
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mittuniversitetet, Östersund   2009-06-04 

Institutionen för samhällsvetenskap 

Företagsekonomi AV- nivå, Magisteruppsats 15 hp 

 

Urval, bedömning och beslutsfattande av Going Concern 
- En studie ur ett revisorsperspektiv 

 

Handledare: Anna-Maria Jansson  Författare: Therese Sterner  

Examinator: Lars Hallén 



 

Förord: 

 
Det har varit en stor utmaning för mig att skriva följande magisteruppsats samtidigt som det 

varit otroligt lärorikt och spännande. Valet av ämne har bidragit till att jag fått möjligheten att 

få en bild av revisorernas tankegångar rörande deras värderingar av ett företags förmåga att 

leva vidare. Först och främst vill jag tacka min handledare Anna-Maria Jansson som varit ett 

stort stöd och bollplank under resans gång. Jag vill även passa på att tacka samtliga revisorer 

som ställt upp med intervjuer och delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter inom 

området. Ert bidrag har varit otroligt värdefullt för genomförandet av studien.  

 

 

Tack 

 
Östersund 2006-06-04 

 

Therese Sterner 

 



 

 

ABSTRAKT: 
 

Magisteruppsats i företagsekonomi, Mittuniversitetet, Östersund 
 

Författare: Therese Sterner 

Handledare: Anna-Maria Jansson 

 

Titel: Urval, Bedömning och Beslutsfattande av going concern- En studie ur ett 

revisorsperspektiv 

 

Nyckelord: Going concern, bedömning, revisionsbevis, hård- och mjuk information 

 

Bakgrund och problemdiskussion: I yrkesverksamma revisorers arbetsuppgifter ingår det 

att uttala sig om företagets förmåga att leva vidare under nästkommande år. Den information 

som företaget presenterar kan bestå av räkenskapsrelaterad information samt verksamhets- 

och förvaltningsrelaterad information. Den information som företaget lämnat till revisorn 

delas in i tre revisionsområden och kan klassificeras som två skilda informationstyper, hård 

och mjuk information. Den hårda informationen innefattar räkenskapsrelaterad information 

som ofta är historisk medan information rörande företagets förvaltning och verksamhet består 

av mjuk information, som ofta kopplas samman med företagets framtid. För att göra en 

korrekt bedömning ligger det i revisorns uppgift att välja ut korrekt och användbar 

information som skall ligga till grund för uttalandet i revisionsberättelsen rörande going 

concern. Bedömningen av företagets förmåga att fortleva skall ske i enlighet med revisorns 

urval av information och hur den kan påverka beslutsfattandet av going concern. 

 

Ovanstående bakgrund och diskussion har lett fram till följande frågeställning: 

 Vilken typ av information uppfattar revisorn som särskilt viktig att beakta i 

bedömningen av going concern? 

 
Syfte: Syftet med studien var att ur ett revisorsperspektiv skapa en förståelse för vilken 

information som revisorn uppfattar som särskilt viktig, och kan påverka beslutsfattandet av 

going concern. 

 
Metod: En mix av kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod sam angripits genom abduktion. 

Studien startade i empirin med en förstudie för att sedan fortsätta till teorin. Slutligen 

avslutades studien i empirin som belystes i ljuset av teorin. Med hjälp av ”The repetory grid 

technique” kartlades revisorernas tankemönster avseende vilken information som var av stor 

betydelse för bedömningen och beslutsfattande av going concern. Arbetet med griden 

kompletterades med intervjufrågor för att skapa en bättre förståelse för studiens syfte. 

 

Resultat och slutsats: Bedömningen av going concern sker genom urvalet av hård och mjuk 

information. Tillsammans bildar de två informationstyperna en helhetsbild av företaget, vilket 

medverkar till bedömningen av företagets förmåga att leva vidare och utgörs av en 

helhetsbedömning. Revisorerna menar att den hårda informationen inte får något värde om de 

inte tar ställning till de mjuka delarna i företaget. Med revisionsbevis som kassaflöde, 

likviditet och nyckeltal ställs de samman med delar som företagets internkontroll, strategier 

för att generera ett framtida kassaflöde och företagets marknad. 



 

 

ABSTRACT: 

Master Thesis Business Administration, Mid Sweden University, Östersund 

 

Author: Therese Sterner 

 

Title: Selections, Assessment and Decision-making- A study from an auditor´s perspective 

 

Key words: Going concern, judgement, audit evidence, hard- and soft information. 

 

Background to the issue: In the professionally active auditor´s duties, it is included to 

comment about the company’s carried out ability to live on during the following year. The 

information that the company presents to the auditor can consist financial information, 

operational - and compliance information. The information can be divided in the above three 

audit areas and can be classified as two divided information types, hard and soft information. 

The hard information includes historical- and financial information while information 

concerning the compliance and operational includes soft information that often obtains 

information concerning the company’s future. In order to do a correct evaluation it lies in the 

auditor's task to choose out and select correctly and applicable information that will lie to 

superficial in the audit statement concerning going concern. The judgment of carried out 

ability to survive will occur in accordance with the auditor's selections of information and 

how it can influence the decision-making process of going concern. 

 

The above background and discussion lead until the following research question: 

 Which type of information does the auditor consider significant to take into 

consideration in the assessment of going concern? 

 

Purpose: The aim with the study is that from an auditor´s perspective to create indulgence for 

which information that the auditor considers significant, and can influence the decision-

making process of going concern. 

 

Method: A mix of qualitative and quantitative research method that has been attacked 

through abduction. The study started in the empirical part with a preliminary study in order to 

continuing to the theory. Finally, the study was completed in the empiric that was elucidated 

in the light of the theory. With the aid of ”The repertory grid technique” the auditor´s thought 

standard was mapped regarding which information that had big importance for the judgment 

and decision-making of going concern. The work with the repertory grid was complemented 

with interview questions in order to create a better understanding for the aim of the study. 

 

Results and conclusions: The assessment of going concern happens through the selection of 

hard and soft information. Together, they create an overall picture that contributes to the 

assessment of carried out ability to live on as an overall conclusion. The auditor´s indicate 

that the hard information is worth nothing if they do not take the soft parts of the company in 

consideration. Audit evidence as cash flow, liquidity and business ratio are set together with 

parts that carried out internal control, strategies in order to generate a future cash flow and 

carried out market. Evidence like that are put together to make a correct evaluation 

concerning going concern. 

http://tyda.se/search/liquidity
http://tyda.se/search/business%20ratio


 

Ordlista: 

Granskning av kontroller: Granskning som utförs för att skapa en uppfattning om 

redovisningssystem och företagets system för internkontroll är lämpligt utformade och 

fungerar effektivt.
1
 

 

Redovisningsskyldiga: Representanter för företagsledningar som förvaltar anförtrodda resurser 

och ansvarar för att redovisningsinformation sammanställs och lämnas ut 
2
. 

 

Redovisningsberättigade: Investerare och övriga intressenter som har rätt att ta del av 

redovisningsinformation
3
. 

 

Revisorer: Professionella yrkesutövare som ansvarar för att redovisningsinformationen 

kvalitetssäkras
4
. 

 
RS: Revisionsstandard i Sverige. Ramverk som definierar och beskriver ett 

bestyrkandeuppdrags beståndsdelar och målsättningar i revisorns arbete.
5
 

 
SAS: Statement on Auditing Standards.  Internationellt ramverk för utfästande av regelverk 

rörande revision. 

 

Substansgranskning: Granskning rörande inhämtning av revisionsbevis med syfte att 

upptäcka felaktigheter i årsredovisningen som är av väsentlig betydelse. Granskningen 

innefattar detaljgranskning av transaktioner och saldon samt analytisk granskning.
6
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1. Inledning 
 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till problemet avseende det valda ämnet samt 

studiens syfte, frågeställning och avgränsning. Även studiens disposition förevisas. 

 

1.1 Bakgrund 
– Revisionsyrket 

 

Enligt uppgift från svenska handelskompanierna och bankerna har belägg funnits för 

regelbunden revision av affärsföretag sedan mitten på 1600-talet. I och med att Svenska 

Revisorssamfundet (numera Revisorssamfundet SRS) grundades i slutet på 1800-talet 

påbörjades professionaliseringen av revisionsyrket i Sverige. Det kunde ses som en del av 

åtgärder för att komma till bukt med stora de förskingringarna som uppstått till följd av 

industrialiseringen. Då det tidigare inte funnits några regleringar rörande granskning av 

företagens räkenskaper gav det underlag för en ny ABL som antogs 1895. I lagen föreskrevs 

för första gången i Sverige att bolagets räkenskaper och styrelsens förvaltning skulle granskas 

årligen av en eller flera revisorer.
7
  

 

Till skillnad från revisorsprofessionen i andra länder, exempelvis England och USA blev 

Sverige nu det första landet i världen att granska både bolagets finansiella rapporter och 

styrelsens förvaltning.
8
 Genom att se tillbaka på tidiga åtgärder rörande lagstadgande och 

utvecklingen av regelverk inom revisionsyrket har lagregleringen i Sverige utvecklats från 

mycket primitiva regler till lagstiftning som huvudsakligen fokuserar på revisorer och 

revision. Det har blivit allt viktigare med kontroll för sina arbetsuppgifter samtidigt som det 

läggs större vikt på att hitta fel och bedöma risker av företagens redovisningsinformation 

vilket kan påverka företagets fortlevnad.
9
 

 

Revisionsyrket har sedan länge betraktas som en profession. ”De utövar kontroll genom att 

definiera vad som är riktigt och korrekt genom att skapa ontologiska ramverk och principer 

eller riktlinjer för agerande”.
10

  

 

Som profession förväntas även utövarna arbeta efter de lagar och regleringar som finns, vilket 

kan ta sig uttryck i formella strukturer, fastlagda procedurer och policys samt rutiner för hur 

deras arbete skall utföras. Genom att arbeta efter lagstadgad praxis samt vedertagna strukturer 

och procedurer kan deras handlingar därmed legitimeras och revisorerna kan samtidigt 

hänvisa till att de gör ”saker rätt”.11   

 

                                              
7
 Wallerstedt, E (2005) Sid. 24-26 

8
Ibid. Sid. 24-26 

9
 Ibid. Sid 24-26, 42 

10
 Jansson, A-M (2008) Sid. 1 

11
 Ibid. Sid 2; Öhman, P. et al. (2006) 
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– Bedömning och beslutsfattande av information 

 

Revision handlar om att granska och utvärdera historisk information där revisorns roll blir att 

kvalitetssäkra den information som företaget sedan lämnar ut till sina intressenter, exempelvis 

aktieägare och framtida investerare. Redovisning och revision kan ses som två separata 

element samtidigt som de kan härledas till varandra. Tillsammans tillgodoser de information 

rörande ekonomiska bedömningar och beslutsfattande. 
12

  

 

Revisorers bedömning och beslutsfattande inom revision har studerats sedan mitten på 1970-

talet. Forskningen fokuserades då på hur revisionen kunde utföras mer effektivt samt hur 

revisionsarbetet skulle rapporteras på bästa sätt för externa användare och intressenter.
13

 Fram 

till mitten av 1980-talet arbetades nya teorier och metoder fram vilket skulle användas som 

vägledning för revisorerna vid bedömningen och beslutsfattande av redovisningsinformation. 

