbelastningen har också emellanåt blivit 

extremt hög, men detta är ju självvalt och därför inget att säga om. Det jag däremot är kritisk till 

i denna kurs, särskilt fram till planeringsrapporten, är den såväl muntliga som skriftliga 

uppmaningen till att inte skriva uppsatsen ensam. Detta är synd med tanke på att 

examensarbetet är tänkt att vara enskilt. Att de här två sidorna av personliga reflektioner skulle 

göra uppsatsen till enskild finns inte på kartan. Nu menar jag inte att man inte ska få jobba i par, 

men jag tycker det är lite tråkigt att både denna kurs och metodkursen har varit så styrda (både 

praktiskt och tidsmässigt) mot att göra den i grupp (fast den ska vara enskild). Då får man inte 

riktigt rättvisa förutsättningar. 
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Bilaga 2 Intervjuguide revisor 

Bakgrund 

1) Skulle du inledningsvis kunna berätta lite om din bakgrund och erfarenhet som revisor? 

- Antal år i branschen, antalet år som auktoriserad revisor, antal år på nuvarande 

byrå? 

- Tidigare byråerfarenheter (Big 4 eller icke Big 4)? Skillnader? 

Revision 

2) Hur går en typisk revisionsprocess kring ett företags fortsatta drift till? 

- Olika steg/faser och avväganden som måste göras? 

- Vad ser du för svårigheter i denna process? Om så, hur går du/ni då tillväga? 

 

3) Vad är din uppfattning om ISA 570, det vill säga den standard som är framtagen för att 

underlätta beslutsprocessen kring ett företags fortsatta drift och som ger rekommendationer 

om hur och när man ska utfärda sitt utlåtande? 

- Lätt- eller svårförståelig standard? Varför? 

- När under revisionsprocessen kommer denna standard in i bilden? 

- Anser du att den ger tillräcklig vägledning för ett utlåtande eller måste man även gå 

utanför denna? På vilket sätt? Saknas något i den? 

- Har du utfärdat någon fortlevnadsvarning, det vill säga genom en upplysning, 

reservation eller avvikande mening i revisionsberättelsen? Hur vanligt är detta? 

Varför?   

 

4) Det finns två typfel som nämns i samband med utlåtanden om fortsatt drift – antingen 

varnar revisorn utan att företaget går i konkurs inom det närmaste året (typfel I), eller så går 

företaget i konkurs utan att ni har utfärdat en fortlevnadsvarning (typfel II). Hur tänker man 

som revisor kring detta? 

- Vilket typfel är vanligast förekommande? Vilket är känsligast för stämningar? 

Varför? 

- Finns det något fel som man ”föredrar” framför ett annat? Varför och i vilka 

situationer? 

 

5) I samband med dessa typfel brukar den självuppfyllande profetian också nämnas, det vill 

säga att revisorer undviker att varna på grund av att denna i sig skapar marknadsreaktioner 

och negativa konsekvenser för företaget. Vad är dina tankar kring detta fenomen? 

- Myt eller verklighet? Kan detta leda till stämningar från klient? 

Skadestånd och ansvarsförsäkring 

6) Hur tänker du kring den skadeståndsrisk som föreligger vid ett fortlevnadsutlåtande? 

- Bra eller dåligt? Rättvist eller orättvist? Varför? 

- Finns skadeståndsrisken med i tankarna under arbetsprocessen? På vilket sätt? 

- Har synen på skadeståndsrisken förändrats med åren? På vilket sätt? 
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7) Vad har du som revisor för erfarenheter av stämningar?  

- Från klienten eller tredje part (intressenter), dvs. internt eller externt 

skadeståndsansvar? Varför (vilket typfel)? Tankar kring detta? 

- Vad resulterade stämningen i – domstol eller förlikning? Vilket är det vanliga? 

Varför? 

- Vem drabbar skadeståndet – dig, byrån eller båda? 

- Ser du någon koppling mellan skadestånd och rykte? Om så, positiv eller negativ? 

 

8) Hur går diskussionerna kring skadeståndsrisken på byrån?  

- Finns det några interna eller externa riktlinjer/koder för hur man etiskt ska förhålla 

sig till denna? Skiljer sig dessa mot tidigare byråer du har jobbat på? På vilket sätt? 

- Tittar man något på hur andra byråer löser/har löst liknande situationer? 

- Kalkylerar man med skadeståndsrisken vid exempelvis en ny klient? Hur gör man sig 

obunden från skadeståndsrisken? 

 

9) Vad anser du om den ansvarsförsäkring som ni enligt lag är skyldiga att teckna? 

- Fyller den sin funktion eller missbrukas den? På vilket sätt? 

- Tecknar revisorn den individuellt eller gör byrån detta?  

 

10) Är det något mer du vill tillägga angående det vi har diskuterat här idag? 

 

 

 


