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Förord 

Vi vill inledningsvis rikta ett stort tack till handledare Torbjörn Tagesson för hans input 

och vägledning under uppsatsens gång samt tacka opponentgrupperna för deras goda råd 

och konstruktiva kritik.  

 

Vidare vill vi tacka revisorerna som tog sin tid att vägleda oss i utformningen av casen 

samt tacka alla intervjurespondenter som tog sig tid att dela med sig av sina erfarenheter 

och kunskaper. Avslutningsvis vill vi även rikta ett stort tack till alla revisorer som tog 

sig tid att besvara enkäten.  
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Sammanfattning 
Titel: Att bedöma eller inte bedöma problem med fortsatt drift, det 

är frågan – En kvantitativ studie om revisorns bedömning av 

fortsatt drift  

Författare: Sabina Bikic & Alexander Sheibani 

Handledare: Torbjörn Tagesson 

Nyckelord: Revision, Bedömning av fortsatt drift, ISA 570, 

Fortlevnadsvarning, Institutionell teori, Case, 

Legitimitetsteori. 

Introduktion: Bedömning av fortsatt drift är ett område som vållar många 

revisorer bekymmer. Samtidigt är det en fundamental 

förutsättning för att utföra revision av hög kvalitet. Tidigare 

studier inom området har studerat fenomenet utifrån 

sekundärdata. Denna studie ämnar att använda sig av 

primärdata utifrån alternativ forskningsmetod för att 

komplettera tidigare studier ur en svensk kontext.  

Syfte: Syftet med denna studie är att förklara skillnaderna i revisorns 

bedömning av fortsatt drift. 

Metod: Studien utgår från en kvantitativ forskningsmetod och en 

deduktiv ansats. En tvärsnittsdesign har använts och empirin 

har samlats in från auktoriserade revisorer genom en 

enkätundersökning. Detta har kompletterats med kvalitativ 

data som har samlats in genom uppföljningsintervjuer. 

Slutsats: Studiens resultat indikerar att revisorer är en homogen grupp 

och att det finns ett antal bakomliggande faktorer som är 

avgörande vid bedömning av fortsatt drift, såsom dialog med 

klienten och tillgång till klientens framtidsorienterade 

lönsamhetsinformation. 
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Abstract 
Title: To assess or not to assess problem with going-concern, that is 

the question – A quantitative study of going-concern 

Authors: Sabina Bikic & Alexander Sheibani 

Supervisor: Torbjörn Tagesson 

Key words: Audit, Going concern, ISA 570, Going concern-warning, 

Institutional theory, Case, Legitimacy theory 

Introduction: Going concern assessment is a subject that causes many 

auditors anxiety. At the same time it is a fundamental 

prerequisite for performing audit of high quality. Previous 

studies in the field have studied the phenomenon based on 

secondary data. This study aims at using primary data based 

on alternative research methods to supplement earlier studies 

through a Swedish context 

Purpose: The purpose of this study is to explain the differences in the 

auditor’s going concern assessment.  

Method: The study is based on a quantitative research method with a 

deductive approach. A cross-sectional design has been used 

and research data has been collected through auditor’s 

participation through a survey. This study has been 

supplemented with qualitative data collected through follow-

up interviews 

Conclusion: The result of the study indicate that auditors are a 

homogeneous group and that there are a number of underlying 

factors that are crucial in assessing going concern, such as 

ongoing dialogue with client and access to the clients future 

oriented profitability information. 
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1. Inledning 

 

I detta kapitel kommer vi att introducera studiens bakgrund för att läsaren ska få en god 

uppfattning om grunden till vår studie. Vidare kommer vi presentera vår 

problematisering och studiens syfte. 

 

1.1 Bakgrund 

“En oberoende och skicklig revisor skapar trovärdighet och säkerhet för alla inblandade 

intressenter” (PwC, 2017). 

  
Urholkas revisorns trovärdighet, försvinner incitamentet för att anlita en revisor, eftersom 

det reviderade företagets intressenter inte kan förlita sig på informationens tillförlitlighet 

(Boland, 1982; Carrington, 2014). Revisorns uppgift är att granska och undersöka att det 

reviderade företaget följer lagar och god redovisningssed (FAR, 2017). För att utföra detta 

är det nödvändigt att revisionen utförs enligt god revisionssed, vilket innebär att följa 

FARs tillämpning av International Standard of Auditing (ISA) samt lagar och särskilda 

föreskrifter (FAR, 2005). ISA 570 behandlar revisorns ansvar vid granskning och 

bedömning av att redovisningsprinciper har tillämpats riktigt samt att företagsledningen 

gjort en lämplig bedömning i sitt antagande om fortsatt drift. Enligt Öhman (2015) är en 

av revisorernas viktigaste uppgifter att uttala sig om företagets förmåga att fortsätta sin 

verksamhet under överskådlig framtid. Om revisorerna bedömer att det förekommer 

betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten, ska revisorn inhämta 

tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att utföra en lämplig bedömning av 

företagets fortsatta drift. Revisorn ska därmed bedöma huruvida företaget kommer hamna 

på obestånd efter balansdagen; i normalfallet utifrån en tolvmånadershorisont (ISA 570; 

Sundgren & Svanström, 2014). Vid en bedömning att företaget kommer att hamna på 

obestånd, ska revisorn i sitt uttalande ge en fortlevnadsvarning (Going concern-warning) 

och lämna upplysning om detta i revisionsberättelsen. Revisorn har flera tillvägagångssätt 

för att formulera sitt uttalande, från att uttala betydande tvivel, där revisorn har identifierat 
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ytterligare granskningsåtgärder eller att förhållanden har identifierats, till ‘avvikande 

meningar’ gentemot företagsledningens bedömning (ISA 570).  

  

Öhman (2015) anser att det är av större betydelse att revisorn gör en korrekt 

fortlevnadsbedömning än att de ger en fullgod bedömning av en periodiseringspost till ett 

ringa belopp. Vid en felaktig fortlevnadsbedömning kan felet karaktäriseras som antingen 

typ I-fel eller typ II-fel (Knechel & Vanstraelen, 2007; Öhman & Svanberg, 2014; 

Tagesson & Öhman, 2015; Öhman, 2015; Cao, m.fl., 2016; Foster & Shastri, 2016). Ett 

typ I-fel innebär att revisorn utfärdat fortlevnadsvarning till företag som visar sig vara 

finansiellt solid, medan ett typ II-fel innebär att revisorer inte utfärdar fortlevnadsvarning 

till företaget som sedermera går i konkurs (Knechel & Vanstraelen, 2007; Öhman & 

Svanberg, 2014; Tagesson & Öhman, 2015; Öhman, 2015; Cao, m.fl., 2016; Foster & 

Shastri, 2016). Sormunen m.fl. (2013) menar att en korrekt bedömning av fortsatt drift är 

en fundamental förutsättning för att utföra revisionen av hög kvalitet. Vidare anser 

DeAngelo (1981) att revisionskvalitet kan definieras som sannolikheten att (a) finna 

väsentliga fel och (b) rapportera väsentliga fel. En felaktig bedömning kan utifrån 

DeAngelos (1981) definition resultera i sämre revisionskvalitet, eftersom det inte 

uppfyller kriterierna att finna väsentliga fel och rapportera detta. Om ett företag försätts i 

konkurs utan att revisorerna signalerat fortlevnadsproblem, får det även negativa 

konsekvenser för företagets intressenter. Företagets intressenter såsom leverantörer kan 

få ekonomiska svårigheter, till följd av uteblivna inbetalningar (Öhman, 2015; Öhman 

m.fl.  2015, s.147).  

  

Revisionsbyrån Arthur Andersen LLP 1fick till följd av Enronskandalen 2001, sitt 

förtroende och sin trovärdighet så pass skadat att de inte ansåg det möjligt att fortsätta sin 

verksamhet (Unerman & O’Dwyer, 2004; Carrington, 2014). Ett svenskt exempel av Typ 

II-fel är Prosolvia-affären 19982, där flera anklagelser riktades mot PwC gällande deras 

granskning och underlåtenhet att utfärda en fortlevnadsvarning. Fallet resulterade i att 

PwC efter en förlikning tvingades betala en summa på 742,5 miljoner till Prosolvias 

                                                 

1 Internationell revisionsbyrå som var en världens fem första byråer, dvs. en av ”Big 5” 
2 Prosolvia anklagades för att manipulerat och blåst upp sin vinst, vilket resulterade i att företaget gick i 
konkurs 1998 och är ett av Sveriges största brottsmål. 
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konkursbo (Öhman m.fl. 2015, s.150). Vid förtroendekriser blir revisionsbyråer och 

regleringsmyndigheter oftast kritiserade och pressade att återskapa förtroendet för 

revisionsbranschen (Holm & Zaman, 2012). Revisionsbranschens legitimitet ifrågasätts 

(Unerman & O’Dwyer, 2004) och Boland (1982) påpekar att utan förtroende har 

revisionsbranschen inget att erbjuda.  I USA följdes Enronskandalen av att den 

amerikanska kongressen lagstadgade Sarbanes-Oxley Act 2002 (SOX)3för att återskapa 

förtroende för revision och den finansiella rapporteringen (Tepalagul & Lin, 2015). SOX 

begränsade revisionsbyråernas möjlighet att erbjuda tjänster utöver revisionsuppdrag, 

med syfte att stärka revisorns oberoende (Tepalagul & Lin, 2015). International Auditing 

and Assurance Standards Board (IAASB) lanserade under 2009 International Standard on 

Quality Control 1 (ISQC 1), som är ett kvalitetskontrollsystem som ska säkerställa att 

revisionsmedarbetare uppfyller professionella standarder samt efterföljer lagar och andra 

författningar (Eilifsen m.fl. 2013; IFAC, 2017). Genom ISQC 1 vill IAASB förstärka 

revisionskvaliteten och försäkra sig om att revisionsberättelsen upprättas enligt god 

revisionssed (Rippe, 2014). En ytterligare åtgärd som har vidtagits för att stärka revisorns 

oberoende är EUs nya revisionspaket, som omfattar förordningar med särskilda lagkrav 

för bolag av allmänt intresse i EU (FAR, 2017). Dessa förordningar och särskilda lagkrav 

skapar ett institutionellt tryck, vilket medför att revisionsbranschen anpassar sig utifrån 

detta tryck för att erhålla legitimitet. Utifrån institutionell teori bör revisionsbranschen 

agera på ett likartat sätt (DiMaggio & Powell, 1983). 

  

I Sverige har Revisorsinspektionen (RI)4ökat sitt fokus på rapportering av ‘fortsatt drift’ 

sedan implementeringen av ISA 570. Syftet är att förbättra revisorernas rapportering av 

fortsatt drift (Sundgren & Svanström, 2014). Under perioden 2004-2008 behandlade 

Revisorsinspektionen endast en disciplinär åtgärd5, medan motsvarande siffra var 30 

ärenden under perioden 2009-2012 (Sundgren & Svanström, 2014). Enligt en artikel i 

Balans 2014 bör revisorer antingen utbildas för förbättrad kompetens alternativt ska en 

förändring av regleringen genomföras så att revisorer kan använda alternativa metoder 

för att bedöma fortsatt drift (Persson m.fl., 2014). Samma artikel diskuterar även andra 

                                                 

3 SOX gäller för alla bolag noterade på den amerikanska börsen.  
4 Innan 1 april titulerades tillsynsmyndigheten som Revisorsnämnden. 
5 Om Revisorsinspektionen efter utredningen anser att revisorn har åsidosatt sin skyldighet, kan de meddela 
disciplinär åtgärd; som kan vara erinran, varning eller upphävande av revisorns auktorisation  
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förslag, som att avstå från fortlevnadsantagande och istället endast bedöma huruvida 

företaget klarar av marknadernas krav, det vill säga konkurssannolikheter.  

  

1.2 Problematisering 

Teoretiskt ska bedömningen om fortsatt drift vara enkel, men i praktiken är den komplex 

och problematisk att utföra korrekt (Bhimani m.fl., 2009; Carrington, 2014; Sundgren & 

Svanström, 2014; Öhman m.fl., 2015, s.152). Kompetens- och oberoendefrågan anses 

vara av stor vikt för att bedöma företagens fortlevnadsförmåga (Anandarajan, m.fl., 2008; 

Eilifsen, m.fl., 2014, s.571; Öhman & Svanberg, 2014; Öhman, m.fl., 2015, s.152). 

Kompetens är viktigt när det gäller att utföra revisionen på ett tillfredsställande sätt och 

oberoendet är viktigt för att sedan rapportera felaktigheterna (Öhman, m.fl., 2015 s.152). 

Vidare anser Öhman, m.fl., (2015, s.152) att revisorer förlitar sig för mycket på 

hårdfakta6, det vill säga information som hämtas ur räkenskaperna (Öhman, m.fl., 2015 

s.152). Enligt Anandarajan m.fl. (2008) blir kompetensfrågan relevant när det gäller att 

avgöra vilka finansiella faktorer som är väsentliga i bedömningen av fortsatt drift. Vidare 

menar Anandarajan m.fl., (2008) att detta är en del av problematiken i en korrekt 

bedömning. Oberoendet är viktigt för att revisorn ska rapportera en sann och rättvis bild 

av företaget, även om rapporten är kritisk mot företagsledningen och det reviderade 

företaget (Eilifsen, m.fl., 2014 s.571; Öhman & Svanberg, 2014; Öhman, 2015 s.62; 

Carrington, 2014). Rädslan för att utfärda denna kritik kan resultera i att revisorn viker 

sig för klienttryck och därmed inte heller utfärdar en fortlevnadsvarning, trots att 

revisionsbevis talar för det (Öhman m.fl., 2015 s.152). Likväl om revisorn utför en korrekt 

bedömning av fortsatt drift och undviker felbedömning, kan det ändock leda till problem 

för revisorn. Om klienten motsätter sig revisorns åsikter och uttalanden kan denne bli 

motiverad att byta revisor och byrå (Carey m.fl. 2008; Reynolds & Francis, 2000; 

Carrington, 2014 s.32; Sundgren & Svanström, 2014). Samtidigt om revisorn är benägen 

att behålla klienter på grund av oviljan att äventyra aktuella och eventuella arvoden 

uppstår en konflikt med revisorns objektivitet och oberoende (Blay & Geiger, 2013). 

                                                 

6 Hårdfakta är i första hand information som kan hämtas från räkenskaperna. 
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Detta äventyrar revisorns viktigaste egenskap att som tredje part vara oberoende i sin 

granskning (Carrington 2014; Öhman m.fl., 2015, s. 152).  

 

Sundgren och Svanströms (2014) undersökning visar att enbart 20 procent av de företag 

som gick i konkurs i Sverige mellan 2008-2009 hade tilldelats en fortlevnadsvarning, 

vilket Öhman (2015) anser är en låg träffsäkerhet. Detta kan jämföras med en tidigare 

undersökning i USA som fann att 30 procent av konkurserna föregicks av en 

fortlevnadsvarning (Carcello & Palmrose, 1994). Enligt Carey, m.fl. (2008) ligger 

träffsäkerheten gällande fortlevnadsuttalanden internationellt mellan 40–50 procent, 

vilket belyser den låga träffsäkerheten Sverige har gentemot andra länder. Enligt Öhman 

och Svanberg (2014) beror den låga träffsäkerheten antingen på nära klientrelationer eller 

bristfällig kompetens hos revisorerna när det gäller att bedöma företagens finansiella 

tillstånd. I de fall revisorn har gjort en felbedömning är 87,5 procent ‘falskt alarm’, det 

vill säga Typ I-fel (Öhman, 2015). Generellt leder Typ I-fel normalt till lindrigare 

finansiella konsekvenser jämfört med Typ II-fel och riskerar i de flesta fallen enbart 

missnöje hos klienten (DeFond & Zhang, 2014). Öhman m.fl. (2015, s.150) noterar dock 

att om revisorn av olika orsaker försöker att minimera antalet Typ I-fel, kan detta resultera 

i ett stigande antal Typ II-fel.  

 

Enligt Power (2003) påverkas revisorn av Structure vilket är tydliga riktlinjer och 

formaliserade revisionsprocesser kontra Judgement vilket betonar revisorns erfarenhet 

och professionella bedömning. Vidare menar Power (2003) att structure även är en fråga 

om legitimitet. Öhman m.fl. (2007) menar att svenska revisorer är mer bekväma med att 

hantera historiska händelser och hårdfakta, där revisorerna använder sig av beprövade 

revisionsprocesser som uppfyller god revisionssed. Detta kan få följden att revisorer 

förlitar sig på historiska siffror och strukturerade revisionsprocesser som uppfyller lagar 

och normer för att legitimera sitt agerande (Öhman m.fl., 2007).  Vidare påpekar Öhman 

m.fl. (2007) att detta kan resultera att revisorer i för liten grad använder sig av mjuka 

värden och framtidsorienterad information i sin bedömning av fortsatt drift.  Denna 

ovillighet hos svenska revisorer att använda sig av framtidsorienterad information som är 

relevant för bedömning av fortsatt drift kan vara en förklaring till varför Sverige har en 

stor andel Typ I-fel (Öhman m.fl., 2007).  
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I nuläget dominerar revisionsbranschen internationellt av fyra byråer, PwC, EY, KPMG 

och Deloitte och går under benämningen ‘Big 4’ (Carrington, 2014). Runt 35 procent av 

alla revisionsuppdrag i Sverige innehas av Big 4-byråerna och 49 procent av alla 

auktoriserade revisorer arbetar för Big 4, detta belyser den starka positionen Big 4 har på 

den svenska revisionsmarknaden (Sundgren & Svanström, 2014). På grund av sin globala 

ställning har Big 4-byråer ett mer prestigefyllt anseende och kan därför ta högre arvode 

av klienterna, eftersom revidering av Big 4-byråer signalerar pålitlighet till klientens 

intressenter (Francis, 2004). Tagesson och Öhman (2015) fann i sin studie att revisorerna 

i Big 4 generellt har högre träffsäkerhet i sin bedömning av fortsatt drift än revisorer i 

övriga byråer. Fortsättningsvis när byråer benämns i koppling till bedömning av fortsatt 

drift är det underförstått att det är revisorerna i byråerna som avses.  Revisionsbyråer som 

inte ingår i Big 4 kommer fortsättningsvis i studien att benämnas ‘Övriga byråer’. En 

uppfattning som kan förklara att Big 4 generellt sätt har högre träffsäkerhet, är att mindre 

byråer har lägre benägenhet att utfärda fortlevnadsvarning på grund av potentiellt 

inkomstbortfall samt har mindre resurser att lägga på enskilda revisioner (DeAngelo, 

1981; Francis, 2004). Ett annat argument som talar för skillnaderna mellan revisorer i Big 

4 och revisorer som arbetar i Övriga byråer är att revisorer i Big 4 är försiktigare i sin 

granskning. Individuella klienter har inte lika stor inverkan på Big 4-byråernas 

omsättning som de har vid Övriga byråers omsättning. Samtidigt får en felaktig 

bedömning större konsekvenser för Big 4-byråernas rykte jämfört med Övriga byråer. 

(DeAngelo, 1981; Francis, 2004; Tepalagul & Lin, 2015; DeFond & Zhang, 2014). Det 

existerar dock motargument som säger att byråns storlek inte påverkar revisorns förmåga 

att utföra en korrekt granskning (Hunt & Lutseged, 2007; Foster & Shastri, 2016). En 

annan iakttagelse som Tagesson och Öhman (2015) gjorde var att det även existerar 

skillnader mellan Big 4, då studien fann att revisorer som arbetar för KPMG hade sämre 

träffsäkerhet jämfört med revisorer i övriga Big 4-byråer. Kaplan och Williams (2012) 

noterade i sin undersökning att större kontor jämfört med mindre kontor är mindre 

benägna att acceptera klienter med finansiella svårigheter oavsett klientens storlek. 

Därmed torde klientbasen vara en av flera orsaker till skillnaderna mellan kontoren inom 

Big 4. Svanström (2008) fann i sin undersökning att revisorer i mindre orter oftast hade 

en närmare relation till sina klienter och i större utsträckning agerande i en rådgivande 

roll jämfört med revisorer i Stockholm. Därav vore det av intresse att undersöka huruvida 

geografiskt läge för kontoret möjligtvis påverkar revisorernas bedömning av fortsatt drift.  
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Studien syftar till att undersöka revisorns bedömning gällande fortsatt drift, där hänsyn 

tas till kön, revisorernas erfarenhet, byråtillhörighet, kontorsstorlek samt ort. Studiens 

utförande sker genom en kvantitativ metod utifrån en deduktiv ansats, där auktoriserade 

revisorer får utföra en enkätundersökning som består av två case. Studien kompletteras 

även med tre mindre intervjuer med auktoriserade revisorer.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att förklara skillnaderna i revisorns bedömning av fortsatt drift.  
 
 

  
  
  
  



8 

 

  



9 

 

2. Vetenskaplig metod 

 

I detta kapitel presenteras studiens forskningsansats och studiens teoretiska 

utgångspunkter. Studien bygger på en deduktiv ansats, vidare redogörs för hur studien 

utformas med hypotesprövning. 

 

2.1 Forskningsansats 

Eftersom syftet med studien är att förklara skillnader i revisorns bedömning av fortsatt 

drift, utgår uppsatsen huvudsakligen från en deduktiv ansats. Deduktiv ansats innebär att 

befintlig och tidigare teori använts för att formulera hypoteser, vilka sedan prövas 

(Jacobsen, 2002, s.43; Bryman & Bell, 2013, s.31). Risken med att använda sig av tidigare 

teori är att empiriinsamlingen påverkas av förutfattade meningar om det förväntade 

resultatet (Jacobsen, 2002, s.43). Vid formuleringen av hypoteserna har vi använt oss av 

eklektiskt teoretiskt angreppsätt.  Fördelen med eklektiskt angreppsätt är att olika teorier 

kan användas som komplement till varandra för att förklara ett empiriskt fenomen (Collin, 

m.fl., 2009). I hypotesformuleringen har hänsyn tagits till den institutionella teorin, 

legitimitetsteorin, structure/judgement dilemmat och tidigare studier för att skapa kritisk 

distans samt för att undvika personliga värderingar (Jacobsen, 2002, s. 37; Bryman & 

Bell, 2003, s. 96; Bryman & Bell, 2013, s.65). Enligt Patel och Davidson (2011, s.23) 

samt Bryman och Bell (2013, s.61) innebär detta tillvägagångssätt att studiens objektivitet 

och begreppsvaliditet ökar.  