Därefter har forskningens fokus ändrat riktning. Från att varit inriktad på att arbeta fram 

metoder rörande dokumenteringen av bedömning och beslutsfattande, riktades nu studierna 

mer åt förståelse och vilken typ av information som ligger till grund för revisorns 

bedömningar och beslutsfattande.
14

  

 

Solomon och Shields
15

 menar att bedömning och beslutsfattande har en betydande roll i varje 

del av revisionsprocessen, från planeringen till rapporteringen i revisionsberättelsen. De ger 

exempel på hur utlåtanden rörande företagets räkenskaper till stor del vilar på revisorns 

tidigare bedömning av risken för väsentliga fel i de finansiella rapporterna. För att kunna göra 

en så korrekt bedömning av företaget som möjligt gäller det för revisorerna att samla in så 

pass mycket användbara och väsentliga revisionsbevis som möjligt av den information som 

ska kvalitetssäkras.
16

 

 

Den information som granskas kan delas in tre områden: 

Den finansiella (räkenskapsrelaterade) revisionen består av granskning och bedömning av 

företagets räkenskaper. Det kan exempelvis röra sig om poster i balansräkningen och 

resultaträkningen med tillhörande noter. Som tidigare påtalats granskas även den 

förvaltningsrelaterade redovisningsinformationen. Här omfattar granskningen och revisorns 

bedömning av information rörande att lagar och regler efterföljs samt att avgifter för skatter 

och andra avgifter betalas. Revisorn utför även en verksamhetsrelaterad revision som 

omfattar granskning och bedömning av hur verksamheten bedrivs. Här är granskningen 

normalt relaterad till företagets räkenskapsinformation men revisionen kan också inriktas på 

företagets interna kontrollsystem.
17

  

 
Till skillnad från tidigare forskning visar studier i dagsläget att revisorn söker mer aktivt efter 

varningssignaler, som talar om allt inte står rätt till, exempelvis genom en mer noggrann 

riskbedömning än tidigare. Förutom riskbedömning söker revisorn även efter sådana bevis 

som talar för att det föreligger en väsentlig osäkerhetsfaktor i företagets 

redovisningsinformation.
18

 

                                              
12

 Ibid. Sid 3; Ashton, R. H., Ashton, A.H (2003) 
13

 Ashton, R. H., Ashton, A.H (2003) Sid. 9 
14

 Ibid. Sid 9; Dirsmith, M. McAllister, J P (1982) 
15

 Solomon, I., Shields, M. D (2003) 
16

 Ibid. 
17

 Öhman, P (2007) Sid. 38-39 
18

 Öhman, P et al (2006); Trotman, K. T (2005) 
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Det kan exempelvis röra sig om ifrågasättande av de personer som utgör företagsledningen 

och deras förmåga att hantera företaget. Revisionsarbetet kan helt enkelt ses som mer 

proaktivt än tidigare. Genom att arbeta i ett mer förebyggande syfte minskar de också risken 

för eventuella skadeståndsanspråk vid exempelvis felbedömningar mm vilket också bidrar till 

att revisorn kan känna sig tryggare i sina uttalanden.
19

  

 

Då revisorn är ombedd av företaget att attestera och kvalitetssäkra tillförlitligheten av den 

information som lämnas ut till allmänheten kan det bli svårt för revisorn att inte upptäcka 

eventuella fel och brister om inte företaget granskas även som helhet. Den 

verksamhetsrelaterade informationen har även stor betydelse rörande bedömningen om 

företagets fortlevnad ”Going Concern”.
20

   

 

I revisorns arbete ingår att utvärdera förutsättningarna för företagets förmåga att leva vidare 

under nästkommande år. Vid frågor rörande Going- Concern är det analytiska bedömningar 

av företagets interna förhållanden, framtidsplaner och affärsmässiga förutsättningar (tillgång, 

efterfrågan, bransch mm) som i huvudsak beaktas. Här är den muntliga informationen från 

företagsledningen av stor betydelse, vilket dock kan vara svårt för revisorn att säkerställa då, 

det inte finns någon tydlig information dokumenterad. Det är endast ledningens upplysningar 

som tas i beaktande. Det kanske allra viktigaste vid bedömningen och beslutsfattandet rörande 

ett företags Going- Concern ses ändå vara revisorns kunskap och erfarenhet vid urvalet av rätt 

information för att i sin tur göra en korrekt bedömning.
21

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Ett fundamentalt incitament för en bra och trovärdig revision är utrymmet för revisorns 

professionella bedömning. Den professionella bedömningen kan ses som ett viktigt inslag för 

att visa revisorns kompetens. Trots försök till att effektivisera och standardisera revisionen 

med mer struktur och riktlinjer för revisorerna att följa, uppstår fortfarande problem. 

Problemen reflekterar och skapar debatt avseende praktikernas oro för att utrymmet för den 

professionella bedömningen i revisionen blir mindre, medan strukturella och formella 

närmanden blir allt mer framträdande.
 22 

 

Öhman
23

 för en diskussion rörande distinktionen mellan ”hårda” och ”mjuka” 

granskningsobjekt. De objekt som klassificeras som ”hårda” innefattar 

redovisningsinformation som är relativt enkla för revisorn att mäta och verifiera. Exempelvis 

aktieinnehav. ”Mjuka” granskningsobjekt inkluderar däremot information som är svårare att 

mäta. Det kan röra sig om information som är av mer framtidsorienterad karaktär, där 

bedömningen av företagets strategier att arbeta framåt är ett bra exempel.24 

 

                                              
19

 Öhman, P et al (2006); Trotman, K. T (2005) 
20

 Öhman, P. (2007) Sid 39; Anandarajan. A et al. (2008) 
21

Ibid. Sid. 39 
22

 Power, M. (2003) 
23

 Öhman, P. (2007) 
24

 Ibid. Sid 39 
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I enlighet med Öhman menar Rau och Moser
25

 att bedömningen och det slutliga 

beslutsfattandet av Going- Concern inte kan utföras med formella strukturer då det inte ses 

som en enskild uppgift i revisionsuppdraget. Då bedömningen av Going- Concern är av 

”mjuk” karaktär, handlar det snarare om en helhetsbedömning av utvalda revisionsbevis och 

uttalanden som rör företagets presenterade information. Det i sin tur presenterar företagets 

verksamhet och dess välmående.
26

 Eftersom bedömningen av företagets förmåga att leva 

vidare inte utgörs av några direkta verifikat är det viktigt att förstå vilken typ av information 

revisorn tar i beaktande i sin bedömning, som i sin tur påverkar beslutfattandet av ett företags 

Going- Concern.
27

 

1.3 Frågeställning 

 

 Vilken typ av information uppfattar revisorn som särskilt viktig att beakta i 

bedömningen av going concern? 

1.4 Syfte 
 

Syftet med studien är att skapa förståelse rörande vilken typ av information som uppfattas 

som särskilt viktig för revisorn att ta ställning till vid bedömningen av information som kan 

påverka beslutsfattandet av Going- Concern.  

                                              
25

 S.E., Moser, D.V (1999) 
26

 Öhman, P (2007). Sid 39; Rau, S.E., Moser, D.V (1999) 
27

 Ibid. Sid 39; Anandarajan. A et al. (2008) 
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1.5 Disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1:1 Disposition. Källa: Egen utarbetad modell av studien disposition. 
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Kap 5. Analys 

Den empiriska undersökningen 
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Kap 6. Slutdiskussion 

Presentation av reflektioner, 

slutsats samt förslag till vidare 

forskning. 

Kap 1. Inledning 

Presentation av studiens bakgrund, 

problemformulering, syfte, 

avgränsning och disposition. 

Kap 2. Teori 
Presentation av den 

teoretiska referensram som 

ligger till grund för studien. 

Kap 3. Metod 

Presentation av metodval, 

tillvägagångssätt, urval 

och tillförlitlighet 
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2. Teori 

Följande kapitel innefattar valda teorier som ligger till grund för den empiriska 

undersökningen med hänsyn till studiens syfte och frågeställning.  I den teoretiska 

referensramen presenteras viktiga utgångspunkter för revisorns bedömning och urval 

av information rörande företagets förmåga att fortleva. 

2. 1 Redovisningens roll för beslutsfattande  
 

Ett typiskt karaktärsdrag för redovisning inom en organisation är dess ”dubbla roller” av 

kontroll och underlag för beslutsfattande. Demski et al.
28

 menar att redovisningsinformationen 

bör ses som ett informationssystem som hjälper till vid beslutsfattande. Det bör också ses som 

ett instrument för kontroll av att den senaste periodens händelser offentliggjorts för att visa 

hur organisationens resurser förvaltas. Vad gäller underlag för kontroll och beslutsfattande 

tillgodoser också redovisningsinformationen oss med historisk information om hur vi ska 

verka i framtiden, exempelvis planer inför framtiden och strategier för hur vi ska driva 

företaget framåt.
29

 

 

2.1.1 Två varianter redovisningsinformation 

 
Ändamålet med redovisningsinformation är att tillgodose företagets intressenter med 

användbar information om företagets affärsmässiga verksamhet och dess åtaganden.  

Intressenterna är beroende av revisorns kvalitetsgranskning av de finansiella rapporterna och 

uttalanden rörande företagets hälsotillstånd. Öhman
30

 i enlighet med Öhman et al.
31

 menar att 

redovisningsskyldiga företag lämnar ut två varianter av redovisningsinformation till de 

redovisningsberättigade intressenterna. En variant av redovisningsinformation (1) lämnas ut 

direkt utan att den kvalitetssäkras av revisorn, exempelvis pressreleaser och andra uttalanden. 

En annan variant av redovisningsinformation (2) lämnas till revisorn för att kvalitetssäkras 

innan den lämnas ut till de redovisningsberättigade (3).
32

 Mycket av den här typen av 

information styrs av företagens lagstadgade redovisningsskyldighet. Revisorns förhållande till 

de redovisningsskyldiga och redovisningsberättigade kan beskrivas som ett 

trepartsförhållande. De redovisningsskyldiga tillgodoser revisorn med information bestående 

av verifikat, skriftliga dokument och uttalanden samt annan räkenskapsenlig information. 

Revisorn granskar sedan informationens innehåll för att sedan uttala sig i revisionsberättelsen 

om informationens kvalitetsmässiga tillförlitlighet och företagets välmående. Revisorn lämnar 

sedan i ett sista skede den kvalitetssäkrade informationen till de redovisningsberättigade 

intressenterna som ett underlag för beslutsfattande rörande exempelvis framtida investeringar 

mm.
33

 Figuren på nästa sida visar hur informationen flödar längs pilarna. De rör sig om både 

lagstadgad och frivillig redovisningsinformation.  

                                              
28

 Demski, J. S et al. (2002) 
29

 Ibid. 
30

 Öhman, P (2007) 
31

 Öhman et al (2006) 
32

 Öhman, P (2007) Sid 31- 32., Öhman, P et al (2006) 
33

 Öhman, P et al (2006) 
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Oavsett om redovisningsinformationen utgörs av lagar eller inte anses att den informationen 

som redovisas är viktig att beakta. Det har alltså ingen större betydelse vilken typ av 

redovisningsinformation det rör sig om.
34

 All information som redovisas i de finansiella 

rapporterna utgör en betydande del av företagets välmående och åtagande. Det i sin tur är 

viktigt att ta ställning till vid revisorns bedömning om företagets förmåga att fortleva. 
35

 

 
 
 

 

      

3) Kvalitetssäkrad information 

för  beslutsfattande 

  

1) Information för  

beslutfattande           2) Information för 

          kvalitetssäkring 

     

     

 

 

Figur 2:1: Varianter av redovisningsinformation. Modellen visar informationsflödet för 

redovisningsinformation från redovisningsskyldiga till de redovisningsberättigade. Källa: Omarbetad enligt 

Öhman et al (2006) 
 

 

2.1.2 Bedömning och beslutsfattande av Going Concern  

 

I enlighet med figur 2:1 har revisorn utöver att kvalitetssäkra redovisningsinformation och 

tillgodose redovisningsberättigade med tillförlitlig information även ansvaret att förvarna 

investerare om det finns rimliga tvivel rörande det redovisningsskyldiga företagets förmåga 

att fortsätta sin verksamhet.
36

 Enligt RS 570§17 skall revisorn utvärdera företagsledningens 

bedömning av företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet.
37

 Vid bedömningen och 

beslutsfattandet av förmågan till fortsatt drift framför SAS No. 59 krav på som ett första steg, 

att all information som kan vara av intresse för bedömningen av going conern skall beaktas. 

Här ligger revisorns ansvar på att välja ut användbar information från den 

redovisningsskyldige för att på så sätt få fram kunskap och bevis som rör företagets planer 

inför framtiden.
38

 Revisorn skall välja ut olika typer av information och bevis som kan 

kopplas till företagets finansiella problem och dess verksamhet som helhet. Förutom att söka 

efter bevis som kan vara användbara för att utvärdera företagets finansiella situation måste 

revisorn även söka efter bevis som talar för ledningens förmåga att hantera företaget.
39

 

 

                                              
34

 Öhman, P (2007) Sid 33; Burchell et al. (1980) 
35

 Ibid. Sid 33 ; Ibid. 
36

 Ruiz-Barbadillo, E et al (2004) 
37

 RS 570§17, FAR (2006) 
38

 Ruiz-Barbadillo, E et al (2004); Rau, S.E., Moser, D.V (1999) 
39

 Chul-Young Roh, Tae G. Ryu (2007) 

Redovisningsberättigade 

Redovisningsskyldiga 

Revisorer 
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Ruiz-Barbadillo et al
40

 beskriver beslutsfattandet av going concern som en process i två steg. 

Det första steget blir för revisorn att utvärdera om det föreligger rimliga tvivel rörande 

företagets fortlevnad. Det i sin tur kan bestå av två faktorer, dels den ekonomiska sektorn, 

dels revisorns förmåga (kompetens) att upptäcka företagets problemområden. Det andra 

steget för revisorn i processen för beslutsfattandet av going concern är att avgöra om ett 

företag med tvivel om fortsatt drift föreligger är i behov av rapporterande åtgärder eller om 

det inte finns något att göra för att rädda företagets framtida verksamhet.
41

 

 

Revisorns ansvar rörande bedömning och beslutsfattande av problem med fortsatt drift har 

enligt tidigare forskning skapat utrymme för debatt. Trots att revisorn skall utföra 

granskningen av information och utvärderingen av going conern ur en objektiv synvinkel har 

kritik riktats mot revisorns förhållande till det reviderade företaget. Ett negativt uttalande om 

fortsatt drift kan medföra att revisorn mister sin klient sedan många år tillbaka och kanske ett 

viktigt revisionsuppdrag som annars genererar betydande intäkter för byrån. Ruiz-Barbadillo 

et al
42

 hävdar att när en långvarig relation mellan en revisor och klient föreligger, kan det leda 

till bättre förståelse för företagets ekonomiska situation. Det i sin tur bidrar till att det blir 

enklare för revisorn att upptäcka bevis, som kan skapa problem för bedömningen av going 

concern än vid nyare uppdrag. Enligt tidigare forskning kan mer långvariga revisionsuppdrag 

medföra en reducerad kvalitet i granskningen. Eftersom revisorn antas ha så pass god kunskap 

om verksamheten kan det medverka till att granskningen av information inte utförs med 

samma noggrannhet som vid nyare uppdrag.
43

 

 

2.1.3 Hård och mjuk information 

 

Häckner
44

 för ett resonemang rörande hård och mjuk information. Häckner
45

 menar att 

redovisningsinformationen delas in och kategoriseras som hård och mjuk information.
46

 

Enligt Öhman et al.
47

 kan revisorns arbete delas in i två kategorier av arbetsuppgifter. En typ 

av arbetsuppgifter utgörs av traditionella revisionsuppgifter som fokuserar på att granska och 

utvärdera historisk räkenskapsinformation eller annan fakta av mer hård karaktär. Här checkar 

revisorn av vissa delar av företagets affärsverksamhet och finansiella rapporter. Den andra 

typen av revisionsarbete görs med hänsyn till investerare och andra aktieägare. Här utvärderas 

information som härrör till en mer framtidsberoende bedömning av företagets förmåga att 

leva vidare, framtidsplaner mm. Information av det här slaget kan vara svårare för revisorn att 

ta ställning till, eftersom det är upp till revisorns professionella bedömning att utvärdera 

information som rör företagets mjuka delar.
48

 

 

 

                                              
40

 Ruiz-Barbadillo, E et al (2004) 
41

 Ibid.  
42

 Ibid. 
43

 Ibid. 
44

 Häckner (1985) 
45

 Ibid. 
46

 Ibid. Sid 50-51 
47

 Öhman, P et al. (2006) 
48

 Ibid. 
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– Hård information 

 
Information av hård karaktär karaktäriseras främst av att den kan kvantifieras och bearbetas 

med hjälp av analytiska metoder och modeller. Häckner
49

 menar att typexempel för den här 

typen av information är den som genereras i ett företagsekonomisystem, exempelvis 

redovisning och budgetering. Med andra ord hård data som lämpar sig väl för systematisering  

och bearbetning enligt traditionella beslutsmodeller.
50

 I enlighet med Öhman
51

 bearbetas hård 

information ur revisionssynpunkt med hjälp av formella rutiner, utformade revisionsprogram 

och riktlinjer för hur granskningen ska utföras.
52

  

 

Ur ett revisorsperspektiv ses den här typen av information som mer tacksam att bearbeta, då 

revisorerna känner sig trygga i sina uttalanden eftersom de kan med en viss garanti utfärda att 

de utfört granskningen på rätt sätt. Systematiseringen gör det enklare för revisorn att tyda 

vilka områden som kan vara nödvändiga att granska istället för att granska alla 

transaktioner.
53

 Genom att ”sortera” den hårda informationen kan revisorns uppmärksamhet 

istället riktas mot de viktigaste signalerna i verksamheten.
54

 Med hjälp av granskningen av 

verksamhetens hårda information kan revisorn utifrån den formella hanteringen reducera viss 

osäkerhet vid sitt beslutsfattande av verksamhetens förmåga till fortsatt drift.
55

Till stöd för 

Häckners
56

 resonemang rörande den hårda informationens egenskaper ger RS 570§8 exempel 

på händelser och förhållanden som enskilt eller tillsammans kan utgöra tvivel för 

bedömningen om fortsatt drift. Enligt RS 570§8 kan nedanstående faktorer vara av intresse 

för revisorn att ta ställning till vid bedömningen om företagets förmåga att fortleva:
57

 

 

 ”Nettoskuld, total eller kortfristig” 

 ”Tecken på att kreditgivare och andra borgenärer drar undan sitt finansiella stöd” 

 ”Negativt kassaflöde från rörelsen enligt historisk räkenskapsinformation eller andra 

ekonomiska rapporter innehållande ekonomisk information om framtiden”. 

 Betydande rörelseförluster 

 ”Oförmåga att betala borgenärer på förfallodagen” 

 Oförmåga att finansiera utvecklingen av nya produkter eller andra investeringar av 

stor betydelse för verksamheten.
58

 

 

Den hårda informationen kan ofta vara enkel att verifiera, men revisorns bedömning av going 

concern ligger i att tolka informationens betydelse i förhållande till företagets förmåga att leva 

vidare. Då informationen ofta har ett historiskt perspektiv är det inte säkert att informationen 

är av stor betydelse för revisorns bedömning om framtiden.
59

 

                                              
49

 Häckner, E (1985) 
50

 Ibid. Sid 50-51 
51

 Öhman, P (2007)  
52

 Häckner, E (1985) Sid 50-51; Öhman, P et al. (2006) 
53

 Ibid, Sid 50-51; Öhman, P et al. (2006) 
54

 Ibid. Sid 51 
55

 Ibid. Sid 51-52; Öhman, P et al. (2006) 
56

 Ibid. (1985) 
57

 RS 570§8, FAR (2006) 
58

 Ibid. 
59

 Öhman, P (2007) Sid 38-39 
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– Mjuk information 

 

Mjuk information är av en mer kvalitativ karaktär bestående av bl.a. företagets visioner, 

affärsidé och värderingar. Mjuk information avser ofta grupper av helheter, vilket bidrar till 

helhetsbilder av verkligheten, exempelvis företagsledningens förmåga att hantera 

verksamheten i framtiden. Information av mjuk karaktär är av stor betydelse i strategiska 

sammanhang och definieras ofta som subjektiv, beskrivande och ostrukturerad. Den beskrivs 

också som icke- kvantitativ och är sällan väldefinierad. Helt kort kan mjuk information ses 

som information, där det inte finns några direkta svar utan till stor del består av information 

som beskriver företagets helhet.
60

  

 

Revisorns utvärdering av mjuk information utgörs av sådant som talar för verksamhetens 

framtidsplaner, ledningens förmåga att hålla verksamheten levande mm. Den mjuka 

informationen ger revisorns professionella bedömningar och slutsatser större utrymme 

tillskillnad från information av hård karaktär. Rau och Moser
61

 i enlighet med Häckner
62

 

menar att mjuk information inte kan bearbetas genom formella riktlinjer och instruktioner. De 

består istället av ett flertal överväganden av företagets information relaterade till 

verksamheten.
63

 

 

RS 570§8 ger även exempel på händelser eller förhållande av mjuk karaktär som kan vara av  

intresse för revisorn att beakta vid beslutsfattandet om fortsatt drift:
64

 

 

 ”Förlust av nyckelpersoner i företagsledningen utan att de ersätts” 

 Förlust av någon viktig 
65

marknad, licenser, huvudleverantör etc. 

 ”Problem med arbetskraft eller brist på viktiga förnödenheter”.
66

 

 

Förutom ovanstående punkter ingår det även för revisorn att utvärdera aspekter som beaktar 

händelser och förhållanden rörande företagsledningens förmåga att följa lagar och 

reglementen, vilket kan påverka antaganden om tvivel rörande fortsatt drift. Enligt RS 570§8  

kan det röra sig om: 

 

 ”Kapitalbrist eller någon annan situation där lagstadgade krav inte uppfylls” 

 ”Pågående rättsliga åtgärder eller myndighetsåtgärder som, om det leder till 

framgång för motparten, kan leda till krav som sannolikt inte kan uppfyllas” 

 ”Ändringar i lagstiftning eller regeringspolitik som förväntas få en ogynnsam effekt 

på företaget”. 