  

Alternativet för studien är att utgå från en induktiv synvinkel, vilket innebär att empiri 

samlas in och därefter skapas teorier (Jacobsen, 2002, s.43; Bryman & Bell, 2013). 

Emellertid är induktiva metoder främst lämpliga när det finns bristande kunskap om ett 

specifikt ämne (Saunders m.fl. 2016). I föreliggande uppsats är ämnet väl utforskat, vilket 

innebär att en deduktiv ansats passade studiens syfte bättre.  
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Våra utgångspunkter för att behandla bedömningen om fortsatt drift är den institutionella 

teorin och legitimitetsteorin, structure/judgment dilemmat, tidigare forskning samt ISA 

570. Anledningen till att vi har valt institutionell teori som teoretisk utgångspunkt är för 

att den institutionella teorin förklarar varför praxis, processer och organisationsformer 

tenderar att likna varandra. Legitimitetsteorin används för att förklara vikten av att 

revisionen utförts på ett, enligt samhället, korrekt sätt. Structure/Judgment dilemmat 

används för att förklara revisionsbyråernas påverkan på revisorns bedömning. ISA 570 är 

den revisionsstandard som reglerar bedömning av fortsatt drift, därav var den av stor vikt 

för denna studie. För att försäkra oss om studiens tillförlitlighet utgick vi från tidigare 

förklaringsvariabler från beprövade modeller som ansågs ha hög reliabilitet och validitet. 

Vidare försäkrade vi oss om studiens reproducerbarhet, genom att samtliga respondenter 

fick bedöma samma fall och på så vis har vi kunnat urskilja respondenternas bias och 

förstärkt studiens reliabilitet (Saunders m.fl., 2016, s.202).  
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3. Institutionalia  

 

I detta kapitel presenteras lagar, seder och standarder som revisorn ska förhålla sig till 

vid bedömning av fortsatt drift. Vidare beskrivs även Revisorsinspektionens uppgifter och 

vilka krav som en revisor måste uppfylla för att kunna bli auktoriserad. 

 

3.1. ISA570 – Riktlinjer för bedömning av fortsatt drift 

Revisorer i Sverige följer ‘International Standards on Auditing’ (ISA). Vid bedömning 

om fortsatt drift tillämpar revisorn ISA 570, vilken “[...] behandlar revisorns ansvar vid 

revision av finansiella rapporter avseende företagsledningens användning av antagandet 

om fortsatt drift vid upprättandet av de finansiella rapporterna” (ISA 570, s.423). Syftet 

är att ge vägledning om revisorernas ansvar i revision och detta omfattar även 

rapporteringen i revisionsberättelsen och i övrigt. Antagandet om fortsatt drift innebär att 

företaget anses fortsätta sin verksamhet under överskådlig framtid. ISA 570 specificerar 

inte begreppet av överskådlig framtid. Enligt Sundström och Svanström (2014) görs 

bedömningen om fortsatt drift oftast utifrån en tolvmånadershorisont. Revisorn ska även 

fråga om företagsledningen har någon kännedom om händelser eller förhållanden bortom 

den period som företagsledningen har bedömt, som kan påverka företagets förmåga att 

fortsätta sin verksamhet (ISA 570, s. 426). 

  

Antagandet om fortsatt drift är en grundläggande princip vid upprättande av finansiella 

rapporter och är ett krav för företagen, även om det uttryckligen inte skrivs fram i 

ramverket för finansiella rapporter. Revisorns ansvar är att inhämta tillräckliga och 

ändamålsenliga revisionsbevis, för att bedöma om företagets antagande om fortsatt drift 

är korrekt. Revisorn ska även upptäcka om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 

som kan påverka företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet (ISA 570, s.426). 

Revisorns bedömning är dock ingen garanti, eftersom det är omöjligt att förutspå framtida 

händelser (ISA 570, s.425). 
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Enligt ISA 570 ska revisorn i sin bedömning av fortsatt drift även ta hänsyn till ISA 315, 

vilken behandlar riskbedömning av väsentliga osäkerhetsfaktorer7(ISA 570 s.425). Enligt 

ISA 315 ska revisorn överväga om det finns förhållanden eller händelser som kan leda 

till betydande tvivel angående företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet (ISA 315, 

s.243). Revisorn ska kontinuerligt under hela revisionen vara uppmärksam på 

revisionsbevis som kan påverka företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet (ISA 570, 

s.425). Identifieras händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel ska 

revisorn utföra ytterligare granskningsåtgärder för att inhämta tillräckliga och 

ändamålsenliga revisionsbevis för att fastställa om det finns eller inte finns någon 

väsentlig osäkerhetsfaktor (ISA 570, s.430).  

  

Med stöd av revisionsbevis ska revisorn komma fram till en slutsats huruvida det finns 

osäkerhetsfaktorer som enskilt eller tillsammans har hög sannolikhet att inträffa och kan 

leda till betydande tvivel (ISA 570, s. 430). Existerar inga identifierade osäkerhetsfaktorer 

vid rapporteringen, bedöms det riktigt att använda antagande om fortsatt drift (ISA 570, 

s. 425). Vid betydande tvivel ska revisorn lämna lämplig upplysning om detta i 

revisionsberättelsen (ISA 570, s. 426). Det finns flera formuleringar som revisorer kan 

använda sig av. Vid antagandet om fortsatt drift där det finns en väsentlig 

osäkerhetsfaktor, anses noten ‘Upplysningar av särskild betydelse' vara tillräcklig (ISA 

570, s. 433). Vid rapportering där upplysningar om väsentliga osäkerhetsfaktorer är 

otillräckligt kan revisorn antingen formulera sig med hjälp av ‘Grund för uttalande med 

reservation’ eller ‘Uttalande med reservation’ (ISA 570, s. 433). Vid situationer där 

revisorn anser att företagets antagande om fortsatt drift är inkorrekt och inte ger en ‘sann 

och rättvisande bild’ av företagets finansiella ställning, kan revisorn antingen formulera 

sig med utgångspunkt i ‘Grund för uttalande med avvikande mening’ eller ‘Avvikande 

mening’ (ISA 570, s. 433-434). I situationer där företagsledningen är ovillig att göra sin 

bedömning alternativt utvidga den, kan revisorn uttala sig med reservation eller avstå från 

att uttala sig i revisionsrapporten (ISA 570, s.434). Det är av stor betydelse för en korrekt 

bedömning av fortsatt drift, att revisorn får tillgång till tillräckliga och ändamålsenliga 

                                                 

7 Väsentliga osäkerhetsfaktorer (inte heltäckande) som enskilt eller tillsammans kan leda till betydande 
tvivel är ekonomiska, verksamhetsrelaterade och Övrigt (bl.a. rättsliga åtgärder och lagändringar som 
förväntas få ogynnsamma effekter på företaget) 
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revisionsbevis rörande användning av antagandet av fortsatt drift vid upprättande av de 

finansiella rapporterna (ISA 570, s.434).  
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4. Teori 

 

I detta kapitel presenteras institutionell teori och legitimitetsteorin samt tidigare 

forskning som berör studiens ämne. Kapitlet börjar med ett teoriavsnitt och följs av en 

hypotesutveckling som är uppbyggd efter dispositionen: revisionsbyråns storlek, 

kontorsstorlek och ort samt revisorernas erfarenhet och kön. Med utgångspunkt i tidigare 

forskning formuleras hypoteser som utgör grunden för vår empiriska undersökning.  

 

4.1 Revisionskvalitet 

Bedömning om fortsatt drift är en av de svåraste uppgifterna en revisor utför (Bhimani 

m.fl., 2009; Carrington, 2014; Sundgren & Svanström, 2014; Öhman m.fl. 2015, s. 152), 

men samtidigt en fundamental förutsättning för att utföra revision av hög kvalitet 

(Sormunen m.fl. 2013). Som tidigare nämnts definierar DeAngelo (1981) 

revisionskvalitet som sannolikheten att (a) revisorn kommer finna väsentliga fel och (b) 

rapportera väsentliga fel. Liknande definition har DeFond och Zhang (2014) som anser 

att revisionskvalitet är revisorernas förmåga att finna felaktigheter i årsredovisningen. 

Vidare menar Francis (2004) att revisionskvalitet är revisorernas förmåga att efterleva 

revisionsstandarder och god revisionssed. För att revisionen ska vara av hög kvalitet är 

det även viktigt att revisorn är oberoende i sin granskning (Warren & Alzola, 2009). 

Enligt Francis (2004) innebär även hög kvalitet att revisionsberättelsen innehåller 

information som kan vara användbar vid olika intressenters beslutsfattande. Följaktligen 

indikerar ovanstående definitioner att ett samband finns mellan felaktig bedömning av 

fortsatt drift och låg revisionskvalitet. Revisionskvaliteten kan således betraktas som låg 

när revisorn inte följer allmänna regler samt god revisionssed, till exempel att denne inte 

utfärdar en fortlevnadsvarning när revisionsbevisen talar för det.    
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4.2 Institutionell teori 

Institutionell teori ger en förklaring till varför organisationer inom samma bransch 

tenderar att applicera liknande strukturer och praxis (Meyer & Rowan, 1977; DiMaggio 

& Powell, 1983; Carpenter & Feroz, 2001). Genom att tillämpa strukturer och praxis som 

anses vara socialt accepterade erhåller organisationen legitimitet från branschen och 

omvärlden (Meyer & Rowan, 1977; DiMaggio & Powell, 1983). Institutionell teori kan 

delas i två dimensioner, isomorfism och decoupling8 (Meyer & Rowan, 1977), studien 

kommer dock fokusera på isomorfism. DiMaggio och Powell (1983) identifierar tre olika 

isomorfismer som organisationer utsätts för från omvärlden, nämligen tvingande, 

mimetiska och normativa. Isomorfismen som anses ha starkast påverkan på 

organisationer är den så kallade tvingande isomorfismen, som innebär att organisationer 

tvingas agera allt mer lika på grund av att de måste följa samma lagar, regelverk och 

standarder, vilka kan vara både formella och informella. Den mimetiska isomorfismen 

handlar om hur organisationer för att behandla osäkerheten försöker efterlikna andra 

organisationer som uppfattas legitima och framgångsrika. Den tredje normativa 

isomorfismen förklarar hur medlemmar i organisationer med en likartad akademisk 

utbildning och ett gemensamt nätverk, skapar gemensamma branschnormer och bidrar till 

att organisationer agerar alltmer lika (DiMaggio & Powell, 1983).  

  

Utifrån institutionell teori torde Big 4:s nationella utbildningsprogram, standardiserade 

revisionsprocesser och intern kunskapsfördelning främja ett normativt tryck som 

homogeniserar byråerna (Francis, m.fl., 2013). Sormunen m.fl. (2013) anser att länder 

med harmoniserade regelverk och kriterier bör agera på liknande sätt, eftersom de utsätts 

för liknande institutionella tryck. Däremot fann studien att träffsäkerheten skiljde sig 

mellan länderna och konstaterade att Sverige hade en lägre träffsäkerhet jämfört med 

Norge och Danmark (Sormunen m.fl. 2013). Francis m.fl. (2013) menar att större 

revisionsbyråer har interna riktlinjer som förespråkar interna kunskapsutbyten mellan 

kontor inom hela landet för att på så sätt skapa en jämn fördelning i utbudet av 

                                                 

8 Decoupling handlar om hur organisationer har ett behov att uppfattas att de efterlever specifika 
institutionella tillämpningar eller inleder processer för att efterleva dessa specifika tillämpningar, men den 
faktiska organisatoriska processen skiljer sig från den formella och godkända tillämpningen. Därav är 
organisationens faktiska tillämpning ”decoupled” från den institutionella och godkända tillämpningen 
(Meyer & Rowan, 1977) 
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revisionskvalitet. Francis m.fl. (2013) fann dock att det normativa trycket som byråerna 

försöker förmedla ut till kontoren motarbetades av externa och interna effekter, vilka 

resulterade i en ojämn fördelning av resurser. Francis m.fl. (2013) studie antyder att 

homogenisering har en begränsad effekt; det går inte att fördela den interna kompetensen 

fullt ut till varje kontor, eftersom det normativa trycket motarbetas av 

informationsasymmetri och interna friktioner.  

  

4.3 Legitimitetsteorin 

Enligt legitimitetsteorin får organisationer legitimitet när deras värderingar upplevs 

överensstämma med samhället och hur de förhåller sig inom gränserna för gällande regler 

och normer (Dowling & Pfeffer, 1975; Ashford & Gibbs, 1990; Deegan & Unerman, 

2011). Således upprättas ett ‘socialt kontrakt’ mellan organisationen och dess omgivning 

i det angivna fältet. Följs inte ‘sociala kontraktet’ ifrågasätts organisationens legitimitet 

av omgivningen (Deegan & Unerman, 2011). Vidare menar Deegan och Unerman (2011) 

att normer och regler är föränderliga över tiden, vilket gör att organisationer måste vara 

observanta och anpassningsbara för att reagera på dessa förändringar. Om organisationer 

inte anpassar sig, skapas ett legitimitetsgap mellan organisationens faktiska prestation och 

samhällets förväntningar.  

  

Legitimitet granskas utifrån den externa omgivningen där revision utgör ett verktyg för 

att nå ut till samhället med den informationen som delges (Kaplan & Ruland, 1991; 

Carrington, 2010). Att behålla legitimitet anses vara enklare än att skapa eller reparera 

legitimitet (Kaplan & Ruland, 1991). Vid revisionsskandaler brukar samhällets 

förtroende till revisionsbranschen sjunka (Unerman & O’ Dwyer, 2004) och enligt 

legitimitetsteorin skapas ett legitimitetsgap (Deegan & Unerman, 2011). 

Revisionsbranschen är beroende av omgivningens förtroende och förlorar de sin 

legitimitet ifrågasätts deras roll och nytta av omgivningen (Boland, 1982). Downling och 

Pfeffer (1975) anser att vissa organisationer har ett större behov av legitimitet än andra 

antingen på grund av att de i större utsträckning granskas av allmänheten eller för att de 

har ett större behov av socialt och politiskt stöd. Vidare menar Downling och Pfeffer 

(1975) att branscher som är mer reglerade, har ett större behov av acceptans från dess 
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omgivning för deras ekonomiska välbefinnande, vilket stärker Bolands (1982) argument 

om revisionsbranschens beroende av legitimitet.  Uppfattas organisationen som legitim, 

kan de utnyttja denna legitimitet för att öka stöd och säkra sin överlevnad (Meyer & 

Rowan, 1977). En åtgärd som ofta brukar nyttjas av tillsynsmyndigheterna är strängare 

regelverk, vilket syftar till att återskapa förtroendet till revisionsbranschen (Tepalagul & 

Lin, 2015). Enligt ovanstående argument skulle en bedömning som av samhället uppfattas 

som felaktig kunna riskera revisorns legitimitet.  

 

4.4 Structure/Judgement dilemmat 

Structure handlar om revisionsprocesser med tydliga instruktioner, manualer och annat 

stöd, medan Judgement betonar revisorns erfarenhet och professionella förmåga att ta 

hänsyn till olika aspekter i sitt arbete (Power, 2003; Westerdahl, 2004; Öhman m.fl., 

2006). Samtidigt som revision regleras av objektiv formalisering i form av tydliga 

riktlinjer och revisionsprocesser, finns det utrymme för revisorer att göra subjektiva 

tolkningar och bedömningar (Öhman, 2007). Båda inslagen är nödvändiga i revisorns 

arbete, men att hitta balansen mellan structure och judgement är ett ideal som är svårt att 

förverkliga (Power, 2003). Inom strukturperspektivet nämns även hur användningen av 

revisionsprogram, checklistor och IT påverkar revisorns arbete. Enligt Power (2003) 

handlar structure om att erhålla legitimitet och kontroll, men innebär inte nödvändigtvis 

att revisionen blir mer effektiv. Problematiken med structure enligt Francis (1994) är att 

revisorer lägger ner mer tid på att legitimera sitt arbete med att göra rätt saker, istället för 

att göra saker rätt. Vidare menar (Öhman m.fl., 2006) att ISA kan ses som en trend som 

betonar mer structure och mindre judgement. Däremot menar Power (2003) att oavsett 

försöken till att styra revisionsarbetet med hjälp av fast struktur så förekommer det alltid 

inslag av personliga ställningstaganden när en revision görs. 

 

Revisorer i byråer som har en mer ostrukturerad form av revisionsprocess tenderar att 

använda sig av fler faktorer i sin riskbedömning och ger dem mer utrymme för 

individuella bedömningar (Power, 2003). Vidare menar Westerdahl (2004) att i revisorns 

arbete är intuitiva aspekter och erfarenhet avgörande, för att veta vad som är väsentligt i 

specifika situationer. Risken finns att formalitet och rutiner kan överskugga betydelsen 
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av judgement i revisorernas nyttjande av mjuka värden och framtidsorienterad 

information (Öhman, m.fl., 2006; Öhman, 2007). Enligt Carpenter m.fl. (1994) påverkas 

revisorer både av organisatoriska och sociala faktorer i sitt arbete. Vidare menar 

Carpenter, m.fl. (1994) att byråernas kultur har en viktig roll i att utveckla revisorernas 

erfarenhet, professionella förmåga och därmed även judgment. Vilket innebär att 

beroende på byråernas kultur, kan revisorernas bedömning skilja sig åt (Carpenter, m.fl., 

1994). 

 

4.5 Hypotesutveckling 

4.5.1 Revisionsbyråns storlek  

Det finns en generell uppfattning att Big 4 utför revision av högre kvalitet jämfört med 

mindre byråer (DeAngelo, 1981; Lennox, 1999; Geiger & Rama 2006; Francis & Yu, 

2009; Choi m.fl., 2010; DeFond & Zhang, 2014; Tagesson & Öman, 2015). En förklaring 

till detta är att Big 4 jämfört med mindre byråer har mer resurser, vilket resulterar i en 

noggrannare granskning (DeAngelo, 1981; Francis, 2004; Geiger & Rama., 2006; 

DeFond & Zhang, 2014). Som en följd av detta har Big 4 oftast bättre intern- och 

specialistkompetens som kan underlätta revisorernas granskning. Således inkluderar flera 

tidigare studier revisionsbyråns storlek som en proxyvariabel för revisionskvalitet 

(DeAngelo, 1981; Francis & Yu, 2009; Choi m.fl., 2010; DeFond & Zhang, 2014).  

  

Blay och Geiger (2013) menar att oberoendefrågan har ett positivt samband med revisorns 

benägenhet att utfärda en fortlevnadsvarning och anses vara av stor betydelse för att 

undvika Typ II-fel. DeAngelo (1981) och Choi m.fl. (2010) argumenterar att oberoendet 

är starkare hos större byråer eftersom byråns omsättning inte påverkas av individuella 

klienter i lika stor grad som för mindre byråer. Vidare menar DeAngelo (1981) och Chi, 

m.fl. (2012) att till skillnad från större byråer är mindre revisionsbyråer mer beroende av 

en mindre klientbas och blir därmed mer benägna att tillfredsställa sina klienter 

(DeAngelo, 1981; Chi m.fl., 2012). Dessutom accepterar mindre byråer i större 

utsträckning klienter som är finansiellt stressade jämfört med Big 4, vilket kan förklara 

varför Big 4 har högre träffsäkerhet (Francis & Yu, 2009). Majoriteten av mindre byråers 
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klienter består av mindre företag och skälet är oftast kostnadsmässigt motiverat eftersom 

mindre byråer kräver lägre arvode jämfört med Big 4 (Sundgren & Svanström, 2013; 

Foster & Shastri, 2016). Som tidigare nämnts representerar mindre företag också oftast 

företagen som klassificeras som finansiellt stressade och eventuellt hamnar på obestånd 

(Foster & Shastri, 2016). Således har större byråer inget incitament att tillgodose 

individuella klienter på samma sätt som mindre byråer, utan värdet ligger i att värna om 

sitt oberoende samt att undvika revisionsmisslyckanden som riskerar rättstvister och 

skadar byråns anseende (DeAngelo, 1981; Lennox, 1999; Reynold & Francis, 2001; Chi 

m.fl., 2012). Snarare ligger det i Big 4:s intresse att inte riskera sin legitimitet, eftersom 

ett revisionsmisslyckande av en Big 4 byrå får mycket större konsekvenser än ett 

revisionsmisslyckande i en mindre byrå (Unerman & O’Dwyer, 2004).  

  

Enligt den institutionella teorin torde alla revisionsbyråer, oavsett storlek, agera likartat, 

eftersom de utsätts för samma institutionella tryck att efterfölja formella och informella 

regler (DiMaggio & Powell 1983). Reynolds och Francis (2001) anser att byråns storlek 

inte har någon betydelse för oberoendet, däremot menar de, att det är högre sannolikhet 

att Big 4 hamnar i rättstvister vid revisionsmisslyckanden. Emellertid menar Kaplan och 

Williams (2012) att regionala byråer jämfört med Big 4 och nationella byråer är mer 

försiktiga i sin granskning och utfärdar fler fortlevnadsvarningar. Deras argument är att 

Big 4 förlitar sig för mycket på sin initiala undersökning av potentiella klienter på 

bekostnad av senare bedömning av fortsatt drift. Jämförelsevis accepterar mindre byråer 

i större grad klienter som eventuellt har det sämre finansiellt ställt, men är samtidigt 

försiktigare i själva bedömningen av fortsatt drift (Kaplan & Williams, 2012; Foster & 

Shastri, 2016).  