 

Som tidigare påtalats kan revisorns bedömningar för framtiden inte bearbetas genom formella 

strukturer. Här är det istället revisorns helhetsbedömning och professionella omdöme som är 

betydande. 

 

                                              
60

 Häckner, E (1985) Sid 53 
61

 Rau, S.E., Moser, D.V (1999) 
62

 Häckner, E (1985) 
63

 Ibid. Sid 53;  Rau, S.E., Moser, D.V (1999) 
64

RS 570§8, FAR (2006) 
65

 Ibid. 
66

 Ibid. 
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– Samspelet mellan hård och mjuk information ur ett revisorsperspektiv 

 

Samspelet mellan hård och mjuk information kan vara problematiskt då det avspeglar 

strategiska processer som utmärks dels genom föreställningar om framtiden och dels genom 

rationella analyser.
67

 Studien enligt Öhman et al.
68

 visar att revisorns granskning av ett företag 

är en sammanvägning mellan hård och mjuk information men att fokus läggs på att 

kvalitetssäkra den hårda informationen, för att den hårda informationen är enklare att verifiera 

och kontroll visar sig även att svenska revisorer inte lägger någon större vikt vid 

kvalitetssäkring rörande företagets framtidsutsikter. Som tidigare påtalats kan en förklaring 

till detta vara att bedömning och beslutsfattande om framtiden görs med en viss osäkerhet.
69

 I 

enlighet med Öhman et al
70

 menar Häckner
71

 att information bearbetas i huvudsak med 

ändamålet om att reducera osäkerhet vid beslutsfattande.
72

 Samtidigt som samspelet mellan 

hård och mjuk information kan vara problematisk på grund av sina två skilda egenskaper, ger 

de två informationstyperna tillsammans en fullständig bild av företaget med de historiska 

räkenskaperna och dess livskraft, vilket revisorn grundar bedömningen av förmågan till going 

concern.
73

  

 

På nästa sida illustrerar en uppsummerande modell (se figur 2:2) hur samspelet mellan det 

hårda och mjuka spelar in vid bedömningen av going concern. Tillsammans utgör de olika 

typerna av information revisorns grundläggande bedömningen rörande företagets förmåga att 

fortleva. 

                                              
67

 Häckner, E (1985) Sid 54 
68

 Öhman, P et al. (2006) 
69

 Ibid. 
70

 Ibid. 
71

 Häckner, E (1985) 
72

 Ibid. Sid 52 
73

 Ibid. Sid 54; Pomeranz, F., Gale, J (1980).; Rappaport, A (1980) 
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2.1.4 Uppsummerande modell av samspelet mellan hård och mjuk 

information 

 

Den uppsummerande modellen illustreras hur de två informationstyperna tillsammans utgör 

revisorns bedömning av företaget som helhet. Här görs alltså en sammanvägning av den 

mjuka och hårda informationen för att revisorn skall få en rättvisande bild av företaget. Den 

hårda informationens historiska innehåll bidrar med indikationer huruvida företaget skall 

agera i framtiden. Ur den aspekten gör sedan revisorn bedömningar hur väl företaget kan leva 

upp till de framtida perspektiven och förmågan att fortleva.
74

  

 

 

 

  

      Mjuk 

 

 

 

           

          Hård  

 

                           
 

 

 

 

Figur 2:2 Samspelet mellan hård och mjuk information ur ett revisorsperspektiv. 
Modellen visar samspelet mellan den hårda respektive mjuka informationen som tillsammans utgör revisorns 

helhetsbedömning av företagets förmåga till fortsatt drift. Även den här modellen är anpassad till studiens syfte. 

Källa: Omarbetad enligt Öhman et al (2006) 

 

                                              
74

 Häckner, E (1985) Sid 52-54; Pomeranz, F., Gale, J (1980).; Rappaport, A (1980); Öhman, P et al. (2006) 
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2.2 Revisorsyrket och områden för kvalitetssäkring 
 

Revisorsyrket har sedan länge betraktats som en profession. För att känna stöd i sina 

uttalanden är det viktigt att de som verkar inom professionen agerar utefter de lagar och 

riktlinjer samt formella strukturer som ligger till grund för hur arbetet skall bedrivas. Genom 

utvecklingen av nya teknologier och revisionsmetodologier diskuteras nu revisionsarbetet i 

termer av effektivisering, förbättring och lönsamhet. Det i sin tur har bidragit till att nya 

metoder för insamling av gransknings objekt blivit allt bättre hjälpmedel vid själva 

granskningsprocessen.
75

 

 
För att koppla an till Öhmans

76
 resonemang i enlighet med Wolnizer

77
 rörande 

redovisningsskyldiga och redovisningsberättigade kan revisorns uppgift att kvalitetssäkra den 

information som företagen lämnar ut ses som en länk mellan de redovisningsskyldiga och de 

redovisningsberättigade. Revisionen är inte förutbestämd att inriktas på ett specifikt område. 

Enligt Öhman et al
78

 förfaller det dock att den information som väljs ut för 

kvalitetsgranskning som sedan lämnas ut till intressenterna ofta sker enligt gammal vana (se 

pil 2 och 3 i fig.1). Förutom att granska och kvalitetssäkra informationen ingår det även i 

revisorns uppgift att uttala sig om informationen tillhandahåller en rättvisande bild av 

företaget som helhet. 
79

 

 

2.2.1 Tre områden att kvalitetssäkra 

 

Som tidigare påtalats i kapitel ett kan den information som skall kvalitetssäkras förutom att 

kategoriseras i hård respektive mjuk information även delas i tre revisionsområden
80

:  

 

Den räkenskapsrelaterade revisionen (Financial audit) utgår ifrån granskningen av företagets 

räkenskaper. Här gör revisorn en granskning och bedömning av den räkenskapsenliga 

relevansen och tillförlitligheten i de finansiella rapporterna. De kan omfatta granskning av 

poster i balans och resultaträkning med tillhörande noter men även värderingen 

av varulager, kundfodringar mm. I enlighet med Häckner
81

 och Öhman
82

 kan den 

räkenskapsenliga revisionen härledas till information av hård karaktär. Som tidigare påtalats 

utgörs det främst genom att den hårda informationen består av information som är historisk 

och mer av kvantitativ data. Det kan lättare granskas med hjälp av systematisering, analytiska 

metoder och formella strukturer.
83

 

 

                                              
75

Mautz, R.K., Sharaf, H. A (1961) Sid 1-5 
76

 Öhman, P (2007) 
77

 Wolnizer, P. W. (1987) 
78

 Öhman, P et al (2006) 
79

 Öhman, P (2007) Sid 35; Jansson, A-M (2008) Sid 3 
80

 Ibid. Sid 38; Arens, A., Loebekke, J (2000) Sid 11-13 
81

 Häckner, E (1985) 
82

 Öhman, P (2007)  
83

Ibid. Sid 38; Häckner, E (1985) Sid 50-51 
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Den förvaltningsrelaterade revisionen tar däremot ställning till hur väl företaget sköter 

efterföljandet av lagar och regler samt direktiv och policys, exempelvis miljöpolicys.
 84

 Inom 

den förvaltningsrelaterande revisionen ingår även för revisorn att granska företagets skatter 

och avgifter t.ex. att arbetsgivaravgifter betalas in osv. Den här typen av granskning är till stor 

del hänförd till juridiska aspekter, vilket innebär att revisorn bör besitta kunskap inom t.ex. 

skattejuridiska frågor etc.
85

  

 
Vad gäller den verksamhetsrelaterade revisionen tar revisorn ställning till huruvida 

verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt, exempelvis om det är rätt personer som 

sitter i företagsledningen osv. I mångt och mycket menar Öhman
86

 att den till stor del härrör 

till den räkenskapsrelaterade informationen. Här är revisorns förståelse för företagets 

branschverksamhet i förhållande till deras affärsmässiga åtaganden av stor betydelse. 

Anledningen till att göra en verksamhetsrelaterad revision är, att revisorn inte skall missa 

eventuella felaktigheter i räkenskapsinformation än vad som accepteras.
87

Inom ramen för den 

verksamhetsrelaterade revisionen tar revisorn företagets framtidsplaner, interna förhållande 

samt affärsmässiga förutsättningar i beaktande vid bedömningen av företagets förmåga att 

fortleva. Då den här typen av bedömning är mer framtidsorienterad, kan den härledas till 

information av mjuk karaktär. Den kan dock samtidigt kopplas samman med den hårda 

informationen, då revisorn ofta grundar sina uttalanden på den räkenskapsrelaterade 

informationen. Som tidigare påtalats i avsnitt 2.1.1 gör revisorn en form av sammanvägning 

av den hårda och mjuka informationen där revisorn skapar sig en helhets bild av 

verksamheten inför beslutsfattandet av going goncern.
88

 

 

2.2.2 Uppsummerande modell av områden för kvalitetssäkring 

 

Figuren nedan visar hur informationen delas in och granskas i sina tre områden för att sedan 

resultera i revisorns helhetsbedömning av företagets förmåga att fortleva inför nästkommande 

år.  

 

 

  

   

       

 

Figur 2:3 Informationens väg till bedömningen av going concern. Egen utarbetad modell som 

visar redovisningsinformationens förhållande till revisorns helhetsbedömning och beslutsfattande av going 

concern. 
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2.3 Granskning och bedömning 
 

Som tidigare påtalats handlar revision om att granska och utvärdera information som de 

redovisningsskyldiga företagen förmedlar till sina redovisningsberättiga intressenter (se figur 

1). Genom att kvalitetssäkra informationen till de redovisningsberättigade ger revisorn en 

kvalitetsstämpel som ett bevis på att informationen är tillförlitlig. I kapitel 1, avsnitt 1.1 lyftes 

redovisning och revision fram som två separata element som kan härledas till varandra. Mautz 

och Sharaf
89

 menar att det finns dem som anser att revision är del av redovisningen, men så är 

alltså inte fallet. Redovisning involverar insamling, klassificering, summering och 

kommunicering av finansiell data. Redovisningen syftar till att synliggöra verksamhetens 

affärshändelser och hur de påverkar företaget. Revision tar istället hänsyn till ett företags 

affärshändelser genom att analysera och kritiskt granska redovisningens bakomliggande 

faktorer. Revisionen tar även fasta på bevis som styrker de finansiella datas tillförlitlighet för 

att sedan bedöma och uttala sig om den information som tillhandahålles.
90

  

 
Förutom att granska information består revisionen till stor del av slutsatser där revisorn måste 

samla in och analysera bevisförligt material för att grunda sina uttalanden på. I 

revisionstermer består insamlingen av information i form av revisionsbevis.
91

 ”Sådana bevis 

kan bestå av såväl revisorns egna observationer som muntliga och skriftliga redogörelser för 

de frågor revisorn ställer till klienten i fråga”
92

. 

 

2.3.1 Urval av revisionsbevis 

 

RS 500§4 definierar revisionsbevis som den information revisorn samlar in till granskning för 

att i slutändan komma fram till de slutsatser som han eller hon stödjer sina uttalanden på i 

revisionsberättelsen. Revisionsmässigt bevismaterial utgörs av källdokument och 

bokföringsmaterial som årsredovisningen bygger på samt stödjande information från andra 

källor, exempelvis genom att vända sig direkt till leverantörer för kompletterande frågor 

rörande värdering av inventarier etc.
93

 Urvalet och bedömningen av revisionsbevis kan ses 

som en central del i revisionsprocessen samt effektiviteten för planeringen av revisorns 

bedömningar och beslutsfattande
94

.  

 

”Revisionsbevis inhämtas genom en lämplig avvägning mellan granskning av kontroller och 

substansgranskning. I vissa fall kan revisorn skaffa bevis enbart genom 

substansgranskning”.
95

  

 

                                              
89
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90
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91

 Power, M (1997) Sid 69 
92
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Enligt RS 400§35 ses en viss typ av revisionsbevis mer tillförlitliga än andra. Vanligtvis 

tillgodoser revisorns egna iakttagelser en bättre tillförlitlighet än när han eller hon ställer 

frågor till företagsledning eller till annan lämplig personal på företaget. Tillförlitligheten kan 

också påverkas varifrån det kommer samt dess karaktär.
96

  

 

Revisionsbevisets karaktär kan betraktas som visuellt, skriftligt eller muntligt. Något som tål 

att tänka på vid bedömningen av tillförlitliga revisionsbevis enligt RS 500§15 är bl.a.
97

 

 

 Revisionsbevis i form av dokument och skriftliga uttalanden kan ses som mer 

tillförlitliga än revisionsbevis grundat på muntliga uttalanden 

 Revisionsbevis som revisorn samlat in på egen hand är mer tillförlitliga än 

revisionsbevis som inhämtats direkt från företaget samt 

 Revisionsbevis hämtat från externa källor (t.ex. en bekräftelse från tredje part) ses som 

mer tillförlitligt än revisionsbevis som har internt ursprung.
98

  

 
Vid urvalet och insamlingen av revisionsbevis menar RS 500§7 att de skall vara tillräckliga 

och ändamålsenliga för den granskning som skall utföras, såväl granskning av kontroller som 

substansgranskning. Tillräckligheten talar för mängden revisionsbevis som samlas in 

samtidigt som ändamålsenlighet talar för måttet på den kvalitet som revisionsbeviset har, hur 

relevant det är för ett visst påstående samt hur tillförlitligt det anses vara. Revisorn förlitar sig 

normalt sett på revisionsbevis av sådan karaktär som hellre övertygar än att söka full 

bevisföring från olika källor för att stödja ett och samma påstående.
99

 

 

2.3.2 Statistiska urvalsmetoder 

 
En fundamental fråga för revision enligt Power

100
 är hur mycket granskning som är 

nödvändig. För att var kapabel att göra uttalanden i revisionsberättelsen behöver inte all 

tillgänglig information granskas eftersom revisorn kan dra sina slutsatser om ett saldo, en 

grupp av bokföringsposter eller en kontroll genom sina bedömningar av revisionsbevisen. 

Genom att ta hänsyn till företags bransch, marknadstrender, samt ändamålet med urvalet och 

granskningen etc. kan granskningen göras mer effektiv då revisorn med hjälp av statiska 

urvalsmetoder kan välja ut ett antal transaktioner att granska för att sedan grunda sina 

bedömningar på.
101

 För att inte göra urvalsarbetet alltför omfattande använder sig revisorn av 

revisionsprogram vars syfte är att strukturera upp revisionsarbetet. Revisionsprogrammen 

hjälper revisorn med att statistiskt välja ut vilka revisionsbevis och transaktioner som bör 

granskas, dock med hänsyn till företagets bransch mm.
102
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101
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Enligt Power
103

 är ett viktigt incitament för en bra och trovärdig revision är revisorns 

professionella omdöme. Trots det visar en ökning av användandet av statistiska urvalsmetoder 

att det bidragit till en bredare och mer formell kunskapsbas inom revisionsarbetet.
104

 Revisorn 

kan på ett bättre och mer effektivt sätt få en klar bild om vilka typer av områden som är 

väsentliga att granska. Utvecklingen mot ett effektivare revisionsarbete har dock inte 

framskridit utan konflikter. 
105

 

 

Tidigare studier visar att praktiker inom området menar att en revision av strukturerad 

karaktär minskar utrymmet för revisorns professionella omdöme som till syvende och sist 

ligger till grund för revisorns bedömning och beslutsfattande rörande företagets förmåga att 

fortleva.
106

 

 

2.3.3 Revision i termer av Structure- Judgement 

 

Idag försöker revisionsbyråerna att balansera en formell, försvarbar ekonomisk struktur för 

revisionsprocessen mot den enskilde revisorns professionella omdöme. När datorer och andra 

statistiska metoder blev viktiga hjälpmedel för revisorns arbete under 1970-talet och 80-talet 

väcktes även intresset för hur datorernas kapacitet skulle kunna användas för att göra 

revisionen mer effektiv. I försöken att bedöma revisionens effektivitet växte debatten rörande  

”structure” (objektiv formalisering) kontra ”judgement” (professionellt objektiva 

bedömningar) fram.
107

Problematiken rörande de två begreppens skilda egenskaper har skapat 

debatt rörande attityden på revision mot ett allt mer strukturerat revisionsarbete.
108

 Debatten 

rörande ”structure- judgement” inom revision reflekterar den problematik som uppstått när 

begreppen ställs mot varandra. Enligt tidigare forskning har det argumenterats för att revision 

inte bör ses som en teknisk process utan bör istället ses som en social process som ser till 

helheten.
109

 

 

Dirsmith och Haskins
110

 för ett resonemang, där det visat sig att en ökad stuktur har trappat 

upp användningen av kvantitativa metoder i revisionsprocessen. Det i form av att insamlingen 

av redovisningsinformation i form av revisionsbevis har ökat.
111

 I enlighet med Dirsmith och 

Haskins
112

 menar Smith et al
113

 att ökningen av struktur tillsammans med mer formella och 

kvantitativa metoder bildat två läger av praktiker inom  

revisorsprofessionen:
 114

  

 

1. De som föredrar en mer strukturerad, kvantitativ och algoritmisk kunskapsbas framför 

revisorns omdöme och individuella bedömning samt 

2. De som påstår att endast kvantifiering är otillräcklig, då den professionella 

bedömningen och det individuella omdömet alltid kommer att efterfrågas.
115
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Nedan illustreras en modell (se figur 2:4) som visar en sammanställning av skillnaderna 

mellan omdöme (judgement) och struktur (structure).
116

 Figuren kan ses som en 

sammanfattning av begreppen omdöme och struktur samt en förklaring av revisorernas 

arbetssätt i förhållande till ”structure” och ”judgement”. En revision inriktad mot ”structure” 

ser mer till användningen av regelverk och statistiska urvalsmetoder. Inriktningen kan ses som 

mekanisk och är anpassad till sifferkunskap till skillnad från en revision inriktad mot 

”judgement”. Här beaktas tillämpningen av principer och har en mer organisk helhetssyn.
117

 

Med hänsyn till detta och figur 2:4 kan begreppen ”structure- judgement” enligt Tschudi
118

 

ses som varandras motsatser.
119

  
 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figur: 2:4 Skillnaden mellan omdöme och struktur. En sammanfattande modell som visar 

skillnaderna mellan begreppen omdöme (judgement) och struktur (structure). Källa: Tschudi, F (2005)  

 

Debatten rörande structure- judgement kan även ses i ljuset av Öhmans
120

 distinktion rörande 

hård och mjuk redovisningsinformation. I enlighet med Häckner
121

 menar Öhman att 

granskning av hård redovisningsinformation blir enklare och mer effektiv med hjälp av 

systematisering. Eftersom revisorn inte granskar all information hjälper de systematiska 

programmen till att sortera och kategorisera redovisningsinformationen. Det i sin tur 

medverkar till att revisorn kan ta emot en mer tillräcklig och bättre anpassad mängd 

information till grund för sitt beslutsfattande.
122

 Vid granskning och bedömning av mjuk 

information berörs företagets planer inför framtiden, affärsplaner mm. Eftersom den mjuka 

informationen är svårare att definiera menar Häckner att det kan vara problematisk att utföra 

sådana bedömningar med hjälp av systematiska metoder. Vid bedömningen av mjuk 

information är det slutligen revisorns professionella omdöme som är av största vikt vid 

beslutsfattande av förmågan till going concern.
123
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2.4 Sammanfattning 

 

Enligt litteraturgenomgången innefattas yrkesamma revisorer i ett trepartsförhållande mellan 

redovisningsskyldiga och redovisningsberättigade. Revisorns ansvar är att granska de 

redovisningsberättigades åtaganden och historiska information samt att förvarna företagets 

intressenter genom att uttala sig om företagets hälsotillstånd och att den finansiella 

informationens kvalitet är tillförlitlig. Genom att välja ut relevanta revisionsbevis av 

företagets hårda och mjuka information för kvalitetssäkring skapar revisorn sig en helhetsbild 

av företagets verksamhet och dess välmående.  

 

Genom att granska information relaterad till företagets räkenskaper, förvaltning och 

verksamhet bidrar den till en helhetsbedömning av företagets värde för förmågan att 

fortlevnad- going concern. Granskningen av den hårda informationen har under åren 

förenklats med strukturerade revisionsprogram och urvalsmetoder, medan den mjuka 

informationen fortfarande ger stort utrymme för revisorns professionella bedömning. Enligt 

tidigare studier kan företagets mjuka information inte granskas med hjälp av ett färdigt 

strukturerat revisionsmaterial, då bedömningar om framtiden utförs med en viss osäkerhet. 

 

Litteraturgenomgången kan sammanfattas i följande punkter: 

 

 Revisorns ansvar ligger i att välja ut användbar information från den 

redovisningsskyldige för att få kunskap och bevis som rör företagets planer inför 

framtiden. 

 

 Revisorns räkenskaps-, förvaltnings- och verksamhetsrelaterade revision utförs med 

hänsyn till hård och mjuk information. Urvalet av revisionsbevis av de två 

informationstyperna bidrar till en helhetsbedömning som ligger till grund för  

bedömningen och beslutsfattandet av going concern. 

 

 Arbetet med revision har under åren skapat debatt rörande hur revisorerna bearbetar de 

olika typerna av redovisningsinformation. Praktiker menar att en revision inriktad mot 

struktur och formalisering är tillräcklig för att uträtta ett korrekt revisionsarbete medan 

andra hävdar att det professionella omdömet alltid kommer att efterfrågas. Debatten 

rörande Structure- Judgement delar in revisionen i två delar. En revision där revisorn 

fokuserar på sitt professionella omdöme är inriktad mot principer och eftersträvar en 

helhetssyn av företaget. Revision som å andra sidan inriktas mot struktur förutsätter ett 

formaliserat revisionsarbete som är mer inriktad mot sifferkunskap. Revision som 

bearbetas enligt struktur kan beskrivas som mer mekanisk medan revision som inriktas 

mot det professionella omdömet är mer organisk.  
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3. Metod 

Avsnittet har för avsikt att beskriva för läsaren hur arbetet med studien utformats och 

fortskridit. Genom att presentera undersökningens arbetssätt underlättar det för de som 

önskar utföra studien på nytt. Kopplingen mellan valet av forskningsmetod belyses i relation 

med studiens syfte och frågeställning. 