  

Enligt legitimitetsteorin är det viktigt att revisionsbyråerna agerar enligt samhällets 

normer och gällande regler, det vill säga att byråerna följer det ‘sociala kontraktet’. Följs 

inte detta ‘sociala kontrakt’ riskerar revisionsbyråns trovärdighet att ifrågasättas, vilket 

kan hota företagets legitimitet. Hot mot legitimiteten kan resultera i skador på värdet av 

ett företagsrykte (King & Whetten, 2008). Revisionsbyråernas trovärdighet förutsätter att 

de utför revisioner som anses vara korrekta och tillförlitliga (Sormunen m.fl. 2013), 

därmed är det viktigt att revisorerna utför lämpliga bedömningar om företags fortsatta 
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drift (Öhman, 2015). Denna trovärdighet är tätt kopplad till revisionsbyråernas anseende, 

varför ett gott rykte också är en av revisionsbyråernas viktigaste tillgång (Wilson & 

Grimlund, 1900). Det är av större vikt för Big 4 att värna om anseendet än att tillgodose 

enskilda klienter, därmed är Big 4 mer benägna att utfärda en fortlevnadsvarning jämfört 

med mindre byråer (DeAngelo, 1981; Francis, 2004; Chi m.fl. 2012). Följaktligen kan 

detta vara en av flera orsaker till att Big 4-byråer har färre andel Typ I och Typ II-fel 

jämfört med mindre byråer (Geiger & Rama, 2006). Däremot delar inte alla uppfattningen 

att Big 4 har högre träffsäkerhet, utan flera tidigare studier menar att det inte existerar 

någon skillnad mellan Big 4 och Övriga byråer, när det gäller benägenheten att utfärda 

fortlevnadsvarning (Hunt & Lutseged, 2007; Sundgren & Svanström, 2014; Foster & 

Shastri, 2016). Trots att ett antal studier inte upptäckt skillnader mellan Big 4 och Övriga 

byråer angående bedömning om fortsatt drift, finns det fler argument som talar för att en 

skillnad existerar. Med anledning av ovanstående resonemang formuleras följande 

hypotes: 

 

 H1: Det finns ett samband mellan byrån och revisorns benägenhet att bedöma problem 

med fortsatt drift 

  

4.5.2 Kontorsstorlek och ort 

Tidigare forskning påpekar att revisionskvalitet kan relateras till faktorer såsom 

revisionsbyrå, revisorns erfarenhet men även till kontorsstorlek (Francis & Yu, 2009; 

Sundgren & Svanström, 2013; Bills m.fl., 2016; Broberg m.fl. 2016). Flera studier har 

visat att kontorets storlek har ett positivt samband med revisionskvalitet inom Big 4 

(Francis & Yu, 2009; Choi m.fl., 2010; Francis, m.fl., 2013; Sundgren & Svanström, 2013 

Bills, m.fl., 2016). Francis & Yu (2009) menar att större kontor är mer benägna att utfärda 

fortlevnadsvarning och har en högre träffsäkerhet i sin bedömning. Kontorsstorlek blir 

därmed en bidragande faktor till att träffsäkerheten skiljer sig mellan Big 4 byråer och 

inom byråerna (Reynolds & Francis, 2001; Francis & Yu, 2009; Bills m.fl. 2016). Ur ett 

institutionellt perspektiv skulle det kunna förklaras genom att individuella kontor har en 

stark lokal förankring om hur de ska agera (Collin m.fl., 2009). Normativa tryck som 

skapas på lokal nivå kan betona kundorientering och vinst i förhållande till professionell 
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värdering (Argento, m.fl., 2013). Således kan det förklara skillnaderna mellan kontor 

inom samma revisionsbyrå samt varför vissa kontor prioriterar lönsamhet före oberoende 

och därav är mindre benägna att utfärda en fortlevnadsvarning (Reynold & Francis, 

2001).  

  

Större klienter får ett starkare beroendeförhållande vid mindre kontor, eftersom de 

representerar en större andel av kontorets omsättning jämfört med större kontor (Reynold 

& Francis, 2001). Däremot minskar beroendet när revisorerna har fler än en klient. 

Reynold och Francis (2001) påpekar även att större klienter innebär en högre risk. Den 

höga risken uppstår i och med att de större klienterna oftast har fler intressenter, vilket 

innebär att ett möjligt revisionsmisslyckande får större konsekvenser. Choi m.fl (2010) 

menar att större kontor är mindre beroende av specifika klienter varför de lättare kan stå 

emot tryck från klienter, jämfört med mindre kontor.  

  

Mindre kontor i Big 4 utnyttjar i lägre grad interna resurser, speciellt när det gäller 

specialistkompetens som oftast allokeras till större kontor (Choi m.fl., 2010; Francis, 

m.fl., 2013). Således blir det en ojämn resursfördelning, där Big 4:s decentraliserade 

organisation resulterar i, att mindre kontor förlorar essentiella stödfunktioner för en 

korrekt revidering (Francis, m.fl., 2013). Däremot anser Geiger och Rama (2006) att det 

visserligen finns skillnader mellan Big 4 och Övriga byråer, men att denna skillnad inte 

utmärker sig på kontorsnivå. Utifrån structure, torde kontoren inom samma byrå följa 

samma objektiva formalisering av revisionsprocesser och manualer (Öhman, m.fl., 2006), 

vilket talar för att oavsett kontorsstorlek bör bedömning vara likartad. Svanström (2013) 

fann ett signifikant positivt samband mellan kontorsstorlek och revisionskvalitet gällande 

revisionsbyråerna som inte ingick i Big 6. Medräknat i Big 6 är förutom Big 4 även 

revisionsbyråerna BDO och Grant Thornton. Resultatet indikerar att mer samlad 

kompetens och intern expertis är ytterst viktigt i små revisionsbyråers kontor, för att de 

ska kunna ha samma höga kvalitet som kontoren inom Big 6 (Sundgren & Svanström, 

2013). Anledningen till att samma signifikanta skillnad inte hittades mellan kontoren 

inom Big 6 beror på att kompetensen revisorerna besitter inom dessa kontor överförs till 

andra kontor. Därmed anser Sundgren och Svanström (2013) att kontor inom Big 6, 

oavsett storlek levererar revision av hög kvalitet. Utifrån tvingande isomorfism bör 
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revisorer oavsett kontorsstorlek agera likartat eftersom de alla följer samma regelverk och 

förordningar. Om revisorn agerar utanför den etablerade normen riskerar de förlora sin 

legitimitet (Meyer & Rowan, 1977; DiMaggio & Powell, 1983). Däremot motsätter sig 

majoriteten av tidigare studier detta antagande och indikerar att institutionella tryck på 

lokal nivå är starkare än de nationella (Francis & Yu, 2009; Sundgren & Svanström, 2013; 

Bills m.fl., 2016; Broberg m.fl. 2016). Med bakgrund av förda resonemang har följande 

hypotes formulerats: 

 

H2: Storleken på kontoret har ett samband med revisorns benägenhet att bedöma 

problem med fortsatt drift  

 

I Sverige är majoriteten av Big 4:s större kontor belägna i storstäderna, det vill säga 

Stockholm, Göteborg och Malmö (KPMG, 2015; Deloitte, 2016; EY, 2017; PwC, 2017). 

Således representerar Stockholm en stor andel av Big 4s revisorer, eftersom deras 

huvudkontor är belägna där (KPMG, 2015; Deloitte, 2016; PwC, 2017; EY, 2017). Därav 

torde det finnas en korrelation mellan kontorsstorlek och ort. Revisionsbyråernas kontor 

på mindre orter är oftast mindre än kontoren vid storstäderna (Svanström, 2008). Vidare 

finns det bättre förutsättningar för klienter i mindre orter att få en nära relation till sin 

revisor (Svanström, 2008). Enligt Blay och Geiger (2013) påverkar oberoendefrågan 

huruvida en revisor är villig att utge en fortlevnadsvarning. Det är troligt att en revisorns 

förmåga att förhålla sig neutral beror på i vilken ort denne arbetar. För revisorer i 

storstäder torde det vara lättare att vara anonym jämfört med revisorer som arbetar i 

småstäder, därmed borde revisorer i storstäder även lättare kunna agera oberoende och 

självständigt vid revidering. Enligt Svanströms (2008) studie vilken bland annat 

inkluderade småorter, upplevde småföretag att deras relation till revisorn var mer 

personlig än yrkesmässig. Svanströms (2008) studie stärker ovanstående argument att det 

är svårare som revisor vara oberoende i småstäder. Följaktligen skulle detta kunna leda 

till att revisorer i småstäder är mindre villiga att utfärda en fortlevnadsvarning jämfört 

med en revisor i en större stad. Med anledning av förda resonemang har följande hypotes 

formulerats:  

H3: Orten som revisionsbyrån är placerad i har ett samband med revisorns benägenhet 

att bedöma problem med fortsatt drift. 
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4.5.3 Revisorernas erfarenhet 

Enligt aktiebolagslagen ska revisorer arbeta enligt god revisionssed, vilket enkelt 

förklarat, innebär att inneha erfarenhet, kunskap och professionellt omdöme. Med andra 

ord innebär det att revisorn ska agera oberoende, respektera tystnadsplikten och inneha 

kompetens (FAR, 2017). Flera revisorer kan jobba med ett och samma uppdrag och i vissa 

fall tillsätts även experter som är specialiserade inom ett visst område; detta för att täcka 

upp alla kompetensområden (Messier, 2010). När revisorer bedömer företags fortsatta 

drift använder de sig som tidigare nämnts av olika standarder, regler och tekniker, men 

deras kunskap och erfarenhet är minst lika viktig (Sikka et al, 2009). Bedömningen av 

fortsatt drift är svår att utföra, därmed ställs det höga krav på revisorernas kompetens 

(Anandarajan m.fl. 2008; Carrington, 2014; Öhman m.fl., 2015, s 152). Erfarna revisorer 

anses ha utvecklat förmågan att använda mer lämplig information i sina bedömningar 

(Choo & Trotman 1991; Shelton, 1999), vilket enligt Cahan och Sun (2014) bör leda till 

mer lämpliga uttalanden. Med erfarenhet ökar förmågan att kunna identifiera signifikant 

information och därmed blir revisorns erfarenhet en viktig variabel att ta med i 

undersökningen om fortsatt drift (Shelton, 1999; Ruiz-Barbadillo m.fl. 2004; Hardies 

m.fl., 2016). Utifrån judgement-perspektivet har erfarenhet en stor betydelse för att 

avgöra vad som är väsentlig i en revidering (Power, 2003), vilket talar för att revisorer 

som har mer erfarenhet har en bättre förmåga att bedöma ett företagets fortsatta drift.  

Vidare fann Ho (1994) i sin studie om fortsatt drift att revisorernas förmåga att avgöra ett 

företags fortsatta fortlevnad ökade med ökad erfarenhet. Lehman och Norman (2006) 

gjorde också en studie där de jämförde revisorers erfarenhet och deras förmåga att 

bedöma ett företags fortsatta fortlevnad. De fann att revisorer med många års erfarenhet 

av yrket hade bättre förmåga att åskådliggöra problem och lösa dem till skillnad från 

revisorer med mindre erfarenhet, såsom revisorsassistenter och seniora 

revisionsassistenter.  Motsättningsvis menar Anderson och Maletta (1994), Sundgren och 

Svanström (2010) samt Hardies m.fl. (2016) att sannolikheten är större för företag att få 

en fortlevnadsvarning om de revideras av mindre erfarna revisorer. Att vara försiktig och 

noggrann i bedömningen av fortsatt drift kan minska risken att misstag begås, på så sätt 

kan även mindre erfarna revisorer, trots brist på kunskap, hitta potentiella kritiska fel inom 

ett företag (Anderson & Maletta 1994). Bedömningen av fortsatt drift är en funktion av 
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förmåga, selektiv perception och oberoende menar Anandarajan m.fl. (2008) och beror 

därmed inte endast på erfarenhet. Shelton (1999) anser att revisorer med mindre 

erfarenhet influeras mer av irrelevant information vid bedömning om företagens fortsatta 

levnad, samtidigt kunde Svangren och Svanström (2010) i sin studie om fortsatt drift inte 

hitta något samband mellan erfarenhet och förmågan att bedöma ett företags fortsatta 

fortlevnad. Däremot hittades ett samband mellan revisorernas ålder och sannolikheten att 

utfärda en varning om fortsatt drift. Det finns skilda meningar kring huruvida revisorns 

erfarenhet påverkar bedömning om fortsatt drift. Fler argument talar för att revisorer med 

längre erfarenhet kan identifiera mer relevant information och därmed även göra mer 

kvalificerade bedömningar än revisorer med mindre erfarenhet inom yrket. Således 

formuleras följande hypoteser:  

 

H4: Erfarenhet har ett positivt samband med revisorns benägenhet att bedöma problem 

med fortsatt drift. 

 

4.5.4 Kön  

Eftersom tidigare studier har rapporterat signifikanta könsrelaterade skillnader inom 

områden såsom risktagande och finansiell rapportering (Beckman & Menkhoff, 2008; 

Breesch & Branson, 2009; Hardies m.fl. 2014) vore det intressant att undersöka om det 

finns signifikanta könsrelaterade skillnader i bedömningen av fortsatt drift i Sverige. 

Kvinnor anses vara mer försiktiga och noggranna när det kommer till att bedöma risken i 

ett företag (Powell & Ansic, 1997; Byrnes m.fl. 1999; Breesch & Branson, 2009; Ittonen 

& Peni, 2012), dessutom anses kvinnor även i högre grad följa lagar och regler, jämfört 

med män (Bernardi & Arnold, 1997). Dessa egenskaper kan förklaras av att kvinnor och 

män utsätts för olika normativa tryck (Breesch & Branson, 2009), där kvinnor förväntas 

vara mer försiktiga och mindre riskbenägna än män. Det normativa antagandet får stöd 

av Byrnes m.fl. (1999) studie som fann att män tar risker även när det finns tydliga tecken 

på att det är en dålig idé, medan kvinnor istället tenderar att undvika risker även om 

riskerna anses vara små. Ittonen och Peni (2012) menar att det även skulle kunna vara 
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tänkbart att kvinnor arbetar hårdare med tanke på det välkända fenomenet ’glastaket’9, 

för att visa att de är kompetenta nog för att uppnå en hög företagsposition. På så sätt 

arbetar kvinnor mer med sina uppgifter för att bevisa att de kan lika mycket som män. 

Hardies m.fl. (2014) undersökte i sin studie revisionskvalitet genom att studera 

revisorernas förmåga att uttala sig om fortsatt drift. Enligt Hardies (2014) prioriterar 

kvinnor kvalitet framför vinst och affärer. Hardies m.fl. (2014) menar att kvinnor även 

har mindre och färre klienter än män och brukar heller inte vara rankade bland de mest 

sysselsatta revisorerna. Oberoendet, noggrannheten och den låga riskbenägenheten bland 

kvinnor skulle också kunna vara orsaken till att Hardies m.fl. (2014) i sin studie fann att 

kvinnliga revisorer utfärdar fler fortlevnadsvarningar än män, speciellt till finansiellt 

stressade klienter och därmed även begick färre misstag än män. Enligt ovanstående 

argument formuleras följande hypotes:  

  

H5: Det finns ett positivt samband mellan kvinnor och benägenheten att bedöma problem 

med fortsatt drift.  

  

                                                 

9 Hinder för kvinnor att avancera i karriären, på grund av mer eller mindre dolda könsrollsmönster i 
näringslivet.  
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5. Empirisk metod  

 

I detta kapitel presenteras studiens undersökningsmetod och datainsamling. Vidare 

presenteras även enkätens utformning, urval, etiska aspekter, bortfallsanalys och kritik 

mot enkätstudien, statistisk metod samt operationalisering.  

 

5.1 Forskningsdesign och forskningsmetod  

Studiens syfte är att förklara skillnaderna i revisorns bedömning av fortsatt drift med hjälp 

av en kvantitativ metod. Avsikten med kvantifiering är att förklara komplexa samband 

utan att gå in på djupet (Bryman, 2011, s.40). Flera av de tidigare studierna som 

undersökte revisorernas träffsäkerhet gällande fortlevnadsvarning, använde sig av 

kvantitativa metoder (Knechel & Vanstraelen, 2007; Ruiz-Barbadillo m.fl. 2007; 

Tagesson & Öhman, 2015), vilket visar på att det är en lämplig metod även i denna studie. 

Denna metod är även användbar vid studier som testar variablernas signifikans (Bryman 

& Bell, 2011, s.333) och är därmed väl lämpad för att förklara vilka variabler som 

påverkar revisorns bedömning av fortsatt drift.   

  

Studien har genomförts med en tvärsnittsdesign, vilket innebär att vi har studerat 

revisorns bedömning av fortsatt drift vid en specifik tidpunkt (Jacobsen, 2002, s.107; 

Bryman, 2011, s.64). Primärdata har samlats in genom enkäter i syfte att generera en 

uppsättning kvantifierbara data med koppling till flera variabler (Bryman, 2011, s.64). 

Utifrån kvantifierbara data kan variation i fallen urskiljas för att studera kopplingarna 

mellan variablerna (Bryman, 2011, s.65). Nackdelen med tvärsnittsdesign är oklarheten 

angående den kausala relationen i sambanden mellan variablerna. Det går att upptäcka 

kopplingar mellan variabler, men orsak och verkan mellan variablerna går inte att urskilja, 

vilket sänker studiens interna validitet (Bryman, 2011, s.64). 

  

Under insamlingen av primärdatan, upptäcktes komplexiteten med att undersöka 

bedömning av fortsatt drift. För att belysa och få en bättre förståelse av studiens insamlade 
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datamaterial blev det nödvändigt att komplettera studien med en kvalitativ metod 

(Bryman, 2011, s.560). Tre uppföljningsintervjuer genomfördes för att förklara och få en 

mer fullständig redogörelse av bedömningen av fortsatt drift (Bryman, 2011, s.571). En 

kombination av kvantitativ och kvalitativ metod ökar studiens validitet, eftersom 

resultatets överensstämmelse kan granskas (Bryman & Bell, 2013, s 636-367) och ökar 

förståelsen av det övergripande kvantitativa resultatet (Bryman, 2011, s.574). 

 

5.2 Datainsamlingsmetod  

Studiens empiriska material har samlats in genom en enkätundersökning, vilket innebär 

att enkätmaterialet utgör primärdata. Datainsamlingen har till stor del varit 

standardiserad, vilket har underlättat analysen av det empiriska materialet (Jacobsen, 

2002, s.281). En nackdel med enkäter är att datainsamlingen kan ge ett betydande bortfall 

(Bryman & Bell, 2003, s.164). Enkäter kan även orsaka missförstånd, eftersom 

respondenternas tolkning av enkätfrågorna kan skilja sig åt (Saunders, 2016, s.449). En 

annan nackdel med enkätstudier är att det är svårt att få djupare svar (Sverke, 2004, s. 

50). Vid utformningen av enkäten har hänsyn tagits till för- och nackdelar för att försöka 

undvika fallgroparna. 

  

För att utföra studien har vi konstruerat case baserade på verkliga företag som revisorer 

tidigare har reviderat. Casen har konstruerats med hjälp av två auktoriserade revisorer 

som är medlemmar i FAR. Fördelen med denna typ av metod är att samtliga respondenter 

fick samma situation att bedöma, vilket har gjort det lättare att observera skillnader mellan 

revisorerna. En nackdel med casen är att företagen som beskrivs i enkäten är hypotetiska, 

vilket leder till att de kanske inte svarat som de hade gjort i en verklig situation, detta 

innebär att studiens validitet påverkas negativt (Bryman, 2011, s.50).  

  

Vid datainsamlingen av enkäterna tog vi lärdom från Hällström, Lönnblad och Öwalls 

(2010) studie som skickade ut e-postenkäter för att undersöka riskbedömning ur revisorns 

perspektiv. Deras studie hade en stor andel bortfall, vilket Bryman (2011, s.231) och 

Ejlertsson (2005, s. 26) anser ökar risken för fel och skevhet i resultatet. För att reducera 
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andelen bortfall i studien, valde vi att besöka byråer, för att på så vis försöka reducera 

bortfall i studien. Däremot valde vi på grund av tidsbrist och ekonomiska resurser, att 

skicka ut enkäter elektroniskt till byråerna vi inte besökte. Innan de elektroniska enkäterna 

skickades ut till de mindre orterna ringde vi till revisorerna för att försäkra oss om att de 

var villiga att ställa upp, för att på så sätt öka svarsfrekvensen. 

  

Som tidigare nämnts kompletterades den kvantitativa studien med inslag av kvalitativ 

metod i form av tre intervjuer. Dessa tre mindre uppföljningsintervjuer genomfördes med 

auktoriserade revisorer, med lång erfarenhet inom yrket. Intervjuerna utfördes under 

semi-strukturerade former, med specifika teman angående bedömning av fortsatt drift, 

dock under fria former (Bryman, 2011, s.415). Alternativet hade varit ostrukturerade eller 

strukturerade intervjuer, men eftersom den kvantitativa undersökningen föranledde 

intervjuerna, var syftet mer att få svar på konkreta frågor. Huvudsyftet med intervjuerna 

var att komplettera den kvantitativa empirin genom att belysa och redogöra 

problematiken med bedömningen om fortsatt drift, väsentligheten av ISA 570 samt casens 

utformning.  

  

5.3 Urval 

För att generalisera kvantifierbar data är det viktigt att urvalet är tillräckligt stort och 

representativt för hela gruppen (Jacobsen, 2002, s. 81). I Sverige finns cirka 2850 

auktoriserade revisorer och hälften av dem jobbar för Big 4-byråerna 

(Revisorsinspektionen, 2017). 