3.1 Val av ämne och förförståelse 

 

Valet av ämne baseras på tidigare studier inom företagsekonomi samt konsekvenserna av den 

aktuella finanskrisen. Enligt RS570 ligger det i revisorns arbete att utvärdera företagets 

förmåga att fortsätta sin verksamhet Under finanskrisen har förmågan för många företag 

fortleva har blivit allt sämre. Med detta som utgångspunkt kom det sig av intresse att studiens 

intressefokus skulle inriktas på att studera vilken typ av information revisorn uppfattar som 

särskilt viktig att ta ställning till vid bedömningen av ett företags förmåga att leva vidare 

under nästkommande år. I den initiala fasen utgår forskaren från sina egna referensramar dvs. 

förförståelse inom det valda ämnet. Förförståelse ligger ofta till grund för en givande 

interaktion med de människor som deltar i studien.
124

 De tidigare kunskaperna består av 

studier inom ämnet företagsekonomi från grundnivå till avancerad nivå samt tidigare 

inriktning inom revision.  

3.2 Förstudie 
 

För att få kunskap om vilken typ av frågor som var viktiga att besvara och inrikta 

undersökningen på användes ”Buogons självutfrågningsteknik”. Tanken med Bougons 

självutfrågningsteknik var att påbörja studien i empirin. För att få en god insikt rörande vilka 

områden som var viktiga att studera med hänsyn till studiens syfte gjordes två begynnande 

mailintervjuer med två auktoriserade revisorer. Anledningen till att de två revisorerna valdes 

ut som första intervjuobjekt i förstudien var deras erfarenheter inom området och tidigare 

erfarenheter av den här typen av förstudie. Sannolikheten att få ett värdefullt resultat för den 

kommande studien var därmed stor. Förstudien eftersträvade vilken typ av frågeställningar 

revisorerna uppfattade som särskilt viktiga att beakta om de själva skulle utföra studien. De 

frågeställningar som efterfrågades skulle göras med hänsyn till deras kunskaper och 

arbetserfarenheter inom problemområdet.
125

 ”Buogons självutfrågningsteknik ” bidrog till en 

förkunskap och en förförståelse rörande vilken typ av information och revisionsbevis som 

uppfattades som särskild viktiga att belysa vid revisorns bedömning och beslutfattande av 

going concern. Förstudien medverkade också till att tydliggöra vilken typ av intervjufrågor 

som var viktiga att studera för att genomföra undersökningen. Den medverkade också till 

utformandet av den teoretiska referensramen. Frågeställningarna från revisorerna medverkade 

till en betydande del av studiens upplägg och upprättandet av intervjuguiden. Den här typen 

av utfrågningsteknik var också till stor hjälp för att undersöka intervjuobjektens kunskaper 

och attityder inom området för bedömning och beslutfattande av going concern. 
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3.3 Angreppssätt: Abduktion - den gyllene medelvägen 

 
Förstudien startade i empirin med syftet: att skapa en bättre förståelse rörande vilken typ av 

information som uppfattas som särskilt viktig för revisorn att ta ställning till vid bedömningen 

av information som kan påverka beslutsfattandet av Going- Concern.  

 

Resultatet av förstudien låg sedan till grund för insamlingen av litteratur.  Underlaget för den 

teoretiska referensramen testades sedan mot verkligheten. De kopplades därefter samman med 

det empiriska resultatet. Studiens resultat och slutsats belyses sedan i ljuset av teorin. 

Resultatet utgörs av egna tolkningar av hur den empiriska undersökningen kunde kopplas 

samman med teorin. 

 

För att kartlägga vilken information som tas i beaktande vid revisorns bedömning av going 

concern användes en ”repertory grid” tillsammans med kompletterande intervjufrågor. Med 

hjälp av griden kunde revisorernas tankemönster rörande urvalet av information vid 

bedömningen av fortsatt drift kartläggas samt individuella föreställningar tas fram inom 

området. Tanken med griden var inte att kartlägga det totala tankemönstret hos en individ utan 

endast fokusera på ett specifikt område i individens vardag. Det empiriska resultatet från 

griden tillsammans med intervjufrågorna kopplades sedan samman med teorierna för att sedan 

bindas ihop med resultatet från förstudien. Därav har en växelverkan skett mellan empiri och 

teori.  Avsikten med att fasställa tidigare kunskap med de slutgiltiga tolkningarna som 

presenteras i slutdiskussionen kan ses som tillförlitliga. Det har även varit viktigt att vara 

mottaglig för ny kunskap avseende hur revisorerna går tillväga vid urval av revisionsbevis för 

bedömningen och beslutsfattandet av ett företags förmåga att leva vidare för att stärka 

tillförlitligheten av de egna tolkningarna.
126

  

 

Då studien pendlat mellan teori och empiri är det rimligt att tala om att problemet angripits 

genom en abduktiv ansats. ”Abduktionen utgår från empiriska fakta liksom induktionen, men 

avvisar inte teoretiska föreställningar och ligger i så motto närmare deduktionen”127. 

Abduktion kan ses som en gyllene medelväg som innebär en växelverkan mellan teori och 

empiri. Studien påbörjas i empirin för att gå vidare till teorin för att avslutas i empirin.
128
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3.4 Val av metod 

 

Valet av metod präglades av studiens angreppssätt och syftade till att skapa bättre förståelse 

av revisorns tankemönster rörande bedömningen av information vid fortsatt drift. Det som då 

blev aktuellt var en mix av en kvalitativ- och kvantitativ forskningsmetod.
129

 Något som tagits 

i beaktande vid valet av forskningsmetod var utrymmet för flexibilitet samtidigt som viljan att 

se mönster i revisorns urval av information för bedömning av going concern eftersträvades. 

Med hjälp av den kvalitativa metodens flexibilitet fanns det även utrymme för justeringar av 

studiens problemformulering och frågor till intervjuobjekten.130 

 

En viktig fördel och styrkan med att kombinera den kvalitativa metoden med den kvantitativa 

var att resultatet från den ena metoden kunde identifiera andra viktiga områden att undersöka 

med hänsyn till studiens syfte med den andra metoden. Genom en kombination av de två 

forskningsmetoderna fanns därmed utrymme för öppna och slutna frågor, flera sätt för 

insamling av data samt statistisk och textmässig analysering.
131

 

 

3.4.1 The repertory grid 

 

Den metod som använts för att kartlägga revisorernas tankemönster rörande urvalet av 

information vid bedömningen av going concern är som tidigare påtalats ”The repertory grid”. 

Griden är en metod som används där forskaren kan studera eller fånga en individs 

föreställning av sin värld, den mening och den förståelse hon ger sina olika livserfarenheter. 

Tekniken ses som ett alternativ för att utforska personliga begreppssystem och samtidigt 

kartlägga tankemönster. Griden har även karakteriserats som en tillförlitlig teknik för att 

generera representationer av individers tankemönster. Då ”The repertory grid” är en utbredd 

och tillsynes användbar metod för att utforska personliga föreställningar sågs det som ett 

användbart instrument. Revisorernas personliga föreställningar och uppfattningar kunde då 

studeras och tydligt kartläggas på ett statistiskt och strukturerat sätt. 
132

 

 

”The repertory grid technique” utvecklades under senare delen av 1950-talet av psykologen 

George Kelly. Teorin talar om hur vi människor försöker skapa mening av vår omvärld och de 

händelser vi ständigt ställs inför. Metoden utvecklades för att ”locka fram” individers 

tankestrukturer. Kelly för fram i sin teori att vår erfarenhet har betydelse för hur vi tar till oss 

information och ger den mening ur vår egen synvinkel och våra egna begrepp. Tekniken med 

” The repertory grid” ses som ett alternativ för att kartlägga begreppssystem samt återskapa 

människors tolkning av händelser vi utsätts för. Datainsamlingen med gridtekniken kan göras 

på olika sätt vilket medverkat till att ”The repertory grid” är ett användbart instrument. I den 

här studien har en ideografisk ansats anammats, vilket innebär att de deltagande revisorernas 

uppfattningar om värdering av information vid bedömningen av going concern utgjorde den 

primära utgångspunkten.
133
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3.4.2 Utformning av gridformulär 

 

Strukturen för avsnittet har genomgående hämtats från Jansson
134

, avsnitt 2.4, vilket innebär 

att Jansson
135

 skall ses som referens om inget annat anges. Utformningen av griden sker i tre 

steg. Varje steg är en central del för att griden skall fylla sin funktion som en användbar 

metod i förhållande till studiens syfte. För det första skall rätt element väljas ut, vilket senare 

ska locka fram eller generera begrepp som sker i steg i två. I steg tre skall uppfattningar om 

elementen genereras genom att relateras till begreppen, se figur 3:1 nedan.
136

 

   

 

                                                                          

 

Figur 3:1 Arbetssteg för utformningen av en grid. Källa: Jansson, A-M (2008) 

 

Vid utformningen av lämplig grid för just den här studien var RS570 om fortsatt drift i mångt 

och mycket en viktig utgångspunkt för vilka revisionsbevis som skulle utgöra gridens begrepp 

och element. 

 

Steg 1: Vad gäller de element som väljs ut kan de utgöras av både människor, objekt, 

händelser eller aktiviteter. Generellt kan elementen väljas av både forskaren och 

respondenten.
137

 Med hänsyn till studiens syfte samt att de utvalda teorierna skulle utgöra 

basen för griden valdes därför elementen ut av den som utfört studien. Det skall även 

poängteras att förstudien också setts som ett betydelsefullt bidrag till gridens utformning.  

En viktig aspekt vid urvalet av element är att de uppvisar homogenitet, med andra ord att de 

kan härröras från en gemensam kategori eller ett gemensamt fenomen.
138

 I det här fallet 

revisorns bedömning av revisionsbevis. De utvalda elementen (A-J) utgörs av olika 

granskningsobjekt i form av revisionsbevis. För att uppfylla variation i enlighet med RS570 

innefattar den färdiga griden revisionsbevis från såväl räkenskapsenliga-, verksamhets- och 

förvaltningsrelaterade granskningsobjekt. 

 

Steg 2: ”För att skapa mening åt elementen genereras begrepp”. För att begreppen skall vara 

meningsfulla med hänsyn till studiens syfte och problemformulering måste varje begrepp 

kunna behandlas som en skala med två ytterligheter, pol respektive kontrast, där 1 är lägst och 

7 ses som det högsta värdet.
139

 Det kan exempelvis röra sig om att ett av elementen 

(revisionsbevisen) har liten betydelse för bedömningen av going concern respektive stor 

betydelse för bedömningen av going concern. I det fallet innefattar griden 10 begreppspar  

(1-10) i det ändamålet att skapa förståelse för revisorns värdering av elementen. 
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Steg 3: Det avslutande steget i utformandet av griden utgörs av att respondenten nu får 

värdera elementen på den skala (1-7) som varje begreppspar bildar, (liten betydelse för 

bedömningen av going concern- stor betydelse för bedömningen av going concern).
140

   

 

Som ett första steg fick den tillfrågade revisorn identifiera det element (revisionsbevis) av de 

samtliga elementen (revisionsbevisen) som exempelvis hade minst betydelse vid 

bedömningen av going concern med värdet 1. Därefter fick revisorn på samma sätt värdera 

det element som hade störst betydelse vid bedömningen av going concern med värdet 7. 

Slutligen fick revisorn gå igenom samtliga element och placera in dem i värdet 2-6 i 

förhållande till det revisorn värderat som 1 och 7. Proceduren fortsatte sedan till alla 

begreppspar gåtts igenom och samtliga element värderats. Det är dock viktigt att poängtera, 

att de element som revisorn bedömer som lika vid bedömningen av going concern kan 

värderas med samma värden.
141

 Nedan illustreras ett exempel på ett färdigt ifyllt gridformulär. 

Figuren visar en tabell med fem olika element som i den här studien representeras av  

revisionsbevis samt fem olika begreppspar. Observera att figuren endast är ett exempel och 

har inget samband med den empiriska undersökningen. 

  

 

Figur 3:2 Exempel på rågrid (gridformulär). Förenklad grid med 5 element och 5 begrepp. Källa: 

egen konstruerad modell av studiens rågrid. 

Griden utformades enligt en tabell bestående av 10 st. revisionsbevis (element) på den vågräta 

axeln och 10 olika begreppspar på den vertikala axeln (se bilaga 2). Under intervjutillfället 

som utfördes på respektive revisors kontor fick revisorn successivt arbeta sig igenom griden 

och samtidigt möjligheten till att utveckla sina värderingar av elementen med kortare 

förklaringar. Revisorns egna förklaringar för sina värderingar av de olika elementen i 

förhållande till de olika begreppsparen var viktiga för att skapa en bättre förståelse rörande 

revisorernas tankesätt och resonemang, vilket också underlättade sammanställningen av 

gridformulären. 
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3.5 Tillvägagångssätt  
 

Studiens upplägg, vad den skall innefatta samt hur problemet skulle angripas har diskuterats 

fram i samspråk med handledare. Bedömning av information för uttalande av företagets 

förmåga att fortleva ur ett revisorsperspektiv är ingen ny företeelse. Däremot har få studier 

gjorts med ”Repertory grid”. Studien fokuserades på att studera vilken typ av information som 

revisorn uppfattar som särskilt viktigt att beakta vid bedömningen av going concern. Den 

empiriska undersökningen bestod av att respondenterna fick värdera och ranka elementen i 

griden samt besvara några kompletterande intervjufrågor. Det slutgiltiga urvalet innefattade 

fyra revisorer på fyra helt skilda revisionsbyråer för att skapa bredd i undersökningen. 

  

3.5.1 Urval  
 

Urvalet av de objekt som skall delta i undersökningen är centralt för alla undersökningar.
142

 

Mot bakgrunden som är att kartlägga revisorernas tankemönster och skapa förståelse rörande 

urvalet av information för bedömningen om fortsatt drift, var det av stor betydelse att de 

revisorer som tillfrågades att delta i undersökningen hade formell behörighet samt god 

erfarenhet inom området. Det var även viktigt att de kunde avsätta tillräckligt med tid för att 

genomföra det empiriska momentet. Revisorerna valdes ut utifrån medvetet formulerade 

kriterier med utgångspunkt i antagandet om förmågan att ge betydelsefull information med 

hänsyn till studiens syfte och problemformulering. Urvalet av revisorer skedde inte 

slumpmässigt utan innefattade istället en typ av bekvämlighetsurval. De revisorer som 

kontaktades rörande medverkan i studien fokuserades på tidigare kännedom och samt de som 

tidigare uttryckt välvilja och intresse för att medverka i studien.  De revisorer som valdes ut 

att delta i studien kontaktades i ett första skede via e-post med en kort introduktion av 

studiens syfte samt vad den tilltänkta forskningsfrågan var ämnad att besvara. Därefter 

efterfrågades möjligheten till intervju samt inom vilken tidsram intervjuerna var tänkt att äga 

rum.  

 

Holme och Solvang menar att ett urval i form av ett bekvämlighets urval inte är det optimala 

för studiens resultat. De som medverkar anses inte som representativa för studien och leder till 

missvisande resultat och slutsatser för population.
143

 Anledningen till att just de revisorer som 

deltog i studien fanns med i urvalet var som tidigare påtalats, intresset för att medverka i 

studien, de som ansågs kunna bidra med användbar information samt de som ansåg sig kunna 

ha tid och möjlighet att medverka. Eftersom resultatet för studien inte var ämnat för en 

generalisering ansågs de respondenter som utgjorde de empiriska data inte heller som ”icke 

representativa”. De slutgiltiga kriterierna för urvalet av revisorer resulterade i följande. 

 

Kriterier för urval av intervjupersoner: 

 Auktoriserad revisor  

 Arbetserfarenhet som påskrivande revisor 

 Verksamma vid olika revisionsbyråer för att få bredd i undersökningen. 
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3.5.2 Intervjuer 

 

När sedan samtliga intervjutillfällen var inbokade fick var och en av respondenterna ta del av 

intervjuunderlaget samt hur intervjun skulle förfara.  Respondenterna tillfrågades även om ett 

godkännande att intervjun bandades med hjälp av en bandspelare. Anledningen till att 

revisorerna fick ta del av intervjuunderlaget innan intervjutillfället var att det skulle få god tid 

att förbereda sig. Här låg även en tanke bakom att det kunde generera en bättre relevans och 

användbarhet av den empiriska undersökningen i förhållande till det studien ämnade 

undersöka. Innan intervjuerna ägde rum utformades en intervjuguide som användes som en 

ram med riktlinjer för hur intervjun skulle utföras. Det bör dock nämnas att intervjuguiden 

endast var ämnad för intervjuaren och skickades inte ut till respondenterna. Intervjuguidens 

innehåll bestod av kort fakta rörande studiens intressefokus samt den tilltänka 

forskningsfrågan som skulle besvaras. Guiden innefattade även förklaringar till hur revisorn 

skulle gå tillväga för att fylla i griden korrekt. 

 
Samtliga intervjutillfällen bestod av två delmoment. I det första delmomentet ombeddes 

revisorerna att värdera samtliga element (revisionsbevis) i förhållande till de olika 

begreppsparen i det utformade gridformuläret (se bilaga 2). I instruktionerna angavs att hela 

skalans variationsbredd skulle utnyttjas (att såväl 1 som 7 skulle användas för varje 

begreppspar). Samtliga revisorer lyckades med att märka ut de två ytterligheterna men kunde 

använda samma värde på mer än ett element. Anledningen till det var att de element som 

revisorn angav med samma värde värderades lika stort i revisionsinsatsen. I delmoment två 

kompletterades revisorns värderingar av de olika elementen med några få kompletterande 

intervjufrågor.  

 

Mer information angående syftet med de kompletterande intervjufrågorna finns under avsnitt 

3.5.2.3 ”Kompletterande intervjufrågor”. Rörande intervjuerna skall det dock tilläggas att 

samtliga revisorer gavs möjligheten till konfidentialitet. Anledningen till att erbjuda 

konfidentialitet var att öka möjligheten för mer sanningsenliga värderingar i griden och mer 

korrekt information för de kompletterande intervjufrågorna. 

  

Intervjuerna utfördes på respektive revisors arbetsplats för att de skulle känna sig trygga under 

intervjuerna. För en effektiv informationsinsamling av intervjuerna spelades intervjuerna in på 

en bandspelare.  Att intervjuerna spelades in bidrog till att det fanns möjlighet under 

sammanställningen att gå tillbaka och ta del av intervjun på nytt. Med hjälp av den inspelade 

intervjun försummades ingen användbar information som kompletterades med anteckningar 

som tagits under intervjutillfället. Samtliga intervjuer flöt på och griden samt frågorna 

besvarades på ett tillfredställande sätt. Tidsåtgången för varje intervju varierade från 45 

minuter till ca 60 minuter. Den varierande tidsåtgången kunde berott på intervjuobjektens 

förberedelser samt den egna struktureringen av den som intervjuade. De frågor som behövdes 

förtydligas kompletterades via e-mail till varje enskild revisor. 
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3.5.2.1 Bearbetning av grider 

 

Efter intervjun sammanställdes det empiriska materialet i sin helhet genom transkription med 

hänsyn till varje delmoment. Eftersom arbetet med gridformuläret även innefattade 

kommentarer, återberättades hela delmomentet först i sin helhet. Därefter valdes relevant 

information ut och kopplades sedan samman med revisorns värderingar av de olika 

elementen. De ifyllda gridformulären kodades sedan i datorprogrammet Flexigrid för att 

sedan kunna analyseras genom en PCA (principalkomponentanalys). Funktionen i PCA gör 

det möjligt att undersöka gridernas innehåll och relationer mellan de begrepp som använts i 

studien. PCA analyserar den interna strukturen av en mängd variabler för att identifiera 

underliggande komponenter (historisk och framtidsberoende). För att antalet komponenter 

skall vara tillräckliga bör de tillsammans förklara mer är 75 % av variansen.  

 

För att antalet komponenter skulle uppfylla kravet på värdet av variansen på 75 % användes 

två komponenter. PCA gör det möjligt att kartlägga de dimensioner som är av central del för 

värderingarna i griden.
 144

 Dimensionerna i studien utgörs av revisorernas individuella 

tolkningar. Det första steget i Flexigrid är att programmet utför en PCA- analys genom att 

räkna ut korrelationer mellan de olika begreppen som använts i studien.
145

 Det ska tilläggas att 

figurerna och tabellerna som anges i avsnittet gäller för revisor två och skall endast anses som 

ett exempel för att ge en bättre förståelse. 

 
�Correlation table, showing the relationships between all the variables 

Angular distances between constructs in upper right part 

 

        1     2     3     4     5     6     7     8     9    10   

  1    1.00  22.2  64.3  56.3  27.6 112.9  51.2  52.7  49.6  59. 

  2    0.93  1.00  46.8  41.3  21.3 115.6  40.9  44.8  38.5  48.3 

  3    0.43  0.68  1.00  31.5  52.4 125.6  44.2  44.5  36.9  37.3 

  4    0.55  0.75  0.85  1.00  38.7 120.7  36.3  31.0  41.4  54.6 

  5    0.89  0.93  0.61  0.78  1.00 115.0  37.8  33.8  40.9  53.7 

  6   -0.39 -0.43 -0.58 -0.51 -0.42  1.00 138.6 123.9 128.1 119.7 

  7    0.63  0.76  0.72  0.81  0.79 -0.75  1.00  37.0  34.6  43.4 

  8    0.61  0.71  0.71  0.86  0.83 -0.56  0.80  1.00  29.4  50.8 

  9    0.65  0.78  0.80  0.75  0.76 -0.62  0.82  0.87  1.00  28.8 

 10    0.51  0.67  0.80  0.58  0.59 -0.50  0.73  0.63  0.88  1.00 

M(Abs)  0.62  0.74  0.69  0.72  0.73  0.53  0.76  0.73  0.77  0.65 

 

Intensity (root mean square)    0.71  Mean absolute value    0.69 

   

Tabell 3:1 Korrelationer mellan begrepp. Tabellen visar korrelationer mellan begreppen för grid 4:2 

 

Korrelationerna kan beskrivas i värden mellan -1 och +1. Positiva korrelationer uppstår 

mellan begrepp när begreppens polsidor alternativt kontrasidor korrelerar med varandra. 

Negativa korrelationer uppstår när begreppens polsidor korrelerar med kontrasidan för ett 

annat begrepp. Exempelvis begreppen 6 och 7 (-0.75). Den negativa korrelationen mellan 

begreppen ger en sammankoppling mellan ”KRÄVER LITEN STRUKTURERAD ARB. 