  

På grund av studiens tidsram var det inte möjligt att nå ut till hela populationen av 

auktoriserade revisorer. Gällande urvalsmetoden kombinerades stratifierat urval med 

bekvämlighetsurval. Gällande besöken på byråer använde vi oss av ett 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att vi endast besökte byråer i Norrköping, Linköping, 

Jönköping och Stockholm. Det var av stor vikt för studiens syfte att urvalet innefattande 

revisorer från olika orter och kontor. Därmed gjordes ett stratifierat urval, för vårt utskick 

av webbenkät. Stratifierat urval innebär att revisorerna som population, delats in i olika 
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strata, där varje strata uppvisar en proportionerlig representation av varje grupp (Körner 

& Wahlgren, 2005, s. 24; Bryman, 2011, s.186, s.185; Saunders m.fl., 2016, s. 291). 

Fördelen med stratifierat urval är att ingen urvalsgrupp blir överrepresenterad och enligt 

Körner och Wahlgren (2005, s.24) är ett stratifierat urval att föredra när det finns stora 

skillnader mellan olika urvalsgrupper. Ett stratifierat urval förutsätter dock att användarna 

besitter relevant information för att identifiera de olika individerna i populationen, annars 

riskerar arbetsinsatsen bli för omfattande och dyr (Bryman, 2011, s.186; Saunders m.fl., 

2016, s. 291). Utifrån Revisorsinspektionens (2017) register över auktoriserade revisorer 

identifierades de olika auktoriserade revisorernas byråtillhörighet och arbetsplats (ort). 

Saunders m.fl. (2016, s.280) rekommenderar att varje kategori har minst 30 respondenter, 

för att stickprovet ska vara normalfördelat. 

  

Totalt delade vi ut 177 enkäter, av dessa delades 106 ut i Stockholm, 30 i Linköping, 23 

i Norrköping och 18 i Jönköping. Ytterligare 665 webbenkäter mailades, vilket ger totalt 

urval på 842 auktoriserade revisorer. De flesta revisorerna som besöktes fick två veckor 

på sig att besvara enkäten. Enkäterna som skickades ut elektroniskt, skickades ut samma 

dag som vi kontaktade byråerna. Vi anser inte att detta tillvägagångssätt torde påverka 

validiteten avsevärt, eftersom revisorerna har fått ta del av exakt samma material.   

  

Urvalet för den kvalitativa delen av studien, var ett bekvämlighetsurval, där tre 

auktoriserade revisorer med lång erfarenhet valdes ut för uppföljningsintervjuer. Samtliga 

intervjuer skedde vid respondenternas arbetsplats för att tillmötesgå deras arbetsschema. 

Två av respondenterna är partners vid Big 4-byråer och den tredje är partner vid en mindre 

byrå (Övrig byrå).  

 

 5.4 Avgränsningar  

I studien har vi avgränsat oss till auktoriserade revisorer, detta på grund av de uppfyller 

formella behörighetskrav som indikerar en likvärdig kompetensnivå. På grund av 

begränsad tid och resurser var det nödvändigt att göra vissa avgränsningar avseende 

besöken på revisionsbyråerna. Av logistiska skäl begränsades besöken geografiskt till 
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Linköping, Norrköping, Stockholm och Jönköping. Studien kommer använda sig av två 

case, vilket begränsar förklaringsvariablerna som kan undersökas. I studien har hänsyn 

inte kunnat tas till variabler såsom uppdragets längd (Geiger & Raghunandan, 2002; 

Ruiz-Barbadillo, 2007), arvode (Svanberg & Öhman, 2014; Tagesson & Öhman, 2015) 

och oberoendefrågan (Ruiz-Barbadillo, 2007; Blay & Geiger, 2013) inte kunnat beaktas, 

vilket enligt tidigare forskning har stor inverkan på revisorns bedömning av fortsatt drift. 

Detta på grund av vår undersökningsmetod inte tillåter oss undersöka dessa 

förklaringsvariabler.   

 

5.5 Enkätens utformning 

Enkäten skapades både i pappersform för fysisk utdelning vid våra revisionsbesök och 

som webbenkät för mailutskick. Enligt Bryman (2011, s. 228) finns det fördelar i att 

använda sig av elektroniska enkäter, eftersom de är billigare och lättare att administrera. 

Vidare menar Bryman och Bell (2003, s. 168) att en attraktiv och professionell layout på 

enkäten ökar svarsfrekvensen. Enkäten bestod av ett introduktionsbrev som förklarade 

syftet med studien, för att på sådant vis försöka väcka intresset hos revisorerna och för att 

eventuellt reducera bortfallet (Bryman & Bell 2003 s. 165). Därefter följdes enkäten av 

demografiska frågor, där revisorerna fick besvara frågor kring kön, ålder, byråtillhörighet, 

ort samt erfarenhet. Enkätens demografiska frågor var viktiga för att kunna koppla 

variablerna till svaren i casen. Efter de demografiska frågorna fick revisorerna även 

besvara frågor kring tidigare utfärdande av fortlevnadsvarning och huruvida de har 

utfärdat en fortlevnadsvarning som vid senare skede visat sig vara felaktig. Motivet 

bakom frågorna om tidigare utfärdande av fortlevnadsvarning, var för att undersöka hur 

vanligt förekommandet fenomenet är. Efter de inledande frågorna presenterades båda 

casen med en kort beskrivning och avslutades med frågor kring casen. I enkäten 

påpekades även att alla frågor kommer att behandlas konfidentiellt, eftersom fallen kan 

beröra känsliga ställningstaganden (se Bilaga 1).  

  

För att skapa de elektroniska enkäterna använde vi oss av ett nätbaserat enkätprogram, 

Google forms. Tre arbetsdagar efter det första utskicket, mailade vi en påminnelse med 

samma innehåll, men denna gång märktes mailen med ’Påminnelse’. Ytterligare 1 vecka 
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efter den första påminnelsen skickades ännu en påminnelse, denna gång märktes mailet 

med ’Påminnelse 2’.   

  

5.5.1 Utformning av case  

Kriterierna för de två casen var att ett av casen skulle representera Typ I-fel och det andra 

Typ II-fel. Motivet bakom valet av Typ I- och Typ II-fel var att urskilja om revisorernas 

bedömning av fortsatt drift skilde sig åt från tidigare bedömning. Tanken från början var 

att undersöka revisorernas träffsäkerhet angående fortsatt drift utifrån två case. Under 

enkätundersökningen noterades att casens omfattning inte var tillräcklig för att 

revisorerna skulle göra en lämplig bedömning.  Därmed bedömde vi att en sådan 

undersökning inte skulle kunna genomföras utifrån vår enkät. Istället för att undersöka 

revisorernas träffsäkerhet har vi valt att använda enkäten som underlag för att undersöka 

revisorernas benägenhet att bedöma problem med fortsatt drift. Båda casen är som nämnts 

tidigare baserade på verkliga företag, för att öka trovärdigheten i studien. Vid utformandet 

av casen användes Retriever Business, vilket är en företagsdatabas som innehåller 

bokslutssiffror. Vid sökningen av potentiella företag att basera casen på begränsades 

sökningen till små- eller medelstora aktiebolag och som inte bedriver verksamhet inom 

kapitalförvaltning. Exkluderingen av kapitalförvaltningen gjordes på grund av den 

nischade kompetensen som krävs för att revidera ett finansiellt företag.  

  

För Typ I-fel sökte vi efter ett företag med revisorsanmärkning av övrigt allvarlig art, 

mellan 2009–2012, för att säkerställa att företaget fortfarande överlevde flera år efter sin 

fortlevnadsvarning. Det utvalda företag för Typ I-fel fick 2012 en revisionsanmärkning 

av särskild betydelse som påpekade osäkerheter kring företagets fortsatta drift, men är 

fortfarande aktivt än idag. För typ II-fel sökte vi efter företag som har hamnat på obestånd 

utan föregående fortlevnadsvarning. För att säkerställa att vårt utvalda företag för Typ II-

fel hamnade på obestånd på grund av oförmågan att betala sina kortsiktiga fordringar tog 

vi del av konkursboets handlingar. Båda casen är konstruerade på liknande sätt för att vi 

lättare ska kunna jämföra resultaten av enkäterna. Casen behövde vara tillräckligt 

omfattande för att kunna tillhandahålla revisorerna med lämplig information för att utföra 

en bedömning av fortsatt drift. Samtidigt var vi tvungna att begränsa mängden 
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information vi kunde tillhandahålla revisorerna, eftersom vi ville utforma en enkät som 

inte tar mer än 15 minuter att besvara. Enligt Saunders m.fl. (2016, s. 468) ska detta 

tillvägagångssätt öka svarsfrekvensen, eftersom alltför långa enkäter tenderar att öka 

bortfallet. Nackdelen med ett stort bortfall är som tidigare nämnts att det ökar risken för 

fel och skevhet i resultatet (Bryman, 2011, s.231). I inledningen av enkäten poängterades 

att alla andra förutsättningar, som inte nämnts ska vara i sin ordning.  

  

Till båda casen kopplades fem casefrågor. De fyra första frågorna är slutna; detta för att 

underlätta analysen och för att öka jämförbarheten i svaren. Slutna frågor är enligt 

Bryman (2011, s.228) också lättare att besvara, eftersom respondenten endast behöver 

markera ett svarsalternativ och leder också till att det går fortare att besvara enkäten. 

Samma frågor har använts i båda casen för att undvika att respondenterna blir förvirrade, 

men också för att möjliggöra en jämförelse.  

  

Första frågan behandlar huruvida revisorn anser att ISA 570 är väsentlig i bedömningen 

av casen. Anledningen till att vi har valt att ha med denna fråga i enkäten är på grund av 

att ISA570 behandlar bedömning av fortsatt drift. Därmed torde ISA570 vara av hög 

väsentlighet vid utfärdande av fortlevnadsvarningar. Frågan om ISA570 har revisorerna 

fått besvara enligt en sjugradig likertskala10 (Bryman, 2011, s. 157; Saunders m.fl., 2016, 

s. 457). Valet av en sjugradig likertskala motiveras av att vi ville fånga så många nyanser 

som möjligt av respondenternas svar. I fråga två har revisorerna fått göra en bedömning 

av casens risk, även denna fråga har besvarats utifrån en sjugradig likertskala. Den tredje 

frågan handlar om huruvida revisorerna bedömer att det finns sådana händelser eller 

förhållanden inom företagen som skulle kunna leda till betydande tvivel kring företagens 

förmåga att fortsätta sin verksamhet. I denna fråga valdes sexgradig likertskala. Valet av 

den sexgradiga skalan motiveras med att vi ville tvinga respondenterna att ta ställning till 

vilket håll de lutar åt i sin bedömning av fortsatt drift, eftersom syftet med denna studie 

har varit att undersöka skillnader i revisorns bedömning av fortsatt drift. Nackdelen med 

olika svarsskalor är dock att de skulle kunna skapa förvirring för respondenterna och 

                                                 

10 Likertsskala är i grunden ett flerindikatorsmått, där målet är att mäta intensiteten i en känsla eller 
upplevelse som rör det aktuella området eller temat (Bryman, 2011, s.157) 
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därmed även påverka studiens reliabilitet (Saunders, 2016 s. 458). I fråga fyra tillfrågades 

revisorerna om de skulle anmärka i revisionsberättelsen. Denna fråga har revisorerna fått 

besvara frågan genom att ringa in antingen ’ja’ eller ’nej’. I denna fråga uteslöts 

svarsalternativet ’vet ej’ för att på så sätt ’tvinga’ revisorerna att ta ställning i frågan. För 

att få en bättre förståelse kring revisorernas tankesätt tillfrågades de i fråga fem att kryssa 

för faktorer som de ansåg var avgörande för deras bedömning. Efter frågorna lämnades 

utrymme för revisorerna att kommentera casen med egna ord, för att på så sätt ge 

kompletterande svar och bidra med ytterligare aspekter vi förbisett. I enkäten skrev vi 

våra telefonnummer och mailadresser så att revisorerna snabbt kunde kontakta oss om det 

skulle uppstå oklarheter (se Bilaga 1). 

 

5.5.2 Pilotstudie  

Enligt Bryman och Bell (2003 s. 191) och Saunders, m.fl. (2016. s.473) bör en pilotstudie 

genomföras innan den verkliga enkätstudien sätts igång för att öka studiens validitet och 

reliabilitet. Detta för att säkerhetsställa att enkätfrågorna fungerar som tänkt och för att 

studien i sin helhet ska bli bra (Saunders, m.fl. 2016. s.473). Pilotstudierna sägs vara extra 

viktiga vid enkätstudier, eftersom det inte finns någon intervjuare närvarande som skulle 

kunna förtydliga oklarheter i casen (Bryman & Bell, 2013, s.276; Saunders, m.fl. 2016. 

s.473–4). Pilotstudien utfördes av två auktoriserade revisorer, som svarade på enkäten 

och kommenterade frågorna samt utformningen av enkäten. Anledningen till att vi valde 

auktoriserade revisorer att utföra pilotstudien var för att vi såg fördelar i att en respondent 

som liknar den slutliga populationen kunde ge oss relevanta kommentarer. Den ena 

revisorn som utförde studien är en erfaren auktoriserad revisor som är delägare i en 

mindre revisionsbyrå i Norrköping. Den andra revisorn är en erfaren auktoriserade revisor 

som är partner på en av Big 4-byråerna i Stockholm.  

  

Efter pilotstudien gick vi igenom kommentarer och förslag från revisorerna och 

genomförde några mindre förändringar i casen. Vissa instruktioner och frågor 

förtydligades för att minska risken för missförstånd dessutom adderades information i 

casen för att skapa bättre underlag för revisorernas bedömning av fortsatt drift. 

Förändringar genomfördes för att öka studiens validitet och reliabilitet.  
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5.6 Bortfallsanalys 

Bortfall uppstår då vissa respondenter i stickprovet av olika anledningar väljer att inte 

besvara enkäten (Bryman & Bell, 2011, s. 111). Bortfall kan medföra att de slutsatser 

studien har dragit inte speglar hela populationen (Bryman & Bell, 2011, s. 111).  

  

Urvalet i studien var 842 auktoriserade revisorer. På grund av högsäsong för revisorerna 

och stor arbetsbelastning under hela våren, avböjde många revisorer till att delta i 

enkätstudien. Svarsfrekvensen från revisorerna i Stockholm var generellt dålig, därav 

valde vi att maila revisorer i Göteborg och Malmö får att på så sätt öka svarsfrekvensen 

från storstäder. I Göteborg och Malmö mailades alla auktoriserade revisorer som är 

medlemmar i FAR, detta var vid mailutskicket, 278 respektive 161 stycken. Efter att ha 

besökt Deloitte i Stockholm fick vi omedelbart svar att de har som policy att inte besvara 

enkäter. Även Deloitte i Linköping svarade att de var underbemannade och kunde därmed 

inte delta i undersökningen. För att öka svarsfrekvensen från Deloittes auktoriserade 

revisorer, mailades därmed alla Deloittes registrerade FAR-medlemmar i Sverige.  

  

Av ett stickprov på totalt 842 auktoriserade revisorer besvarades 47 enkäter, detta ger en 

svarsfrekvens på 5,6 procent och ett bortfall på 94,4 procent. Detta är ett stort bortfall, 

men enligt Jacobsen (2002, s.362) är det inte andelen som faller bort som är det 

problematiska, utan vilka som faller bort. En anledning till vårt stora bortfall kan bero på 

den höga arbetsbelastning revisorerna har under våren, vilket resulterar i att revisorer inte 

har tid att besvara enkäter. Vidare är ämnet fortsatt drift ett komplicerat ämne och många 

revisorer är kanske obekväma i att uttala sig om ämnet på grund av dess komplexitet. 

  

Förutom det externa bortfallet uppstod även ett internt bortfall, eftersom flera revisorer 

valde att inte svara på alla frågor, främst på grund av att de ansåg att informationen var 

otillräcklig och att de inte var bekväma i att svara. Det var ett medvetet val att inte göra 

alla enkätfrågor obligatoriska. Uteblivna svar föranleddes ofta av kommentarer och 

motivering om varför revisorerna inte svarade på specifika frågor. Frågan som flest antal 
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revisorer undvek att besvara var fråga nummer fyra i båda casen: “skulle du anmärka i 

revisionsberättelsen för räkenskapsår 2016?”. Revisorerna som inte svarade på denna 

fråga, angav istället att de önskade mer information om kassaflödet och om framtida 

finansieringslösningar. En revisor kommenterade: 

  

“Jag tycker informationen och förutsättningar var för tunna för att ta ställning. Detta är 

svåra frågor som kräver ordentlig analys innan man tar de revisionsbevis som krävs för 

att kunna yttra sig i RB.”  

  

På grund av det stora interna bortfallet på fråga fyra i båda casen valde vi att utesluta 

frågan i analysen av resultaten. Svarsfrekvensen på denna fråga var så pass låg att vi 

bedömde att det inte var möjligt att analysera denna fråga. Enligt Bryman (2011, s.193) 

kan ett stort bortfall bidra till skevhet av studiens resultat. Totalt sett fick vi in 47 svar 

angående case 1 och 46 svar anågende case 2. I och med att vi har valt att analyserna 

casen för sig anser vi att detta inte utgör ett större problem.  

 

Även om flera revisorer önskade mer information kring casen, verkar revisorerna i helhet 

ha förstått frågorna och förutsättningarna på samma sätt. Därmed har vi utgått ifrån att 

svaren i de övriga frågorna är tillförlitliga för att kunna besvara våra hypoteser.  

 

  

Tabell 5.1 Tabell över fördelning av svarsfrekvens 

 

I tabell 5.1. kan vi utläsa hur svarsfrekvensen är fördelad på huruvida revisorerna har 

blivit kontaktade via telefon/mail eller genom besök. Vi kan i tabellen notera att 

svarsfrekvensen var högre bland de som vi besökte på kontoren.  
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Tabell 5.2 Tabell över könsfördelningen 

 

 I den totala populationen är 34 procent kvinnor och 66 procent män (Se tabell 5.2). Av 

dem som svarade på enkäten var 30 procent kvinnor och 70 procent män, vilket innebär 

en skillnad på tre till fyra procentenheter. Detta speglar populationen, vilket medför att vi 

tills viss mån kan generalisera resultaten (Jacobsen, 2002, s. 362). 

   

Tabell 5.3 Tabell över byråernas svarsfrekvens 

 

 När vi jämför respondenternas byråtillhörighet med populationen i tabell 5.3 kan vi utläsa 

att KPMG, EY och Deloitte svarade i högre utsträckning, medan revisorer från PwC och 

Övriga byråer svarade i lägre utsträckning. I tre av fem fall speglar fördelningen av våra 

respondenter den verkliga populationen. Fördelningen av byråerna innebär ändock att vi 

måste vara försiktiga vid generalisering av resultaten.   

 5.7 Operationalisering 

Hypoteserna utgår från en beroende variabel och fem oberoende variabler, vilka är 

kopplade till två case avseende fortsatt drift. Till bivariata- och multivariata testerna har 

vi även kopplat fem kontrollvariabler. Varje hypotes testas mot båda casen. Enligt Körner 

och Wahlgren (2005) är det viktigt att det man avser mäta är det man verkligen mäter och 

inte i själva verket något annat. Därför är det av stor vikt att reflektera om variablerna 

verkligen speglar begreppen som skall undersökas (Körner & Wahlgren, 2005). Nedanför 

presenteras variablerna för de två case som studien ämnar undersöka.  
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Beroende variabel 

Studiens beroende variabeln är revisorns bedömning av fortsatt drift, vilken vi har 

undersökt genom två case, där revisorerna har fått ta ställning till huruvida de anser att de 

finns betydande tvivel angående den fortsatta driften i de beskrivna casen. Revisorerna 

har fått besvara frågan genom en sex-gradig likertsskala, där 1 innebär att de ej finner 

några betydande tvivel och 6 betyder att de finner starkt betydande tvivel kring den 

fortsatta driften. Valet av en sexgradig likertskala vid bedömning av betydande tvivel 

ökar den interna validiteten, eftersom till skillnad från ja eller nej svar, ger likertsskala 

åsiktsgrader om revisorns ställning till bedömning av fortsatt drift (Bryman, 2011 s. 157).  

Likertskalor ger ofta upphov till ordinalvariabler, det vill säga variabler som kan 

rangordnas. Enligt Djurfelt (2010, s.43) går det inte att jämföra avståndet mellan 

positionerna på en ordinalskala. Variabeln skulle möjligtvis även kunna ha kategoriserats 

som en intervallvariabel (Bryman & Bell, 2013, 344), men eftersom vi anser att det inte 

är självklart att stegen mellan skalorna är lika stora har vi valt att kategorisera studiens 

beroende variabel som en ordinal-variabel.  

Oberoende variabler  

Vid valet av oberoende variabler som kan påverka revisorns bedömning av fortsatt drift, 

togs hänsyn till tidigare forskning, detta för att öka studiens validitet. Faktorer som enligt 

tidigare forskning har stor inverkan och som nyttjas i denna undersökning är:  

  

- byråtillhörighet (Geiger & Rama, 2006; Hunt & Lutseged, 2007; Knechel & 

Vanstraelen, 2007; Kaplan & Williams, 2012; Sundgren & Svanström, 2014; 

Tagesson & Öhman, 2015; Foster & Shastri, 2016) 

  

- kontorsstorlek (Reynolds & Francis, 2001; Francis & Yu, 2009: Choi m.fl. 2010; 

Sundgren & Svanström, 2012; Francis m.fl 2013; Broberg m.fl. 2016; Bills m.fl, 

2016),  
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- ort (Svanström, 2008; Kaplan & Williams, 2012)  

  

- Erfarenhet (antal år som auktoriserad revisor) (Ho, 1994; Shelton 1999; Ruiz-

Barbadillo m.fl. 2004; Lehman & Norman, 2006; Anandarajan m.fl. 2008; Sikka 

et al, 2009; Hardies m.fl, 2016)  

  

- kön (Breesch & Branson, 2009; Ittonen & Peni, 2012; Hardies m.fl. 2016),  
 

Nedan presenteras varje hypotes och operationaliseringen av oberoende variablerna.  

 

 H1: Det finns ett samband mellan byrån och revisorns benägenhet att bedöma problem 

med fortsatt drift 

 

Syftet med ovanstående hypotes var att undersöka huruvida det finns skillnader i 

bedömningen av fortsatt drift mellan revisorer från Big 4 och revisorer från Övriga byråer. 

För att undersöka detta har revisorer som arbetar på byråer som tillhör Big 4 kodats om 

till 0 och resterande, det vill säga revisorer från Övriga byråer har slagits ihop och kodats 

om till 1.  

   

H2: Storleken på kontoret har ett samband med revisorns benägenhet att bedöma 

problem med fortsatt drift  

 

Syftet med ovanstående hypoteser var att undersöka huruvida variabeln kontorsstorlek 

har en inverkan på revisorns ställningstagande till bedömning av fortsatt drift. För att 

erhålla information angående kontorsstorlek, fick respondenterna ange antalet 

medarbetare på deras arbetsplats.  

 

 H3: Orten som revisionsbyrån är placerad i har ett samband med revisorns benägenhet 

att bedöma problem med fortsatt drift 
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Variabeln ort har kodats om, storstäder såsom Stockholm, Göteborg och Malmö har 

tilldelats siffran 1, mellanstora städer har kodats om till 2, och småstäder såsom Tranås 

och Mjölby har tilldelats siffran 3. Småstäder har vid ordinal logistiska analysen använts 

som referensvariabel. Studiens definition av städer utgick från SCB registret över 

totalbefolkningen (SCB, 1997), vi har dock inkluderat glesbygdskommun (mindre än 20 

000 invånare) i definitionen småstad (se figur 5.1).  

  

 

Figur 5.1 Definition av ortsindelningen 

  

H4: Erfarenhet har ett positivt samband med revisorns benägenhet att bedöma problem 

med fortsatt drift  

 

Syftet med hypotes 4 var att undersöka huruvida revisorns bedömning av fortsatt drift 

påverkas av erfarenhet. Denna variabel utgick från antal år som auktoriserad revisor. I 

ordinal logistisk regression har denna variabel fått kodats om, revisorer som har varit 

auktoriserade upp till 12 år har tilldelats siffran 0, revisorer som har varit auktoriserade 

mellan 16 och 22 år har tilldelats siffran 1 och revisorer som har varit auktoriserade i mer 

än 22 år har tilldelats siffran 3. Vid kategoriseringen av revisorernas erfarenhet utgick vi 

från Messiers (1983) studie där han undersökte huruvida erfarenhet påverkar revisorns 

omdöme gällande tilläggsupplysningar i revisionsberättelsen. Messier (1983) delade in 

revisorernas erfarenhet i tre kategorier; revisorer med 1–15 års erfarenhet, revisorer med 

16–20 års erfarenhet och revisorer med över 21 års erfarenhet.  Anledningen till att vi inte 

valde att följa Messier (1983) exakt, motiverades att vi ville ha en jämnare fördelning av 

antalet revisorer i kategorierna.  
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H5: Det finns ett positivt samband mellan kvinnor och benägenheten att bedöma problem 

med fortsatt drift  

 

Syftet med hypotesen ovan har varit att undersöka huruvida kön har en inverkan på 

bedömning av fortsatt drift. Variabeln har kodats om till dummyvariabler, där män har 

fått siffran 0 och kvinnor har tilldelats siffran 1.  

 

Kontrollvariabler  

I enkäten har revisorerna utöver frågorna som behandlar hypoteserna även blivit 

tillfrågade att svara på frågor som i studiens analys har använts som kontrollvariabler. 

Frågorna har behandlat alltifrån antal år som verksam revisor till huruvida revisorerna 

tidigare har utfärdat en fortlevnadsvarning. I casen tillfrågades revisorerna även att 

bedöma väsentligheten av ISA 570 samt klientens risk.    

   

Antal år som verksam revisor: Tidigare forskning har hittat samband mellan erfarenhet 

och fortlevnadsbedömningar. Vidare har erfarenhet bland annat definierats som antal år 

som verksam revisor (Ho, 1994; Lehman och Norman, 2006; Anandajaran m.fl. 2008). 

Anledningen till att vi har valt att använda denna variabel som kontrollvariabel är på 

grund av att antal år innan en revisor blir auktoriserad varierar. Denna fråga har i analysen 

behandlats på liknande sätt som ‘antal år som auktoriserad revisor’. Det vill säga 

variabeln har kodats om och revisorer som har varit verksamma upp till 12 år har tilldelats 

siffran 0, revisorer som har varit verksamma upp till 22 år har tilldelats siffran 1 och 

revisorer som har varit verksamma i mer än 22 år har tilldelats siffran 3.  På liknande sätt 

som vid ’antal år som auktoriserad revisor utgick vi från Messiers (1994) studie vid 

kategoriseringen av revisorernas erfarenhet.  

 

Tidigare utfärdande av fortlevnadsvarning: I analysen har revisorer som har angett att de 

tidigare har utgett en fortlevnadsvarning tilldelats siffran 1, och revisorer som inte har 

utgett en fortlevnadsvarning har tilldelats siffran 0. Enligt studier ligger träffsäkerheten 
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angående fortlevnadsvarningar på en låg nivå (Sundgren & Svanström, 2014; Tagesson 

& Öhman, 2015). Denna fråga ställdes för att undersöka revisorernas erfarenhet i att ge 

fortlevnadsvarningar. 

  

Felaktigt utfärdande av fortlevnadsvarning: Eftersom vi har valt företag med Typ I- och 

Typ II-fel valde vi att fråga revisorerna om deras erfarenhet gällande fortlevnadsvarningar 

som har visat sig vara felaktiga. Revisorer som svarade ja på denna fråga, tilldelades 

siffran 1, medan övriga tilldelades siffran 0.  

   

Väsentligheten av ISA 570: ISA 570 är den standard som behandlar 

fortlevnadsbedömning varför väsentligheten av ISA 570 borde ha ett starkt samband med 

utfärdande av fortlevnadsvarningar, därmed kändes det lämpligt att ha med denna 

variabel som kontrollvariabel. Frågan om ISA 570s väsentlighet i bedömningen av casen 

besvarades som tidigare nämnts genom en sjugradig likertskala, där 1 har betytt att 

revisorn inte funnit ISA 570 väsentlig och 7 har inneburit att ISA 570 har varit av hög 

väsentlighet. Denna variabel har fått kodats om, där 1–3 innebär att ISA 570 inte är av 

väsentlighet, 4 innebär att revisorn är neutral till frågan och 5–7 innebär att ISA 570 är 

av hög väsentlighet. Alternativ 4 på den sjugradiga likertskalan innebär att 

respondenterna inte tvingas att välja vilket håll de lutar mer åt, 4:an representerar med 

andra ord en neutral respons (Bryman & Bell, 2013, s. 168). 

   

Klientens risk: Andra frågan i casen behandlar hur revisorn uppfattar klientens risk, där 

1 betyder att revisorn finner låg risk i casen och 7 att revisorn finner hög risk. 

Variabeln har kodats om, där 1–3 innebär låg risk, 4 innebär att revisorn är neutral till 

frågan och 5–7 innebär hög risk. Eftersom risk kan associeras med konkurssannolikheter 

och eftersom sannolikheten för att revisorer utfärdar fortlevnadsvarningar är kopplad till 

företagens ekonomiska hälsotillstånd (Öhman, 2015) valde vi att ha med denna fråga som 

kontrollvariabel i vår undersökning. 

 



43 

 

5.8 Etiska aspekter 

Vid studiens utformning bör man beakta ett antal etiska aspekter. Denna studie tog hänsyn 

till Vetenskapsrådets (2002) fyra krav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet förhöll vi oss till genom 

att deltagandet var frivilligt dessutom informerades både respondenterna i 

enkätundersökningen och intervjudeltagarna om studiens syfte och vilka moment som 

ingick. Studien uppfyllde även samtyckeskravet genom att revisorernas deltagande var 

under deras egna villkor utan några påtryckningar från oss. Konfidentialitetskravet 

uppfylldes genom att informera respondenterna att deras deltagande inte kan identifieras 

av utomstående samt att allt insamlat material under studiens gång behandlas 

konfidentiellt. Nyttjandekravet förhöll vi oss till genom att informera respondenterna och 

intervjudeltagarna om att det insamlade materialet endast kommer att användas för 

studiens syfte. 

 

5.9 Statistisk metod 

Det statistiska programmet SPSS har använts för att analysera det empiriska data. Den 

beroende variabeln är huruvida revisorerna har bedömt att det finns betydande tvivel i 

casen, vilket de har fått bedöma genom en sex-gradig likertskala. Eftersom beroende 

variabeln är ordinal och eftersom datadistributionen inte är normalfördelad, har icke-

parametriska test utförts för att analysera resultaten. Icke-parametriska tester används när 

data inte är normalfördelad och det finns stora standardavvikelser (Aronsson, 1999, s. 

253). Till skillnad från parametriska tester som utgår från jämna fördelningar av 

data, baseras icke-parametriska tester på rangordningar och median, som bättre motstår 

outliers jämfört med medelvärdet (Gustavsson, 2011). Därav passade icke-parametriska 

tester såsom Mann-Whitney och Kruskal-Wallis, vår studie bättre än parametriska tester. 

Vi är medvetna om att Icke-parametriska test genererar ‘mildare’ antaganden om 

bakomliggande fördelning, men med tanke på förutsättningarna, passade icke-

parametriska tester vår studie bättre.  För att identifiera potentiella outliers utförde vi en 

scatterplot, där vi identifierade fyra outliers. Även om analysmetoderna inte är känsliga 

för outliers valde vi att utföra regressionerna med och utan outliers. Resultatet visade 
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ingen skillnad i regressionerna, därav har vi inkluderat outliers i våra regressioner som 

presenteras i analysen.  Vi har valt att analysera casen var för sig. 

 

En signifikansnivå på 10 procent har valts i denna studie, vilket motsvarar ett 

konfidensintervall om 90 procent. Att denna låga grad accepteras innebär dock en ökad 

risk för fel i uppskattningen med ett smalare intervall. En signifikansnivå på 10 procent 

innebär att om det finns ett svagt positivt signifikant samband förkastas hypotesen vid 

p>0,10 (Bryman, 2011, s.334).    

  

Mann-Whitney används för att jämföra medelvärdet mellan två olika grupper och 

används istället för t-test eftersom studien använder ordinalskaledata (Aronsson, 1999, 

s.264). Kruskal-Wallis är ett liknande test, men används för att jämföra fler än två grupper 

och är en icke-parametrisk motsvarighet till one way anova. Denna metod kräver 

ordinalskala (Aronsson, 1999, s.264) och har i studien använts vid jämförelse mellan 

byråerna och mellan de olika orterna i frågan om huruvida revisorerna har uppfattat att 

det finns betydande tvivel i företagen. Testet har gjorts på båda case var för sig.   

  

Fisher’s exakta test används likt ett Chi2 test och är ett icke-parametrisk test som ofta 

används när den insamlade data är liten (Djurfeldt, m.fl., 2010, s.216). Fisher’s test 

fungerar på en fyrfältstabell, varför den beroende variabeln, ‘betydande tvivel’ i detta test 

har gjorts om till en binär variabel, där 1–3 klassificerats som ‘det finns ej betydande 

tvivel’ och 4–6, ‘det finns betydande tvivel’ i företaget.  

  

För att undersöka om det finns någon samvariation mellan två variabler använder vi oss 

av det icke-parametriska korrelationstestet Spearman (Wahlgren, 2012, s.128). Spearman 

har använts på alla oberoende faktorer som kan kopplas till våra hypoteser, det vill säga 

kön, byråtillhörighet, ort, antal år som verksam revisor, antal år som auktoriserad revisor 

och antal anställda på kontoret. I detta test har vi även inkluderat frågan om ISA 570 och 

Risk, för att se huruvida dessa har en samvariation med bedömningen om företagets 

fortsatta drift. Detta test utfördes på båda casen. För att kontrollera risk för 
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multikollinearitet följer vi Djurfeldts, m.fl., (2010, s.366) rekommendationer där 

multikollinearitet anses föreligga kring värdena 0,8 eller 0,9.  

  

En ordinal logistisk regression används på båda casen för att testa casens signifikanta 

variabler i bivariatanalysen. Valet av ordinal logistisk regression sker eftersom studiens 

beroende variabel är baserad på en likertskala och därmed ordinal. Att beroende variabeln 

är ordinal utesluter logistiska regressionsmodeller. Vid en ordinal logistisk regression, får 

inte oberoende variabler vara av ordinal karaktär, vilket resulterade i att vi fick koda om 

variablerna Relevans av ISA 570 och Risk. Variabeln ISA 570 gjordes till kategorier, där 

1–3 innebär att ISA 570 inte ansågs vara väsentlig, 4 var neutral och, 5–7 innebar att ISA 

570 var av hög väsentlighet. På liknande sätt kodade vi om variabeln Risk till tre 

kategorier.  
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6. Analys 

 

I detta kapitel presenteras analysen av empirin där univariat-, bivariat- och multivariata 

analyser tillämpas på hypoteserna. Testerna följs av en sammanfattning av analysen för 

att ge en övergripande bild av resultatet. Kapitlet avslutas med en kompletterande 

intervjuanalys

 

6.1 Univariat analys 

 

Tabell 6.1 Beskrivande statistik 
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Tabell 6.1 visar beskrivande statistik för variablerna. Statistikens beroende variabeln är 

betydande tvivel om fortsatt drift, vilket vi associerar med benägenheten att utfärda 

fortlevnadsvarning. Vid Case 1 utläser vi ett medelvärde på 4,19, vilket indikerar att 

majoriteten av respondenterna anser att ett svagt betydande tvivel finns i Case 1. I Case 

2 har revisorer bedömt att det finns ett svagt betydande tvivel kring företagets fortsatta 

drift med ett medelvärde på 4,35, vilket är marginellt starkare jämfört med Case 1. 

Standardavvikelsen för Case 1 är marginellt högre än vid Case 2, vilket tyder på att en 

större spridning angående betydande tvivel i Case 1. Detta innebär att det råder större 

splittring bland revisorernas bedömning av betydande tvivel i Case 1.  

  

Vid oberoende variabeln kön, är majoriteten av respondenterna män och representerar 

70,2 procent av urvalet och speglar därmed populationen av auktoriserade revisorer (Se 

tabell 5.2). Medelvärdet på ålder är 46 år, där den yngsta är 29 år och den äldsta är 78 år. 

I statistiken ser vi att medelvärdet på tiden som verksam revisor är 20 år respektive 13 år 

som auktoriserad. Den med lägst erfarenhet har varit verksam revisor i 4 år och 

auktoriserad 0,5 år, medan revisorn med längst erfarenhet har varit verksam i 52 år, med 

47 års erfarenhet som auktoriserad. Standardavvikelsen är relativt jämn mellan år som 

verksam revisor och auktoriserad och är cirka 11,4. 

  

Bland byråer har svarsfrekvensen varit relativ jämn, med flest svar från EY (9 st.) och 

minst svar från Deloitte (3 st.). Däremot har svarsfrekvensen från Big 4 som grupp varit 

likvärdig med gruppen ‘Övriga byråer’ som representerar 48,9 procent av urvalet. 

Fördelningen av byråerna speglar i stor utsträckning populationen av auktoriserade 

revisorer (Se tabell 5.3).  

  

Antalet anställda i enkätsvaren skiljer sig avsevärt åt, där minsta kontoret består av 4 

medarbetare jämfört med det största kontoret som har 2 000 medarbetare. Medelvärdet 

på kontorsstorlek är cirka 211 medarbetare, med en standardavvikelse på cirka 459, vilket 

är högt och indikerar en stor spridning mellan kontoren. Avseende variabeln ort har vi en 

jämn fördelning, där storstad representerar 33,3 procent, mellanstora städer 25,5 procent 

och småstäder med 34 procent.    
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Lite under hälften av alla respondenter (46,8 procent) har tidigare utfärdat en 

fortlevnadsvarning. Resultatet indikerar att antingen har mer än hälften av respondenterna 

inte tidigare utfärdat fortlevnadsvarning eller är frågan så pass känslig och komplext att 

revisorer undviker att svara.  Angående tidigare felaktigt utfärdande av 

fortlevnadsvarning, har enbart 5 respondenter svarat att de hade utfärdat en felaktig 

fortlevnadsvarning.  

   

 

Figur 6.2 Avgörande faktorer vid bedömning av fortsatt drift i Case 1 

 

Undersöker vi faktorerna som enligt respondenterna var avgörande vid bedömning av 

betydande tvivel, finner vi att betalningsförmåga hade högst betydelse i Case 1 (Se 

figur 6.2), för att sedan följas av resultatutveckling och annat. Att faktorn 

betalningsförmåga får en stor betydelse indikerar att respondenterna anser att företagets 

förmåga att kortsiktigt finansiera sin verksamhet är av stor vikt, speciellt när 

förutsättningarna pekar på betalningssvårigheter.  
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Figur 6.3: Avgörande faktorer vid bedömning av fortsatt drift i Case 2 

  

I Case 2 (Se figur 6.3) går det att notera en likhet mellan vad som ansågs avgörande i 

Case 1. De viktigaste tre faktorerna var resultatutveckling, betalningsförmåga och annat. 

Resultatutvecklingen fick störst betydelsen när det gäller att avgöra företagets 

fortlevnadsförmåga, antagligen beror detta på att företaget i Case 2 visade en kraftig 

nedgång i resultatet (Se bilaga 1).  

  

Gemensamt för båda företagen är att under faktorn ‘annat’, påpekade flera revisorer att 

kassaflödesanalys behövdes samt att information från verksamhetens styrelse angående 

planerade åtgärder var viktigt för att ta ställning om företagets fortsatta drift.   
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6.2 Bivariat analys 

I bivariata analysen kommer vi testa casen var för sig, där vi börjar med att presentera 

Case 1 och därefter Case 2. Ordningen av de bivariata testerna i casen sker utifrån 

hypoteserna. Den bivariata analysen avslutas med en korrelationsmatris för båda casen, 

där variablerna testas för multikollinearitet.  

 

6.2.1 Case 1 

Byråer 

Tabell 6.2 Case 1: Byråer Mann-Whitney test 

 

I tabell 6.2 utläses det utförda Mann-Whitney testet på byråer. Medelvärdet för båda 

grupper ligger kring 4, vilket indikerar att det inte finns några statistiska skillnader mellan 

hur revisorer som arbetar för Big 4 och revisorer som arbetar för Övriga byråer bedömde 

casen. Enligt Mann-Whitney testet finns det inget signifikant samband mellan byrå och 

bedömning av betydande tvivel i Case 1.  

  

För att jämföra byråer inom Big 4 utfördes som tidigare nämnts ett Kruskal-Wallis test 

på byråerna (se bilaga 2). Kruskal-Wallis testet bekräftade Mann-Whitney testet, med 

andra ord fann inte Kruskal-Wallis tester heller något samband mellan byråstorlek och 

bedömning av betydande tvivel.   
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Tabell 6.3 Case 1: Byråer Fisher’s test 

 

  

Ytterligare ett test utfördes för att undersöka om det finns samband mellan byrå och 

bedömning av betydande tvivel (Se tabell 6.3). Ovan utläses det utförda Fisher testet på 

byråer. I detta fall valde vi som tidigare nämnts att göra om den beroende variabeln till 

två dummyvariabler. Värdena 1–3 har i detta fall slagits ihop till en variabel, vilken i detta 

test innebär att revisorerna inte har bedömt att det finns betydande tvivel i företagen, 

medan värdena 4–6 betyder att revisorerna har bedömt att det finns betydande tvivel. I 

ovanstående tabell går det att utläsas att det inte finns signifikanta skillnader mellan hur 

revisorer från Big 4 och revisorer från Övriga byråer har bedömt case 1.   

  

Resultatet av Mann-Whitney, Kruskal-Wallis och Fisher’s test indikerar samma resultat, 

det vill säga att det inte finns något signifikant samband mellan byrå och bedömning av 

betydande tvivel i Case 1.  

Ort 

Tabell 6.4 Case 1: Ort Kruskal Wallis-test 

 

I tabell 6.4 redovisas resultatet av det utförda Kruskal-Wallis testet på Case 1, där syftet 

var att undersöka om det finns skillnader i bedömning om betydande tvivel mellan orter. 
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Som tidigare nämnts klassificerat orterna enligt; storstäder, mellanstor stad och småstäder 

beroende på antal invånare inom tätorterna. Medelvärdet för alla tre 'orter' indikerar att 

det inte finns några statistiska skillnader i hur revisorer från de olika orterna har bedömt 

fortsatt drift. Resultatet indikerar att det inte finns något signifikant samband mellan ort 

och bedömning av betydande tvivel i Case 1.  

 Kön 

 Tabell 6.5 Case 1: Kön Mann-Whitney test 

 

 I tabell 6.5 presenteras ett Mann-Whitney test, som har utförts för att testa om det finns 

några signifikanta skillnader mellan man och kvinna i bedömning av betydande tvivel. 

Fördelningen mellan man och kvinna i studien stämmer bra överens med verkligheten, 

vilket kan utläsas i tabell 5.2. Utifrån Mann-Whitney testet kan vi utläsa att det inte går 

att notera några signifikanta könsskillnader i bedömning av betydande tvivel. 

  

Tabell 6.6 Case 1: Kön Fishers test 

 

 Även ett Fisher’s test (se tabell 6.6) utfördes för att undersöka om det finns signifikanta 

samband mellan kön och bedömning av betydande tvivel. Även Fishers test indikerar på 

att det inte finns något signifikant samband mellan kön och bedömning av betydande 

tvivel.   
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6.2.2 Case 2  

Byråer  

Tabell 6.7 Case 2: Byråer Mann-Whitney test 

 

 I tabell 6.7 utläses det utförda Mann-Whitney testet på byråer i Case 2. I detta test ingick 

endast 45 respondenter. Vi kan även i denna tabell utläsa att Big 4 och Övriga byråer i 

Case 2 har ett medelvärde kring 4,2 - 4,4. Big 4 har dock ett marginellt högre medelvärde 

än Övriga byråer. Mann-Whitney testet indikerar liknande resultat som i Case 1, det vill 

säga att det inte finns något signifikant samband mellan byråtillhörighet och bedömning 

av betydande tvivel.  

  

På liknande sätt som i Case 1 har ett Kruskal-Wallis test utförts (se bilaga 3). Testet har 

likt Mann-Whitney testet visat att byråerna har bedömt Case 2 på liknande sätt, och att 

det således inte finns något signifikant samband mellan byråtillhörighet och bedömning 

av betydande tvivel. 
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Tabell 6.8 Case 2: Byråer Fisher’s test 

 

Även ett Fishers test utfördes för att undersöka huruvida det finns ett samband mellan 

byråtillhörighet och bedömning av betydande tvivel (se tabell 6.8). Som tidigare nämnts 

gjordes den beroende variabeln ‘betydande tvivel’ om till binära variabler. I tabell 6.8 

utläses att Fisher’s test inte visar signifikant samband mellan byråtillhörighet och 

bedömning av betydande tvivel.  

  

Resultatet av Mann-Whitney, Kruskal-Wallis och Fisher’s test indikerar samma resultat, 

det vill säga att det inte finns något signifikant samband mellan byrå och bedömning av 

betydande tvivel i Case 2. 

  

Tabell 6.9 Case 2: Ort Kruskal-Wallis test 

 

 I tabell 6.9 redovisas resultatet av det utförda Kruskal-Wallis testet på orter i Case 2. 

Medelvärdet ligger kring 4 för samtliga 'orter', däremot ser vi en större standardavvikelse 

för medelstora städer. Kruskal-Wallis värdet ligger på 0,869 vilket tyder på att det inte 

finns något signifikant samband mellan ort och bedömning av betydande tvivel.  
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Kön  

  

Tabell 6.10 Case 2: Kön Mann-Whitney test 

 

Tabell 6.10 visar att medelvärdet av betydande tvivel i Mann-Whitney testet skiljer sig 

mellan man och kvinna. Medelvärdet av betydande tvivel är marginellt högre för männen 

jämfört med kvinnor, däremot är standardavvikelsen större för kvinnorna. Med andra ord 

var kvinnorna mer oense angående caset jämfört med männen. Enligt detta test finns det 

inget signifikant samband mellan kön och bedömning av betydande tvivel i caset.  

   

Tabell 6.11 Case 2: Kön Fishers test 

 

 I tabell 6.11 redovisas resultatet av det utförda Fishers test på Case 2. Ovanstående test 

visar ett signifikant samband mellan betydande tvivel och kön, vilket skiljer sig från 

föregående Mann-Whitney test. Variabeln har dock endast en signifikansnivå på 0,1 

vilket indikerar ett svagt samband mellan kön och bedömning av betydande tvivel.  

  



56 

 

6.2.3 Korrelationsmatris 

Tabell 6.12. Spearmans korrelationsmatris 

 

Case 1: Betytande tvivel 
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    * 0,05 signifikansnivå   ** 0,01 signifikansnivå
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För att kontrollera för risk för multikollinearitet mellan variablerna har som tidigare 

nämnts ett spearmans korrelationstest utförts (se tabell 6.12). Om korrelationer överstiger 

värdet 0.8–0.9 signalerar det problematik och indikerar på att det finns risk för 

multikollinearitet (Djurfeldt, 2016, s.366). I ovanstående tabell, avser den övre raden 

Case 1 och den andra raden Case 2. Enligt testet framgår att det finns problematik med 

multikollinearitet mellan kontrollvariabeln antal år som verksam revisor och vår 

oberoende variabel antal år som auktoriserad revisor, dessa variabler har ett värde på 

0,934. Att dessa variabler är starkt korrelerade beror på att båda ses som ett mått på 

erfarenhet. I korrelationsmatrisen finner vi att fyra oberoende variabler för Case 2 visar 

på signifikanta korrelationer med beroende variabel. Antal år som verksam revisor och 

antal år som auktoriserad revisor för Case 2 visar på en svag positiv korrelation med 

beroende variabel, betydande tvivel, dessa samband har dock inte hittats i Case 1. I 

matrisen utläses även att ISA 570 och Klientens risk har en stark positiv korrelation med 

beroende variabel ‘betydande tvivel’ för båda casen, dessa två variabler har en 

signifikansnivå på 0.01. Det går även att utläsa att den oberoende variabeln antal år som 

verksam revisor korrelerar positivt med kontrollvariabeln felaktigt utfärdande av 

fortlevnadsvarning och klientens risk. Vidare går det att notera att Ort har en stark 

korrelation med kontorsstorlek, däremot ligger värdet inte i riskzonen för 

multikollinearitet. Gällande byråtillhörighet, som inkluderar alla byråer i studien, finner 

vi inga signifikanta korrelationer i Spearmans korrelationsmatris. Likaså gäller även ort, 

som inkluderar alla orter i studien.  
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6.3 Multivariat Analys 

Ordinal logistisk regression har utförts för att testa studiens hypoteser på de enskilda 

casen. Case 1 introduceras först och därefter Case 2. Trots tidigare bivariata tester som 

enbart fann ett signifikant samband (Se tabell 6.11), har vi utfört regression på samtliga 

hypoteser för att säkerställa analysens tillförlitlighet och öka studiens reliabilitet. 

Variabeln ‘antal år som verksam revisor’ har exkluderats på grund av multikollinearitet 

med variabeln ‘antal år som auktoriserad revisor’ (se tabell 6.12). Antal år som 

auktoriserad revisor kommer i regressionen att benämnas som erfarenhet. På båda casen 

har två regressionsanalyser utförts, där en inkluderar Big 4 som grupp och den andra 

särskiljer byråerna inom Big 4. På grund av hypotes 1: Det existerar skillnader mellan 

revisorer från Big 4 och revisorer från Övriga byråer i bedömning av fortsatt drift, har 

vi valt att presentera regressionerna med Big 4 som grupp (tabell 6.13 och 6.14), 

regressionerna med individuella byråer finns i bilaga 4 och 5. I samtliga modeller används 

konfidensgraden 90 procent och därmed är variablerna under signifikansnivån 0,10 

signifikanta. Modellens förklaringsgrad mäts genom psuedo-R2-måttet Nagelkerke R2. 

Oddskvot används för att se hur beroende variabeln förhåller sig till oberoende variabler. 

 
Tabell 6.13. Case 1: Ordinal logistisk regressionsanalys  

 

  

Case 1 Regression N=47
Variabler Operationalisering Oddskvot Betydande tvivel SE 

1 Kön 1,884 -0,990 0,722
Kvinna (referens)

2 Erfarenhet Antal år som auktorisad revisor 0,115 0,012 0,035
3 Kontorsstorlek Antal medarbetare 0,107 0,000 0,001

4 Big 4 0,049 0,144 0,654
Övriga Byråer (referens)

Ort
5 Storstäder 0,281 0,433 0,816
6 Mellanstora städer 3,523 1,467* 0,781

Småstäder (referens)

7 Tidigare utfärdat fortlevnadsvarning Ja (Referens) 0,668 -0,595 0,728

8 ISA 570
ISA 570 ej väsentlig 0 (1-3) 0,000 0,002 2,108
ISA 570 väsentlig 1 (5-7) 3,789 3,187* 1,637

ISA570 Neutral (referens)
9 Risk

Hög Risk 1 (5-7) 4,791 2,267** 1,036
Låg Risk 0 (1-3) 4,197 -4,115* 2,009

Neutral (referens)

Model Chi2 30,656*
Nagelkerke R2 0,515

Noteringar: * Korrelation är signifikant på nivån 0,1, ** Korrelation är signifikant på nivån 0,05, *** Korrelation är signifikant på nivån 0,01. 
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Tabell 6.13, visar regressionsanalysen på Case 1. Modellens förklaringsgrad uppgår till 

0,515, vilket innebär att modellen förklarar 51,5 procent av variationen av betydande 

tvivel. Antal år som verksam revisor har som tidigare nämnts uteslutits i detta test på 

grund av stor risk för multikollinearitet i korrelationsmatrisen (se tabell 6.12). I tabellen 

går det att utläsa att tre variabler är signifikanta; ort, ISA 570 och risk. Oddskvoterna för 

mellanstora städer är 3,523, vilket innebär att sannolikheten för att revisorer i mellanstora 

städer ska bedöma betydande tvivel är 3.5 gånger större än oddsen för revisorer i 

referensgruppen småstäder ska bedöma betydande tvivel. Variablerna ISA570 väsentlig 

och Hög Risk har oddskvoterna 3,187 respektive 2,267. Hög risk visar en stark signifikans 

med bedömning av betydande tvivel, medan låg risk och mellanstora städer visar svag 

signifikans. Att hög risk visar på stark signifikans var förväntat eftersom hög grad av risk 

oftast indikerar att betydande tvivel föreligger angående företagets fortsatta drift. I testet 

har ISA 570 delats in i tre kategorier. ’ISA 570 väsentlig’ och ’ISA 570’ ej väsentlig" har 

jämförts med ’ISA 570 neutral’. ’ISA 570 väsentlig’ visar på en svag signifikans med 

beroende variabeln betydande tvivel, detta indikerar att ju mer tvivel det finns om 

företagets fortlevnadsförmåga ju mer relevans får ISA 570 i revisorernas bedömning. 

Övriga byråer har i detta test använts som referensvariabel. Testet visar att sannolikheten 

för att revisorer i Big 4 ska bedöma betydande tvivel är 0,049 gånger större än för 

revisorer i Övriga byråer. Vilket innebär att skillnaderna är mycket små mellan revisorer 

i Big 4 och Övriga byråer. Gällande variabeln kön har kvinna använts som 

referensvariabel, vilket i detta fall indikerar att sannolikheten för att männen ska bedöma 

betydande tvivel är 0,99 lägre jämfört med kvinnorna. Utifrån detta test går det inte att 

utmärka några större skillnader mellan hur män och kvinnor har bedömt caset. Övriga 

variabler såsom, antal år som auktoriserad revisor, samt antal anställda, visar sig inte ha 

någon inverkan på bedömning av betydande tvivel. Således indikerar regressionen att det 

inte skiljer sig åt mellan könen, kontoren eller erfarenhetsmässigt i bedömning av fortsatt 

drift.  
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Tabell 6.14 Case 2. Ordinal logistisk regressionsanalys 

 

  

Tabell 6.14, visar regressionsanalysen utförd på Case 2. Modellens förklaringsgrad i detta 

fall uppgår till 0,686, vilket innebär att modellen förklarar 68,6 procent av variationen av 

betydande tvivel. I Case två visar sig kön, ISA 570 och Risk vara signifikanta. Angående 

variabeln kön visar regressionen på en svag signifikans. Oddskvoten för variabeln kön är 

-1,789, vilket indikerar att det är mer sannolikt att kvinnor kommer bedöma betydande 

tvivel jämfört med män i Case 2.  ISA 570 väsentlig har stark signifikans med betydande 

tvivel och har en oddskvot på 5,593. Detta indikerar att väsentligheten av ISA570 ökar 

med graden av betydande tvivel. Det går även att se starkt signifikant samband mellan 

hög risk och bedömning av betydande tvivel. Som tidigare nämnts var resultatet förväntat 

eftersom hög risk ofta indikerar tvivel angående företagets fortlevnadsförmåga. Övriga 

variabler visar ingen signifikans, vilket indikerar att det inte skiljer sig åt mellan kontoren, 

byråerna, orterna eller erfarenhetsmässigt hur revisorer bedömer fortsatt drift i Case 2. 

Signifikans går inte heller att utläsa mellan de som tidigare har utfärdat en 

fortlevnadsvarning och betydande tvivel.  

  

Case 2 Regression N=46
Variabler Operationalisering Oddskvot Betydande tvivel SE SE 

1 Kön 3,909 -1,789* 0,905
Kvinna (referens)

2 Erfarenhet Antal år som auktorisad revisor 0,130 0,015 0,041
3 Kontorsstorlek Antal medarbetare 0,017 0,000 0,001

4 Big 4 2,002 0,952 0,673
Övriga Byråer (referens)

5 Ort
Storstäder 2,30 -1,480 0,976
Mellanstora städer 0,163 -0,319 0,792

Småstäder (referens)

6 Tidigare utfärdat fortlevnadsvarning Ja (referens) 1,849 1,046 0,769

7 ISA570
ISA 570 ej väsentlig 0 (1-3) 0,023 -0,329 2,17
ISA 570 väsentlig 1  (5-7) 5,593 3,406** 1,440

ISA 570 Neutral (referens)
8 Risk

Hög Risk 0 (1-3) 10,683 3,576** 1,094
Låg Risk 1 (5-7) 1,611 -2,581 2,034

Neutral (referens)
Model Chi2 46,544*
Nagelkerke R2 0,686

Noteringar: * Korrelation är signifikant på nivån 0,1, ** Korrelation är signifikant på  nivån 0,05. *** Korrelation är signifikant på nivån 0,01. 
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6.4 Sammanfattande analys  

Hypotes 1: Ovanstående regressioner samt de utförda bivariata tester på Case 1 och 

Case 2 indikerar att det inte finns några signifikanta skillnader mellan Big 4 och Övriga 

byråer i bedömningen av betydande tvivel. Det finns konträra studier angående Big 4 

kontra övriga byråer. Majoriteten av tidigare studier indikerar att Big 4 är mer benägna 

att bedöma tvivel angående företagens fortlevnadsförmåga (DeAngelo, 1981; Francis, 

2004; Chi m.fl. 2012). Denna studie kan dock inte finna något signifikant samband, 

vilket resulterar i att H1: Det finns ett samband mellan byrån och revisorns benägenhet 

att bedöma problem med fortsatt drift, kan förkastas. 

  

Hypotes 2: Utifrån regressionsanalyserna samt korrelationsmatrisen för både Case 1 och 

Case 2 går det inte att finna någon signifikans mellan kontorsstorlek och bedömning av 

betydande tvivel. Resultatet går emot Francis och Yu’s (2009) studie som fann att större 

kontor var mer benägna att utfärda fortlevnadsvarningar jämfört med mindre kontor. 

Dock går resultatet i linje med Geiger och Rama (2006) som anser att det inte skiljer sig 

mellan byråer på kontorsnivå. Därmed kan H2: Storleken på kontoret har ett samband 

med revisorns benägenhet att bedöma problem med fortsatt drift, förkastas.  

 

Hypotes 3: Enligt Kruskal-Wallis testen på Case 1 och 2 har ort inget signifikant samband 

med bedömning av betydande tvivel. Däremot går det i regressionsanalysen för Case 1 

att utläsa att det finns en svag signifikans för mellanstora städer. Analysen tyder på att det 

är större sannolikhet för storstäder att bedöma betydande tvivel jämfört med småstäder, 

däremot är variabeln inte signifikant. Signifikansen för mellanstor stad innebär att vi inte 

kan förkasta H3: Orten som revisionsbyrån är placerad i har ett samband med revisorns 

benägenhet att bedöma problem med fortsatt drift. Det bör dock poängteras att 

signifikansen inte återfinns i Case 2 och inte heller i de bivariata testerna, detta i samband 

med den låga signifikansnivån gör att resultatet kan ifrågasättas.  

  

Hypotes 4: Angående hypotes 4, indikerade korrelationsmatrisen i Case 2 att det finns en 

korrelation mellan erfarenhet och betydande tvivel, dock fann regressionsanalyserna för 

casen ingen signifikans för variabeln erfarenhet. Resultaten tyder på att det inte finns 
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några signifikanta skillnader erfarenhetsmässigt i bedömning av casen, vilket går emot 

tidigare forskning (Choo & Trotman 1991; Shelton, 1999). Således innebär detta att 

hypotes 4: H4: Erfarenhet har ett positivt samband med revisorns benägenhet att bedöma 

problem med fortsatt drift, kan förkastas 

  

Hypotes 5: De bivariata testerna av Case 1, indikerar att det inte finns något signifikant 

samband mellan kön och benägenheten att bedöma problem med fortsatt drift. 

Regressionsanalysen för Case 1 indikerar samma sak. Däremot visade Fisher’s test på 

Case 2 att det finns ett svagt signifikant samband mellan kön och benägenheten att 

bedöma problem med fortsatt drift. Denna signifikans återfinns även i 

regressionsanalysen (se tabell 6.14), där analysen indikerar högre sannolikhet för kvinnor 

att bedöma betydande tvivel jämfört med män. Signifikansen som finns i Case 2 innebär 

att hypotes 5: Det finns ett positivt samband mellan kvinnor och benägenheten att bedöma 

problem med fortsatt drift, inte kan förkastas. Däremot bör resultatet beaktas med 

försiktighet, eftersom signifikansen endast återfanns i Case 2.  

 

 

Figur 6.4 Sammanfattande resultat av hypotesprövning 

  

förkastas

förkastas

förkastas ej

förkastas

förkastas ejH5: Det finns ett positivt samband mellan kvinnor och benägenheten att bedöma problem med fortsatt drift.  

Hypoteser Resultat

H1: Det finns ett samband mellan byrå och revisorns benägenhet att bedöma problem med fortsatt drift. 

H2: Storlek på kontoret har ett samband med revisorns benägenhet att bedöma problem med fortsatt drift.

H3: Orten som revisionsbyrån är placerad i har ett samband med revisorns benägenhet att bedöma problem med 
fortsatt drift.

H4: Erfarenhet har ett positivt samband med revisorns benägenhet att bedöma problem med fortsatt drift.
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6.5 Kompletterande Intervjuanalys  

För att komplettera och öka vår förståelse kring bedömning av fortsatt drift, valde vi att 

genomföra tre uppföljningsintervjuer. Intervjuerna var av semi-strukturerad karaktär och 

behandlade ämnet bedömning av fortsatt drift samt ISA 570 (se bilaga 6). Intervjuerna 

genomfördes under cirka 45–60 minuter. En kort sammanställning av intervjuerna 

presenteras nedanför. Intervjupersonerna benämns Revisor A, Revisor B och Revisor C. 

Analysen kommer även att inkludera kommentarer från respondenter som deltog i 

enkätundersökningen. Avslutningsvis presenteras en sammanställning av de teman som 

identifierades under intervjuerna.  

  

Viktigt för en bedömning av fortsatt drift 

Under samtliga intervjuer och kommentarer i enkätundersökningen, belystes vikten av att 

få tillgång till klientens planerade åtgärder och framtidsutsikter. Flera revisorer 

kommenterade att det saknades en kassaflödesanalys och planerade åtgärder i casen, 

vilket tyder på att revisorerna anser att framtida planer är av stor vikt vid bedömning av 

fortsatt drift. Vikten av framtida planer lyftes av en respondent som beskrev det enligt 

följande:  

 

“Om möjligt skulle jag avvakta med att avge revisionsberättelsen tills det gått en bit in 

på nästa räkenskapsår för att få information om hur verksamheten utvecklats på det nya 

räkenskapsåret”.  

 

Samtliga revisorer poängterade betydelsen av framtida åtgärder samt att det krävs en 

löpande dialog mellan uppdragstagare och klient. Revisorerna påpekade även vikten av 

att få tillräckligt med underlag från klienten angående deras planerade åtgärder. Två av 

intervjupersonerna nämnde också företagsledningens betydelse samt deras bedömning av 

företagets fortsatta drift. Hur de uppfattar företagets fortlevnadsförmåga påverkas till stor 

del av individerna som driver företaget. Revisor B svarade på följande sätt:  
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“Om ett bolag har en svag finansiell ställning, då växer frågan om fortsatt drift, pengarna 

tar ju slut. Då frågar man sig som revisor om vilka åtgärder som företagsledningen tänker 

vidta och hur de själva ser på den fortsatta driften”.   

  

Under intervjuerna belyste även att hårdfakta är bara en av flera faktorer som revisorerna 

bör ta hänsyn till när det gäller att bedöma företags fortsatta drift. Detta skiljer sig från 

Öhmans m.fl. (2007) argument om att svenska revisorer är mer bekväma med att fokusera 

på historiska händelser istället för att använda framtidsorienterad information. Det 

viktigaste var inte historiska händelser eller hårdfakta, utan hur företaget planerar att 

agera och personerna som driver företaget.  

  

Problematiken med bedömning av fortsatt drift  

Bedömningen av fortsatt drift visade sig vid intervjuerna vara en komplex fråga. Det är 

ett flertal faktorer inblandade vid en sådan bedömning och samtliga revisorer som 

intervjuades påpekade att det inte går att förutspå framtiden. Oförutsägbara händelser kan 

ske, vilket gör att bedömningen som gjordes vid revisionen riskerar bli irrelevant vid ett 

senare skede. Vid dessa oförutsägbara händelser är det viktigt att revisionen är väl 

underbyggd för att klara en inspektion av en extern part. Revisor A och en respondent i 

enkätundersökning poängterar att en fortlevnadsvarning för ett företag som visat sig 

kunna fortsätta sin verksamhet, inte behöver vara felaktig utan var enligt en 

respondent ”rätt i det läge den angavs”.  

  

En annan faktor som belystes under intervjuerna och enkätundersökningen är tillgången 

till ändamålsenliga revisionsbevis från klienten. Det är även viktigt att kunna förlita sig 

på klientens prognoser och uttalanden. Med andra ord är det viktigt att ledningens 

uttalanden är väl underbyggda och inte enbart är en fasad för att klienten ska få en ren 

revisionsberättelse. Enligt Revisor B avgörs inte ett företags fortlevnadsförmåga av 

enbart interna faktorer utan även av externa faktorer. Således innebär detta att revisorn 

måste ta hänsyn till flera aspekter för att kunna göra en korrekt bedömning. 
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Relevans av ISA 570 

Samtliga revisorer som intervjuades påpekade att ISA 570 är relevant när det uppstår 

tvivel kring ett företags fortsatta drift. Dock är det ingen standard som revisorer kan 

utantill och Revisor C menar på att det förmodligen är inte de flesta revisorer speciellt 

insatta i ISA 570. Enligt Revisor A och B ger ISA 570 en bra grund för hur revisorer ska 

tänka och vad de bör förhålla sig till som revisorer. Däremot anser Revisor B att det kan 

uppstå ett förväntningsgap mellan revisorn och klienten eftersom klienten inte är vet vilka 

krav ISA 570 ställer på bolagets fortlevnadsantagande. Samtidigt poängterar Revisor B 

att ISA 570 inte ger exakta direktiv, utan som Revisorn B formulerade sig: “Det är inte 

svart eller vitt, utan en gråzon, där revisorn har frihet att formulera sig utan att ge 

definitiva bedömningar om fortsatt drift”. Revisorn C anser att ISA 570 är relativt ny, 

men att med tiden kommer revisorer bli mer införstådda hur de ska tillämpa ISA 570.  

  

Konsekvenser av en felaktig bedömning 

Samtliga revisorer som intervjuades påpekade att en fortlevnadsvarning som visar sig 

vara felaktig får negativa konsekvenser för klienten. Sannolikheten ökar att klienten 

hamnar på obestånd även om varningen visade sig vara felaktig vid själva utförandet. 

Konsekvenserna begränsas inte enbart klienten utan drabbar även klientens intressenter. 

Revisor B påpekade om de negativa konsekvenser som kan drabba klientens intressenter 

om företagskonkurser inte föranleddes av en fortlevnadsvarning.  

 
Revisor B beskrev det på följande vis:  

“En leverantör kanske fortsätter leverera produkter till ett företag som inte kommer 

kunna betala sina leverantörsfakturor, eftersom företaget kommer hamna på obestånd. 

Detta skulle leverantören antagligen inte göra om han visste om företagets 

fortlevnadsproblem”.  

 

Revisor B påpekade även att leverantören antagligen kommer att undra varför revisorn 

inte varnade för fortlevnadsproblem. Uppfattar leverantören att revisorn har gjort fel 

kommer leverantören antagligen anmäla revisorn till Revisorsinspektionen. Revisorn 

påpekade dilemmat som kan uppstå vid en fortlevnadsvarning:  
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“det finns en konflikt med vad en revisor får säga och inte säga. Om vi anmärker felaktigt 

kan det skada bolaget (…) det kan vi få tillbaka för”  

 

En felaktig bedömning kan således resultera i att revisorn blir anmäld till 

Revisorsinspektionen. Enligt Revisor C är det viktigt att revisorn har väl underbyggda 

underlag för sin bedömning för att kunna rättfärdiga sina beslut. Revisorernas svar går i 

linje med tidigare studier, vilka har påpekat att företagens intressenter kan få ekonomiska 

svårigheter som följd av uteblivna betalningar (Öhman, 2015; Öhman m.fl.  2015, s.147).  

 
Bedöma fortsatt drift utifrån casen 

Revisorerna som intervjuades hade delade åsikter kring huruvida det gick bedöma 

företagens fortlevnadsförmåga i de presenterade casen. Revisor A bedömde att materialet 

är tillräckligt för att göra en ungefärlig bedömning om fortsatt drift utifrån informationen 

i casen, men att mer information skulle vara fördelaktigt. Revisor B ansåg däremot att det 

inte är möjligt, utan det behövs framtida kassaflöden, framtida planer och en dialog med 

klienten. En respondent i enkätundersökning påpekade följande:  

  

“Helt omöjligt att besvara frågorna. det behövs mycket mer information om hur 

likviditeten kommer utvecklas - t ex vilka order finns, hur säkert är det att man kommer 

hålla volymen? Varför minskar kundfordringarna när omsättningen ökar? Har man lägre 

marginaler på jobben? Bedömningar om fortsatt drift kräver diskussioner och djupare 

analyser än de förutsättningarna ni gett”.  

  

Revisor C anser att det är problematiskt, men inte omöjligt att göra en bedömning. 

Däremot såg revisorn ett behov av mer information om kassaflöden och framtida 

åtgärder. Samtidigt berättade samtliga revisorer om vikten att kunna ha en ömsesidig 

dialog med klienten för att bli bättre införstådd i klientens framtida planer. Revisorn B 

uttryckte följande: “Går inte att utföra en bedömning utifrån enbart historisk information, 

utan det krävs framtidsorienterad information”. Detta belyser problematiken med att göra 

en lämplig bedömning av företagets fortlevnadsförmåga, det krävs således mer 
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information än vad räkenskaperna kan erbjuda. En stor betydelse läggs på själva dialogen 

med klienten och hur de planerar att agera, eftersom en bedömning av fortsatt drift är en 

prognos om framtiden.  

 
Tabell 6.15. Sammanställning av intervjudeltagarnas svar.  
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7. Diskussion och slutsats 
 

I detta avslutande kapitel diskuteras resultaten från analysen. Utifrån diskussionen dras 

slutsatser med utgångspunkt i givna teorier. Avslutningsvis anges studiens bidrag, 

studiens begränsningar samt förslag till fortsatt forskning.    

 

  

För att återkoppla till studiens syfte, vilket är att förklara skillnaderna i revisorns 

bedömning av fortsatt drift, indikerar analysen att det finns svaga signifikanta skillnader 

mellan kön och mellan orter i bedömning av fortsatt drift. Däremot bör resultaten beaktas 

med försiktighet till följd av den låga svarsfrekvensen samt studiens valda metod, 

eftersom flera revisorer ansåg att mer information behövdes för att göra en lämplig 

bedömning. Vårt resultat visade ingen signifikans mellan kontorsstorlek och 

benägenheten att bedöma problem med fortsatt drift, vilket däremot tidigare studier av 

Reynold och Francis (2001), Francis och Yu (2009) och Bills m.fl.  (2016) har gjort. Vår 

studie visade inte heller något signifikant samband mellan erfarenhet och bedömning av 

betydande tvivel jämfört tidigare studier (Ho, 1994; Shelton, 1999; Ruiz-Barbadillo m.fl. 

2004; Hardies m.fl., 2016), vilket bortsett från ett möjligt snedvridet resultat kan tyda på 

att oberoendefrågan, som studien inte kunde beakta, är avgörande vid bedömningen av 

fortsatt drift (Anandarajan, m.fl., 2008; Francis & Yu, 2009; Blay & Geiger, 2013; 

Eilifsen, m.fl., 2014, s.571; Öhman & Svanberg, 2014; Öhman, m.fl., 2015, s.152).  

  

Utifrån studiens resultat visar byråtillhörighet ingen tydlig korrelation med benägenheten 

att bedöma problem med fortsatt drift, vi kan heller inte notera några tydliga samband 

mellan individuella byråer inom Big 4. Resultatet var märkligt på grund av tidigare 

forskning som indikerade att skillnader finns (DeAngelo 1981; Francis, 2004; Chi m.fl., 

2012; Francis & Yu, 2009; Tagesson & Öman, 2015; Geiger & Rama, 2006). Dock 

orsakar den låga svarsfrekvensen att det blir svårt att generalisera resultaten (Jacobsen, 

2002, s.81), även om urvalet i stor grad speglar populationen. Om vi bortser från att det 

inte går att generalisera, tyder resultatet på att revisorer oavsett byråer tenderar att bedöma 

lika och att revisorer som grupp är homogena. Paralleller kan dras till den institutionella 
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teorin, som förklarar att organisationer inom samma fält tenderar att agera på liknande 

sätt på grund av institutionella tryck (Meyer & Rowan, 1977; DiMaggio & Powell, 1983). 

Om vi spinner vidare på argumentet, att revisorer som grupp är homogena, kan det 

förklaras av normativ isomorfism, det vill säga att revisorerna har samma tryck utifrån 

professionen. Revisorer har likartad akademisk utbildning och från första dagen på 

arbetsplatsen utsätts de för normer och processer, både externt i form av god revisors- och 

revisionssed och internt från byrån angående hur själva revisionsprocessen ska gå till 

(Francis, m.fl., 2013). Om vi utgår från detta, bör revisorer från samma akademiska 

bakgrund närma sig problem på liknande sätt, vilket sedan förstärks på byråerna. Att 

revisionsbranschen är reglerad och styrs av normer resulterar i att revidering inte bör 

skilja sig i någon större omfattning. Det beror på att tvingande isomorfism utövar ett tryck 

angående hur revisorn bör agera under sin revidering (DiMaggio & Powell, 1983). 

Upplever omgivningen att revisorn åsidosätter sina skyldigheter och revisionen 

misslyckas, riskerar revisorn förlora sin legitimitet (Boland, 1982). Revisionsbranschen 

är beroende av sin legitimitet och trovärdighet och om revisorn tappar sin legitimitet 

försvinner incitamentet att anlita en revisor (Boland, 1982; Unerman & O’Dwyer, 2004). 

  

Samtidigt måste vi beakta att Sverige skiljer sig från länder där flera tidigare studier har 

undersökt revisorns bedömningar. I Sverige är Big 4-begreppet tvetydigt eftersom byrån 

Grant Thornton sett till antalet anställda är större än Deloitte (Deloitte, 2016; Grant 

Thornton, 2017). Globalt har Big 4 fördelar som de inte nödvändigtvis i den svenska 

kontext vi studerar. Det gör att studiens utfall kan ha påverkats av faktorns 

byråtillhörighet.  

  

Gällande hypotes 2: Storleken på kontoret har ett samband med revisorns benägenhet att 

bedöma problem med fortsatt drift, visar regressionsanalysen att det inte finns signifikans 

mellan kontorsstorlek och benägenheten att bedöma problem med fortsatt drift. Konträrt 

till vårt resultat indikerar majoriteten av tidigare studier att kontorsstorleken har en 

påverkan på bedömning av fortsatt drift (Reynolds & Francis, 2004; Francis & Yu, 2009 

& Bills m.fl. 2016). Studiens resultat antyder att utifrån kontorsstorlek, bedömer revisorer 

betydande tvivel på liknande sätt. En förklaring kan vara att structure i form av 

revisionsmanualer och instruktioner skapar objektiv formalisering av revisionsprocessen 
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(Power, 2003), vilket resulterar i att revisorer i samma byrå bedömer likartat oavsett 

kontorsstorlek. En annan förklaring som möjligtvis kan förklara varför vårt resultat skiljer 

sig från tidigare studier, kan vara att fördelarna som större kontor åtnjuter inte kunde 

vägas in när revisorer vid större kontor utförde enkätundersökningen. Dessa fördelar som 

större kontor har jämfört med mindre kontor är tillgången till humankapital och resurser, 

det vill säga nischad specialistkompetens och stödfunktioner (Choi m.fl., 2010; Francis, 

m.fl., 2013). Denna specialistkompetens och stödfunktion får antagligen en större 

inverkan när revisionsuppdragen ökar i omfattning och komplexitet. Därav kan det 

förklara varför vår studie inte är i linje med majoriteten av tidigare forskning, (Reynolds 

& Francis, 2004; Francis & Yu, 2009; Bills m.fl. 2016). 

 

Vårt resultat indikerar en svag signifikans mellan mellanstora städer och benägenheten 

att bedöma problem med fortsatt drift, dock bör noteras att signifikansen endast återfinns 

i Case 2. Resultatet i Case 2 antyder att revisorer i mellanstora städer är mer benägna att 

bedöma problem med betydande tvivel kring fortsatt drift jämfört med revisorer i mindre 

städer. Resultatet går delvis i linje med Svanströms (2008) studie som antyder det är 

svårare för revisorer att agera oberoende i en mindre stad. Vår studie har dock inte kunnat 

beakta oberoendefrågan varför vi inte kan uttala oss om att revisorer i mindre städer har 

en närmare relation till sina klienter. Även om vårt resultat indikerar att det finns små 

skillnader mellan orter finns det en stor osäkerhet kring resultatet, eftersom 

oberoendefrågan som enligt Blay och Geiger (2013) i stor grad påverkar en revisors 

villighet att ge en fortlevnadsvarning, inte kunde beaktas. Samtidigt nämnde Revisor B 

att större byråer har flera interna kontroller och metoder för att försäkra att 

revisionsuppdragens oberoende inte rubbas, detta är dock inte obligatoriskt för byråerna. 

Dessa interna kontroller och metoder kan vi koppla till structure som byråerna använder 

sig av för att erhålla legitimitet och kontroll. Utöver de interna riktlinjer som revisorn har 

finns det även externa riktlinjer att följa såsom god revisors- och revisionssed samt 

relevanta regelverk (FAR, 2017). Enligt Deegan och Unerman (2011) bör 

revionsbyråerna själva ta initiativ till att bevara oberoendet eftersom att de annars riskerar 

att ett legitimitetsgap uppkommer mellan byråernas faktiska prestation och omgivningen 

förväntningar (Deegan & Unerman, 2011).  
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Studiens regressionsanalys finner inga signifikanta skillnader gällande hur många års 

erfarenhet revisorerna har inom yrket och deras bedömning av problem med fortsatt drift. 

Det går emot tidigare studier som visar att erfarna revisorer har utvecklat sin förmåga att 

identifiera signifikant information (Shelton, 1999; Lehman & Norman, 2006; Ruiz- 

Barbadillo m.fl. 2004; Hardies m.fl. 2016). Vårt resultat kan möjligtvis förklaras av att 

mindre erfarna revisorer kompenserar sin lägre erfarenhet genom att vara noggrannare i 

sin granskning (Anderson & Maletta 1994). Det leder till att revisorer oavsett hur lång 

erfarenhet de har bedömer företag på liknande sätt. I och med att revisorer får genomgå 

samma typ av utbildning, bör de utsättas för ett normativt tryck, som leder till att 

kunskaperna bland revisorerna bör vara likvärdiga när det gäller att bedöma ett företags 

fortlevnadsförmåga (DiMaggio & Powell, 1983). Eftersom de fått utstått samma 

normativa tryck och har liknande kunskaper bör skillnaderna i bedömning vara små.  

  

Vidare indikerar analysen att det finns en svag signifikans mellan kvinnor och 

benägenheten att bedöma problem med fortsatt drift i Case 2. Resultatet av Case 2 går i 

linje med Hardies m.fl (2014) studie som fann att kvinnor var mer benägna att utfärda 

fortlevnadsvarningar jämfört med män (Reynolds & Francis, 2004; Francis & Yu, 2009; 

Bills m.fl. 2016). Studerar vi casen, kan vi notera att Case 2 har en större grad av risk och 

osäkerhet (se bilaga 1) eftersom företaget är beroende av kortsiktig finansiering och att 

framtida kontrakt sluts. Resultatet indikerar att kvinnor inte har samma tillit till företagets 

förmåga att lösa sin finansiering, speciellt när situationen har en stor osäkerhetsfaktor. 

Enligt Breesch & Bransons (2009) argument finns det ett normativt tryck, där kvinnor 

förväntas vara mindre riskbenägna samt försiktiga, detta skulle kunna förklara varför 

kvinnor bedömer att det finns högre betydande tvivel i Case 2 jämfört med män. Även 

om det finns indikationer om att det skiljer sig mellan män och kvinnor kan vi inte 

säkerhetsställa sambandet som finns i Case 2, eftersom Case 1 inte kunde påvisa samma 

samband.    

  

Varför skiljer sig då vårt resultat från majoriteten av tidigare forskning, som säger att 

skillnader existerar mellan byråer, kontor men också erfarenhetsmässigt? En förklaring 

kan ligga i att majoriteten av tidigare studier har undersökt revisorns träffsäkerhet utifrån 

sekundärdata (DeAngelo 1981; Francis, 2004; Chi m.fl., 2012; Francis & Yu, 2009; 
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Tagesson & Öman, 2015; Geiger & Rama, 2016). Som tidigare nämnts skiljer sig vår 

empiriska metod från tidigare studier. Vi har undersökt revisorns träffsäkerhet genom en 

enkätundersökning, där revisorn har fått bedöma två fiktiva case. Casen var baserade på 

verkliga företag men förutsatte att revisorerna gjorde teoretiska antaganden. Svagheten 

med fiktiva case är att det inte är säkert att respondenternas svar stämmer överens med 

hur det skulle agerat i en verklig situation med riktiga klienter. Samtidigt är casen 

förenklade och bortser från flera faktorer såsom oberoende, arvode och andra faktorer. 

Det har kommenterats och uppdagats att revisorer till stor del förlitar sig på en löpande 

dialog med klienten för att få bättre underlag om klientens framtida planer.  

  

Fortlevnadsfrågan är en komplex fråga, flera revisorer påpekade problematiken med att 

bedöma ett företags fortlevnadsförmåga. De ansåg att det krävdes diskussioner och 

djupare analyser samt att det inte går att förlita sig på enbart hårdfakta. Revisorerna 

betonade vikten av att nyttja framtidsorienterad information för att göra en lämplig 

bedömning.  Således antyder detta att revisorer inte enbart förlitar sig på historiska 

händelser utan även vill beakta vad företagen planerar att göra och hur de ämnar göra det. 

Det är förståeligt eftersom bedömning av fortsatt drift är en prognostiserad bedömning 

om företagets framtidsutsikter. Under intervjuerna blev det tydligt att verksamheten inte 

var det enda som revisorerna granskade i sin bedömning av fortsatt drift. Revisorerna 

lägger, utöver den finansiella informationen och räkenskaperna, även stor vikt på 

personerna som driver företaget. Finner revisorn att företagsledningen brister i sin 

ledningsförmåga kommer deras tilltro till företagets fortlevnadsförmåga att minska. 

Samtidigt måste revisorn även beakta flera faktorer i sin riskbedömning och här får 

judgement en betydelse. Det gäller att hitta en balans mellan structure och judgement 

samt skapa utrymme för revisorernas individuella bedömningar. Som Francis (1994) 

nämnde gäller det inte bara att göra rätt saker, utan även att göra saker rätt. Det går med 

andra ord inte att utifrån endast räkenskaperna att avgöra huruvida ett företag kommer 

kunna fortsätta utan samtal med klienten är också nödvändigt. Därmed är det viktigt att 

revisorn gör lämpliga bedömningar av den fortsatta driften och tillgodoser intressenter 

med tillförlitlig information. Om revisorn inte kan grunda sin bedömning av fortsatt drift 

utifrån räkenskaperna samt om träffsäkerheten i Sverige är låg, hur ska intressenter till 

företagen som baserar sina ekonomiska beslut utifrån årsredovisningen kunna fatta 

informerade beslut? Enligt tidigare studie ligger träffsäkerheten angående 
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fortlevnadsvarning i Sverige på 20 procent (Sundgren & Svanström, 2014), vilket går 

emot revisorns roll som är att tillgodose intressenter med trovärdig finansiell information 

av hög revisionskvalitet (Boland, 1982; Carrington, 2014). Utgår vi från att 

träffsäkerheten har en inverkan på revisionskvalitet och att användarna av finansiella 

rapporter baserar sina beslut utifrån detta får bedömningen av fortsatt drift en större 

betydelse för samhället. Det går heller inte att bortse från att den låga träffsäkerheten hotar 

revisorernas legitimitet eftersom revisorns roll ifrågasätts. Uppfattar omgivningen att 

revisionsbyrån inte uppfyller sin uppgift, kommer omgivningen ifrågasätta deras 

legitimitet och nytta i samhället.   

  

Syftet med studien är att förklara skillnaderna i revisorns bedömning av fortsatt drift. Av 

de fem hypoteser som är uppbyggda kring studiens syfte gällande bedömning av fortsatt 

drift, kan vi förkasta tre hypoteser. De tre hypoteserna som studien kan förkasta berör 

variablerna byråtillhörighet, kontorsstorlek och erfarenhet. De övriga hypoteserna 

gällande ort och kön kan varken förkastas eller bekräftas eftersom signifikansen inte 

återfanns i båda casen. Indikationer antyder dock att variabeln kön får en viss inverkan 

på bedömning av fortsatt drift när det råder stor risk och osäkerhet kring företaget som 

revideras. Likaså antyder resultaten att ort kan ha en viss inverkan på bedömning av 

fortsatt drift, men till vilken utsträckning går det inte att säkerställa.  

  

Följaktligen antyder studiens resultat att revisionsbranschen är en homogen grupp som 

agerar på liknande sätt och att faktorer såsom framtida planer samt klientrelationer spelar 

en viktig roll i bedömning om fortsatt drift. Eftersom studiens resultat är baserat på en 

obeprövad metod för att undersöka fenomenet bedömning av fortsatt drift måste det 

beaktas med försiktighet.   

  

7.1 Studiens bidrag 

Många tidigare studier har undersökt revisorns träffsäkerhet i bedömning av fortsatt 

drift (Knechel & Vanstraelen, 2007; Öhman & Svanberg, 2014; Tagesson & Öhman, 

2015). Dessa studier har dock analyserat träffsäkerhet utifrån sekundärdata. Ingen av 
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dessa studier har använt sig av case som primärdata för att undersöka detta fenomen. 

Utifrån enkätundersökning och uppföljningsintervjuer bidrar studien till en ökad 

förståelse kring ämnet fortsatt drift och vilka faktorer som väger in i en lämplig 

bedömning.  Även om studiens resultat inte går att generalisera belyses ämnets 

komplexitet. Studien går delvis i linje med tidigare studier som har undersökt huruvida 

träffsäkerheten angående fortsatt drift påverkas av variabeln kön (Hardies m.fl, 2014), 

men har även genererat resultat som är konträrt gentemot tidigare studier.  

 

7.2 Begränsningar 

Studien innehåller vissa begränsningar. Den låga svarsfrekvens har resulterat i att studien 

är begränsad när det gäller att generalisera resultatet. Den låga svarsfrekvensen kan 

förklaras av den höga arbetsbördan som revisorer har under våren. Flera revisorer 

kommenterade att det var högsäsong och att de därmed inte har tid att besvara enkäten.  

  

Studiens största utmaning var att skapa en enkät med två case som inte var för omfattande 

och därmed kan ta för lång tid att analysera. Detta eftersom målet var att göra en enkät 

som inte tar mer än 15 minuter att utföra. Casens begränsning kan ha medfört att flera 

faktorer som är viktiga vid en bedömning av fortsatt drift har förbisetts. Vid tidigare 

studier har faktorer som oberoende och arvode haft en betydelse när det gäller 

träffsäkerheten, men gick inte att beaktas utifrån en enkätundersökning bestående av två 

case.  

  

7.3 Fortsatt forskning 

Utifrån studiens resultat har det uppdagats att bedömning av fortsatt drift är ett 

problematiskt och komplext ämne. Vår studie samt tidigare forskning har till största del 

utförs utifrån en kvantitativ metod och har därmed bara gett antydningar och riktningar 

om komplexiteten. Därmed skulle en kvalitativ studie vara att rekommendera, för att 

försöka få en bättre och mer utförlig bild kring revisorernas resonemang vid bedömning 
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av fortsatt drift. Vidare vore det intressant att undersöka konsekvenserna för 

intressenterna vid en felbedömning.  
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Bilaga 1. Enkät 

 
Hej! 
 
Hur ser Du på bedömningen av fortsatt drift? 
 
Vi är två civilekonomstudenter från Linköpings Universitet som skriver vår magisteruppsats inom 
revision. Vi utför en enkätundersökning vars syfte är att undersöka hur auktoriserade revisorer 
bedömer fortsatt drift (ISA 570). Enkäten inleds med demografiska frågor och fortsätter med Din 
byråtillhörighet samt tidigare erfarenheter av att utfärda en going concern-varning.   
 
Enkäten är utformad i samarbete med en auktoriserad revisor och är uppbyggd av två case, där 
Ni får ta del av verksamhetsinformation, resultaträkningar och balansräkningar. Vi vill att Ni ska 
ta ställning till bedömning av fortsatt drift och svarar på en del kompletterande uppgifter. 
Kommentera gärna casen med varför Ni har svarat som Ni har gjort eller andra kommentarer. 
Ni ska endast ta ställning till det som nämns i casen och anta att övriga förutsättningar är i sin 
ordning. Enkäten förväntas ta ca 15 minuter att besvara.   
 
Det finns möjlighet att besvara denna enkät genom webben, länken finns nedanför. 
 
https://goo.gl/forms/5jleI3MEaoNTX5t52 
 
Vi kommer att behandla alla uppgifter konfidentiellt och i resultatanalysen kommer inga namn 
att nämnas.  
 
 
Vi uppskattar verkligen ert deltagande.  
 
Tack på förhand! 
 
Alexander 070–7363651 alternativt alemo893@student.liu.se  
Sabina 073–7748109 alternativt sabbi904@student.liu.se   
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Demografiska frågor 
 
Juridiskt kön: 

☐ Man 

☐ Kvinna  
 
Ålder _________  
 
 
Byråtillhörighet _____________________________________________ 
 
 
Ort _______________________________________________________ 
 
 
Antal år som verksam revisor? _________________________________ 
 
 
Antal år som auktoriserad revisor? __________ 
 
 
Vilka typer av klienter arbetar Ni främst med?  
 
 
_______________________________________________________________________
__ 
 
 
Antal anställda på ert kontor? _________________ 
 
Har Du som påskrivande revisor utfärdat en going-concern-varning tidigare? (Ringa in 
ert svar): 
 
Ja Nej 
 
 
Vid Ja på föregående fråga, har Du någon gång utfärdat en going concern-varning 
som visat sig vara felaktig? (Typ I-fel) (Ringa in ert svar)  
 
Ja Nej 
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Presentation av Case 1 ”Eventfixarna”  

Information om verksamhet: 
Eventfixarna är ett produktionsbolag som levererar lösningar inom teknologi (ljus, ljud och bild), 
design och grafik för eventbolag. Eventfixarnas främsta kunder är stora och medelstora 
eventbolag. 
Eventfixarna startade sin verksamhet 1 januari 2014. Bolaget har sin huvudsakliga verksamhet i 
Stockholmsregionen men har även kunder i andra delar av Sverige, Norden och övriga Europa. 
Eventfixarnas affärsidé är att kunden anlitar ett professionellt företag för att genomföra sina 
event, konferenser, företagsintroduktioner och produktlanseringar, mässor, bolagsstämmor 
mm. Styrkan ligger i att, via Eventfixarnas projektledare samverka, producera och genomföra 
dessa event tekniskt och designmässigt med unika helhetslösningar, kreativa idéer samt med en 
väl avvägd budget mellan respektive del.  
Ägargrupp och personal har mångårig erfarenhet från tidigare verksamhet inom samma 
bransch. De har ett väl inarbetat kontaktnät som täcker allt från en stor gedigen kundkrets till 
eventanläggningar, inköpskanaler och leverantörer.  
 
Väsentliga händelser: 
Eventfixarna är i stark expansion och har under året vuxit med 62 %, att jämföra med föregående 
års omsättningsökning om 42 %. Bolaget har utfört flera prestigeuppdrag med mycket stor 
kundnöjdhet och med god lönsamhet, vilket har stärkt Eventfixarnas position på marknaden.  
Eventfixarna har dock brottats med dålig likviditet och har i stor utsträckning inte betalat 
förfallna leverantörsskulder i rätt tid eller inte alls. Internt har under år 2016 åtgärder vidtagits 
för att stärka organisation, effektivitet och kontroll. Resultatet av detta är att bolaget visar 
positiva resultat även under expansionen. Det finns även indikationer på att posten Inventarier, 
verktyg och installationer är bokförda till ett för högt värde och ytterligare nedskrivningar kan 
bli aktuella.  
 
Framtida utveckling:  
Eventfixarnas fortsatta expansion är planerad att plana ut de närmaste räkenskapsåren till 
förmån för ytterligare förbättrad effektivitet och kontroll. Verksamheten genomgår en 
konsolideringsfas och styrelse samt VD räknar med en fortsatt positiv lönsamhetsutveckling. 
Åren efter effektivitetssatsningen planeras ett återupptagande av en tillväxtsatsning. Underlag 
är framtagen för god förberedelse inför ovan nämnd expansionsplan 

Nyckeltal 2016 2015 2014 
Omsättning   57 244   35 085   24 644 
Rörelseresultat före avskrivningar, 
EBITDA   2 871    183    481 
Avkastning på sysselsatt kapital (%)    37,77 -   31,29    2,75 
EBITDA-marginal (%)    5,02    0,52    1,95 
Rörelseresultat (EBIT)   1 021,0 -   934,0    75,0 
Resultat e. fin. Kost.    583,0 -  1 211,0    63 
Årets resultat    566,0 -  1 254    34 
Kassalikviditet (%) 58 71 95,3 
Soliditet (%)    9,7    8,0    14,8 
Antal anställda 32 28 14 
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Resultaträkning    
                    2016                      2015                      2014 
Nettoomsättning, aktiebolag  57 169 422 kr   35 085 442 kr   24 644 189 kr  
Övriga rörelseintäkter  74 725 kr    
Rörelsens kostnader    
Direkta produktionskostnader --29 079 376 kr  --17 131 122 kr  --19 903 656 kr  
Övriga externa kostnader --9 668 184 kr  --6 459 716 kr  --1 155 769 kr  
Personalkostnader --15 239 231 kr  --11 309 347 kr  --3 103 820 kr  
Avsk. av materiella anläggningstillgångar --1 849 652 kr  --1 117 483 kr  --405 900 kr  

Nedskrivningar av omsättningstillgångar -386 733 kr  
                                       
- 

                                        
- 

Övriga rörelsekostnader 
                                    
- --1 437 kr  

                                        
- 

    
Rörelseresultat (EBIT)  1 020 971 kr  -933 663 kr   75 044 kr  
    
Resultat från finansiella poster     
Övriga ränteint. och liknade 
resultatposter  62 319 kr   17 531 kr               

                                       
- 

Räntekostnader och liknade 
resultatposter  --500 010 kr  --295 052 kr  --11 972 kr  

 --437 691 kr  --277 521 kr  --11 972 kr  
    
Resultat efter finansiella poster  583 280 kr  -1 211 184 kr   63 072 kr  

Bokslutsdispositioner  
                                    
- 

                                       
- --16 171 kr  

    
Resultat före skatt  583 280 kr  --1 211 184 kr   63 072 kr  
    
Skatt på årets resultat --17 184 kr  --42 749 kr  --12 758 kr  

Årets resultat  566 096 kr  -1 253 933 kr   34 143 kr  
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Balansräkning 2016 2015 2014 
     
Tillgångar     
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar    
Balanserade utgifter för 
utvecklingsarbeten  450 000 kr   -      -     
     
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier, verktyg och installationer  9 682 023 kr   6 989 365 kr   3 450 271 kr  
     
Finansiella anläggningstillgångar    
Andra långfristiga fordringar  80 323 kr   80 255 kr   40 000 kr  
     
Summa anläggningstillgångar  10 212 346 kr   7 069 620 kr   3 490 271 kr  
     
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga anläggningstillgångar    
Kundfordringar   8 866 492 kr   9 220 300 kr   11 468 284 kr  
Övriga fordringar   20 386 kr   518 408 kr   1 073 206 kr  
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter  1 143 117 kr   993 017 kr   557 161 kr  
   10 029 995 kr   10 731 725 kr   13 098 651 kr  

     
Kassa och bank   843 968 kr   775 141 kr   1 891 802 kr  
Summa omsättningstillgångar  10 873 963 kr   11 506 866 kr   14 990 453 kr  
     
Summa tillgångar  21 086 309 kr   18 576 486 kr   18 480 724 kr  
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Balansräkning                         2016                        2015                        2014 
     
Eget kapital och skulder    
Eget kapital     
Bundet eget kapital    
Aktiekapital   50 000 kr   50 000 kr   50 000 kr  
     
Fritt eget kapital    
Balanserat resultat  1 427 086 kr   2 681 019 kr   2 646 876 kr  
Årets resultat   566 096 kr  -1 253 933 kr   34 143 kr  
     
Summa eget kapital  2 043 182 kr   1 477 086 kr   2 731 019 kr  
     
Obeskattade reserver  16 171 kr   16 171 kr   16 171 kr  
     
Långfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut  266 027 kr   867 716 kr   -   kr  
     
Kortfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut  557 525 kr   581 892 kr   -   kr  
Förskott från kunder  -   kr   502 633 kr   -   kr  
Leverantörsskulder  13 610 393 kr   10 356 879 kr   13 571 229 kr  
Aktuella skatteskulder  44 937 kr   65 793 kr   12 758 kr  
Övriga skulder   2 918 275 kr   3 231 051 kr   804 757 kr  
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter  1 629 799 kr   1 477 265 kr   1 344 790 kr  
Summa kortfristiga skulder  18 760 929 kr   16 215 513 kr  15 733 534 
     
Summa eget kapital och skulder  21 086 309 kr   18 576 486 kr   18 480 724 kr  
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Frågor 
 
1. Är ISA 570 (Fortsatt drift) väsentlig i revisionen av bolaget? (Ringa in ditt svar, 1-håller inte 
med, 7-håller helt och hållet med) 
 
 
1        2        3        4        5        6        7 
 
 
2. Hur ser Du på den beskrivna klientens risk? (Ringa in ditt svar, 1-mycket låg risk, 7-mycket hög 
risk) 
 
 
1        2        3        4        5        6        7 
 
 
3. Bedömer Du att det finns sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet? (Ringa in ditt svar, 1-håller inte med, 
6-håller helt och hållet med)  
 
1        2        3        4        5        6 
 
Kommentar: 
 
 
4. Skulle Du anmärka i revisionsberättelsen för räkenskapsår 2016? (Ringa in ditt svar) 
 
Ja           Nej 
 
 
5. Vilka faktorer var avgörande för din bedömning? (sätt kryss för de Du anser var viktigast)  
 

☐ Soliditet  

☐ Resultatutveckling 

☐ Betalningsförmågan 

☐ Osäkerhet angående kundfordringar  

☐ Materiella anläggningstillgångar 

☐ Kortsiktiga åtgärder 

☐Annat______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
6. Övriga kommentarer:  
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Presentation av Case 2 ”Bygg och anläggningskonsulterna”  

 
Information om verksamhet: 
Bolaget Bygg och anläggningskonsulterna är ett familjeägt företag som har varit aktivt sedan 
2009 och bedriver verksamhet inom berg- och betongunderhåll, nyproduktion, 
betongkonstruktioner, anläggningsuppdrag, konsultverksamhet inom nämnda områden samt 
därmed förenlig verksamhet. 
 
Väsentliga händelser:  
År 2016 har präglats av den allmänna konjunkturnedgången. Företagets verksamhet som till stor 
del byggs upp av broreparationer och underhåll har drabbats hårt av den allmänna 
återhållsamheten inom detta område. Man ser dock en ljusning under våren/sommaren 2017. 
Ett flerårsavtal har träffats kring omfattande broreparationer och underhåll inom närområdet. 
Med anledning av ovanstående så är bolaget beroende av en kortsiktig finansieringslösning för 
att klara sig till flerårsavtal påbörjas.  
 
Framtida händelser:  
Kraftfulla åtgärder och flersårsavtalet ska resultera i att företaget återhämtar sig från 
konjunkturnedgången och förbättrar resultatet. De ser på framtiden med stor tillförsikt. 
 
 
 
Nyckeltal 2016 2015 2014 
Omsättning   6 554   16 583   15 901 
Rörelseresultat före 
avskrivningar, EBITDA   -3 593   1 538    0 
Avkastning på sysselsatt 
kapital (%)   -394,31    31,37    -35,99 
EBITDA-marginal (%)   -53,94    9,2 0 
Rörelseresultat (EBIT) -3823   1 174 984 
Resultat e. fin. Kost. - 3 834   1 162    976 
Årets resultat -2535    647    485 
S:a tillgångar 2141 8056 5679 
Kassalikviditet (%) 112 125 225 
Soliditet (%) 25,1 49,7 57,1 
Antal anställda 14 19 25 
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Resultaträkning    
                 2016                 2015             2014 
Nettoomsättning           6 554 248 kr        16 583 344 kr       15 901 195 kr  
Övriga rörelseintäkter              107 295 kr  62 822 kr             63 466 kr  
Rörelsens kostnader    
Handelsvaror         --2 893 320 kr        --5 128 010 kr       --3 961 077 kr  
Övriga externa kostnader         --1 312 782 kr        --2 627 472 kr       --1 593 478 kr  
Personalkostnader         --6 048 972 kr        --7 352 461 kr       --9 128 885 kr  
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar            --229 567 kr           --363 768 kr          --297 098 kr  
    
Rörelseresultat (EBIT)         --3 823 098 kr          1 174 455 kr            984 123 kr  
    
Resultat från finansiella poster     
Övriga ränteintäkter och liknade resultatposter                   9 980 kr                     134 kr                       -   kr  
Räntekostnader och liknade resultatposter               --20 723 kr                12 399 kr              --7 933 kr  
              --10 743 kr             --12 265 kr              --7 933 kr  
    
Resultat efter finansiella poster         --3 833 841 kr          1 162 190 kr            976 190 kr  
    
Bokslutsdispositioner            1 299 240 kr           --269 637 kr          --311 450 kr  
Resultat före skatt        --2 534 601 kr             892 553 kr            664 740 kr  
    
Skatt på årets resultat                         -   kr           --245 294 kr          --179 308 kr  
Årets resultat        --2 534 601 kr             647 259 kr            485 432 kr  
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Balansräkning 2016 2015 2014 
    

Tillgångar    
Anläggningstillgångar    
    
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier, verktyg och 
installationer               269 719 kr                710 601 kr             1 074 369 kr  

    
    
Summa anläggningstillgångar           269 719 kr            710 601 kr        1 074 369 kr  
    
Omsättningstillgångar    
Varulager m.m.    
Råvaror och förnödenheter                  80 195 kr                   73 650 kr                119 010 kr  

Pågående arbete för annans räkning                             -kr             2 657 770 kr                              -kr  

    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar            1 167 564 kr             4 154 951 kr             1 652 768 kr  
Övriga fordringar               432 817 kr                431 885 kr                  55 921 kr  
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter                  21 012 kr                   18 311 kr             2 774 129 kr  

            1 621 393 kr             4 605 147 kr             4 482 818 kr  

    
Kassa och bank               169 233 kr                     9 295 kr                     2 795 kr  

    
Summa omsättningstillgångar        1 870 821 kr         7 345 862 kr        4 604 623 kr  
    
Summa tillgångar        2 140 540 kr         8 056 463 kr        5 678 992 kr  
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Balansräkning 2016 2015 2014 
    

Eget kapital och skulder    
Eget kapital    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital           100 000 kr            100 000 kr            100 000 kr  
    
Fritt eget kapital    
Balanserat resultat        2 971 740 kr         2 324 481 kr         1 914 049 kr  
Årets resultat      --2 534 601 kr            647 259 kr            485 432 kr  
    
Summa eget kapital           537 139 kr         3 071 740 kr        2 499 481 kr  
    
Obeskattade reserver                     -   kr         1 299 240 kr         1 029 603 kr  
    
Långfristiga skulder    
Checkräkningskredit                     -   kr                      -   kr            155 920 kr  
    
Kortfristiga skulder    
Checkräkningskredit           401 141 kr            642 731 kr                      -   kr  
Skulder till kreditinstitut             29 157 kr              29 157 kr              79 161 kr  
Leverantörsskulder           321 638 kr         1 992 651 kr            241 213 kr  
Aktuella skatteskulder           112 354 kr            128 615 kr            263 807 kr  
Övriga kortfristiga skulder           142 452 kr            352 541 kr            406 108 kr  
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter           596 659 kr            539 788 kr         1 003 699 kr  
Summa kortfristiga skulder        1 603 401 kr         3 685 483 kr        1 993 988 kr  
    

Summa eget kapital och 
skulder        2 140 540 kr         8 056 463 kr        5 678 992 kr  

 
 
 
 
 
Not 7 Checkräckningskredit  
    2016-01-31 2015-01-01  
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till  650 000 650 000 
Utnyttjat kredit uppgår till  401 140 642 731 
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Frågor 
 
1. Är ISA 570 (Fortsatt drift) väsentlig i revisionen av bolaget? (Ringa in ditt svar, 1-håller inte 
med, 7-håller helt och hållet med) 
 
 
1        2        3        4        5        6        7 
 
 
2. Hur ser Du på den beskrivna klientens risk? (Ringa in ditt svar, 1-mycket låg risk, 7-mycket hög 
risk) 
 
 
1        2        3        4        5        6        7 
 
 
3. Bedömer Du att det finns sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet? (Ringa in ditt svar, 1-håller inte med, 
6-håller helt och hållet med)  
 
1        2        3        4        5        6 
 
Kommentar: 
 
 
4. Skulle Du anmärka i revisionsberättelsen för räkenskapsår 2016? (Ringa in ditt svar) 
 
Ja           Nej 
 
 
5. Vilka faktorer var avgörande för din bedömning? (sätt kryss för de Du anser var viktigast)  
 

☐ Soliditet  

☐ Resultatutveckling 

☐ Betalningsförmågan 

☐ Osäkerhet angående kundfordringar  

☐ Materiella anläggningstillgångar 

☐ Kortsiktiga åtgärder 

☐Annat______________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
6. Övriga kommentarer: 
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Bilaga 2. Kruskal-Wallis Case 1 
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Bilaga 3. Kruskal-Wallis Case 2 
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Bilaga 4. Ordinal logistisk regression Case 1 – Ind. Byråer 
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Bilaga 5. Ordinal logistisk regression Case 2 – Ind. Byråer 
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Bilaga 6. Intervjuguide 

Intervjuguide   

  

Datum                               Respondent   

  

Inledning  

• Syfte med intervju – Bedömning av fortsatt drift.  

  

• Etik: Informerar att deltagande är frivilligt och vi kommer att behandla 

uppgifterna från intervjun konfidentiellt.  

  

• Några funderar innan vi påbörjar intervjun? 

  

Erfarenhet 

• Juridiskt kön 

• Byråtillhörighet 

• Antal år som verksam revisor  

• Antal år som auktoriserad revisor 

• Vilka typer av klienter arbetar du främst med? 

• Antal anställda på kontoret 

• Utfärdat tidigare going concern-varning? 

• Vid ja på föregående fråga, har du någon gång utfärdat en going concern-varning 

som visade sig vara felaktig 

  

• Viktigt för en bedömning av fortsatt drift 
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• Problematiken med bedömning av fortsatt drift 

  

• Relevans av ISA 570 

  

• Konsekvenser av en felaktig bedömning 

  

Bedöma fortsatt drift utifrån casen 

• Case 1  

o Vad är din bedömning av företagets fortsatta drift? 

o Vad för kompletterande information anser du är viktigt för att göra en 

bedömning av fortsatt drift? 

o Har du några allmänna kommenterar 

  

• Case 2 

o Vad är din bedömning av företagets fortsatta drift? 

o Vad för kompletterande information anser du är viktigt för att göra en 

bedömning av fortsatt drift? 

o Har du några allmänna kommenterar 

  

Avslutande 

• Anser du att vi har missat något väsentligt som är viktigt vid bedömning av fortsatt 

drift? 