INSATS” och ”PROFESSIONELLT OMDÖME AV STOR BETYDELSE”, medan 

”KRÄVER MKT. STRUKTURERADE ARB. INSATS” kopplas samman med 

”PROFESSIONELLT OMDÖME AV LITEN BETYDELSE.”
146
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En central del i analysen är att ta ut komponenter från tabell 3:1 på föregående sida för att 

identifiera underliggande begrepp. I den här studien illustreras det som kluster av begrepp. De 

begrepp som ligger nära varandra i ett kluster bedöms likvärdigt, dvs. hög korrelation mellan 

varandra.  Algoritmen för att utforma principalkomponenter börjar med att ta ut den 

komponent som svarar för den högsta variansen. Nästa komponent utformas av det högsta 

värdet för den kvarvarande variansen. Då värdet på ett begrepp är +1 eller -1 anses förklaras 

helt av komponenten. Ju närmare ett begrepp kommer +1 eller -1 ju högre sägs det ”ladda” på 

komponenten. Begrepp som har en hög korrelation mellan varandra anses ”ladda” högt på en 

komponent eller har en hög korrelation med varandra. De anses utgöra dimensioner 

(komponenter) eller mönster (kluster) i det här fallet i revisorernas tankevärld. 
147

 För att 

urskilja dimensioner i respondenternas tankemönster underlättar det om axlarna 

(komponenterna) sammanfaller med tydliga klusterbildningar. För att underlätta 

identifieringen av revisorernas tankemönster roterades axlarna av principalkomponenterna. På 

så sätt uppstår klusterbildningarna. Tabell 3:2 Illustrerar relationen mellan begreppen de 

roterade principalkomponenterna 1 och 2.
148

 
 

 

CONTRAST -                /POLE +                        VBL.   1       2      DIST. 

Liten betydelse          /Stor betydelse                 1     0.202   0.933   0.955 

Föga framtidsberoende    /Mkt framtidsberoende           2     0.419   0.881   0.976 

Begr insats (tid)        /Stor insats (tid)              3     0.852   0.315   0.908 

Lätt att granska         /Svårt att granska              4     0.701   0.535   0.882 

Granskas sällan          /Granskas ofta                  5     0.406   0.892   0.980 

Kr lit strukt arb insats /Kr mkt strukt arb insats       6    -0.796  -0.105   0.803 

Prof omd liten betydelse /Prof omd stor betydelse        7     0.775   0.505   0.925 

Fört fr ledn liten betyd /Fört fr lend stor betyd        8     0.689   0.571   0.895 

Ledn frm hant ftg lit be /Led frm hant ftg stor be       9     0.783   0.523   0.942 

Frst fr kli ver liten be /Frst fr kli ver stor bet      10     0.760   0.362   0.842 

SS                                                             4.499   3.825   8.323 

%VARIANCE                                                     44.987  38.246  83.233 

 

 

 Tabell 3:2 Roterade komponenter. Tabellen visar hur begreppsparen korrelerar med de två 

komponenterna för Grid 4:2  

 
Tabellen ovan visar hur exempelvis hur ”MYCKET FRAMTIDSBEROENDE” (0.852) och 

”PROFESSIONELLT OMDÖME AV STOR BETYDELSE”  laddar högt med komponent 1. 

Tabellen visar även hur varje begrepp ”laddar” på respektive principalkomponent vilket även 

benämns som ”factor loadings”. Som tabell 3:1 visar på föregående sida, så korrelerar de två 

begreppen högt med varandra (0.76) och anses därmed bilda kluster tillsammans.  

Principalkomponenterna anses utgöra en dimension i revisorernas tankemönster och 

begreppens klusterbildningar ger uttryck för dimensionen.
149

  

 

På nästa sida illustrerar tabell 3:3 hur de olika elementen korrelerar med respektive 

principalkomponent, vilket betecknas som ”factor scores”.
150
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�Rotated factor scores 

                     VBL.     1       2      DIST. 

A Nyckeltal           1     -1.285  -0.154   1.294 

B Likviditet          2     -0.219   1.229   1.249 

C Kassaflöde          3     -0.291   1.693   1.718 

D Skuldsättning       4     -0.731   1.028   1.261 

E Res. utv sen året   5     -0.525  -0.859   1.006 

F Marknad             6      0.750   0.040   0.751 

G Ftgts strategier    7      2.426  -0.030   2.426 

H Pers i ftgledning   8      0.725  -0.237   0.763 

I Protokoll           9     -0.617  -1.168   1.321 

J Ftgts internkontr  10     -0.233  -1.544   1.561 

Mean(SS)                     1.000   1.000   2.000 

 

Tabell 3:3 Roterade ”factor scores” för Grid 4:2 

 

Genom att ge korrelationerna mellan de olika begreppen och elementen en geografisk 

tolkning kan PCA- analysen illustreras i en graf. I grafen utgörs principalkomponenterna av 

en X- axel och en Y-axel. Genom att beräkna avståendet för de olika begreppen och 

elementen i förhållande till origo utformar Flexigrid en plot där samtliga element och begrepp 

är medtagna (se figur 3:3). Ploten kan ses som en karta över de värden som gridformulären 

(rågriden) visar. Ju närmare komponenternas procenttal ligger talet 100 desto mer tillförlitlig 

anses ploten kunna avspegla rågriden.
151
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Figur 3:3 Roterad plot för Grid 4:2  
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I griden visas två komponenter i form av axlar samt element och begrepp. De element och 

begrepp som ligger nära varandra men långt ifrån origo har en koppling till varandra. 

Siffrorna i griden representerar de tio begreppsparen, medan bokstäverna representerar de tio 

elementen (revisionsbevisen). Då varje begreppspar består av en pol och en kontrast, 

exempelvis liten betydelse och stor betydelse, markeras begreppets nummer på två ställen i 

griden. Siffrorna för varje begreppspar ligger på en linje som skär origo och motsatserna visas 

av respektive skalas ändpunkter.
152

I ploten går det att urskilja ett antal kluster där begreppen 

inom varje kluster är nära interkorrelerade med varandra. En möjlig tolkning av griden är att 

gridens två axlar representerar två dimensioner (komponenter) i revisorernas tankemönster. 

Den första axeln (komponent 1), den horisontella dimensionen ger uttryck för tidsperspektivet 

av information för bedömningen av going concern, ”historik” kontra ”framtidsberoende” 

alternativt ”hård” kontra ”mjuk”. Uttrycket för komponent 1 kom att variera för de olika 

revisorerna beroende på hur de värderat rågriden tillsammans med hur Flexigrid sammanställt 

samtliga begrepp med de olika elementen. Komponent 2 ger uttryck för betydelsen av 

revisorns bedömningar ” bedömningar av stor betydelse” respektive ”bedömningar av liten 

betydelse”. 

 

På gridens vänstra sida återfinns den historiska informationen som till stor del utgörs av hård 

karaktär. På den högra sidan återfinns, i motsats till den vänstra information som representerar 

framtiden. Det skall även poängteras att samtliga grider som presenteras i studien är 

utarbetade enligt Öhman, P et al.
153

 Relationen och avståndet mellan elementen i ploten har 

att göra med revisorns värderingar i förhållande till de olika begreppen. De element som 

ligger nära varandra i ploten har värderats med liknande värden i gridformuläret.
154

 

 

Då samtliga revisorer värderat formulären var för sig sammanställdes även ploterna var för 

sig. De fyra ploterna utmynnade sedan i en analys mellan teori och empiri där det väsentliga 

låg i att hitta skillnader och likheter i ploterna i förhållande till teorin samt de fyra revisorerna 

sinsemellan. 

 

3.5.2.2  Tolkning av grider 

 

Efter bearbetningen med griderna påbörjades tolkningar av samtliga grider för respektive 

revisor. Griderna tolkades utifrån figur 2:2 samt figur 2:3. Med figur 2:2 som utgångspunkt 

analyserades revisorernas egna tolkningar rörande betydelsefull information för bedömningen 

av going concern tillsammans med de element som valts ut i enlighet med figur 2:3.och RS 

570. Tolkningen av griderna visade att de begrepp för respektive komponent som tillämpades 

i figur 2:2 kunde skilja sig åt för respektive revisor. Eftersom samtliga grider analyserades och 

tolkades enskilt var en full tillämpning av figur 2:2 inte möjlig att utföra. Gridernas olika 

komponenter som hård/mjuk, historisk/ framtidsberoende och bedömning av stor 

betydelse/liten betydelse illustrerades i enlighet med revisorernas egna uppfattningar och 

föreställningar rörande betydelsefull information för bedömningen av fortsatt drift. Av den 

anledningen kunde gridernas utseende skiljas åt för respektive revisor. 
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3.5.2.3 Bearbetning av intervjuer 

 

Förutom den separata bearbetningen av gridformuläret bearbetades intervjuerna i sin helhet 

genom transkription. Det empiriska materialet från varje enskild intervju återberättades först i 

sin helhet. Därefter kunde relevant information väljas ut och sammanställas med hänsyn till 

revisorernas kommentarer till sina värderingar i griden samt de kompletterande 

intervjufrågorna. Den empiriska informationsinsamlingen sorterades sedan i två 

underrubriker: Värdering av gridformulär och kompletterande intervjufrågor. Den empiriska 

informationen sorterades in i underrubriker för att läsaren skulle få en tydlig bild av 

revisorernas resonemang rörande momentet med griden respektive de kompletterande 

intervjufrågorna. Genom att sortera in det empiriska materialet i underrubriker kan läsaren 

tydligt se kopplingen mellan teori och empiri. Värderingen av griden visar tydligt revisorernas 

tankemönster rörande urval och bedömning av hård och mjuk information samtidigt som 

intervjufrågorna ger en djupare förståelse för revisorernas resonemang rörande deras urval. 

Varje intervjutillfälle sammanställdes enskilt för att hålla isär revisorernas arbete med griden 

samt deras resonemang rörande åsikter och uppfattningar rörande viktig informationen för 

bedömningen av going concern.  

 

När samtliga intervjuer var sammanställda skickades de till respektive revisor för 

godkännande innan de publicerades i undersökningen. Här fick revisorerna även möjligheten 

att korrigera och komplettera med viktig information, som de ansågs saknades. När 

intervjuerna blivit godkända påbörjades sedan analyseringen av det empiriska materialet i 

ljuset av den teoretiska referensramen vilket sedan resulterade i en slutdiskussion där studiens 

resultat och egna reflektioner diskuterades.  

 

3.6 Datainsamling 
 

För att besvara den tilltänka frågeställningen var det av naturliga skäl viktigt att samla in så 

mycket användbar data som möjligt inom det valda ämnet
155

. ”The data collection steps 

include setting the boundaries for the study”
156

. Genom att avgränsa studien till ett 

revisorsperspektiv samt att definiera på vilket sätt forskningsfrågan skulle angripas sågs det 

som en betydande del för hur datainsamlingen skulle utföras. De sekundära data som samlats 

in utgör den teoretiska referensramen och grunden för den empiriska undersökningen. 

Studiens primära data bestående av det empiriska materialet som utgörs av revisorernas arbete 

med gridformuläret och de kompletterande intervjufrågorna.  De primära data belystes sedan i 

ljuset av den sekundära data för att sedan besvara den tilltänkta forskningsfrågan. 

 
Studiens sekundära data valdes ut ändamålsenligt med studiens syfte. Genom att identifiera 

vilka områden som kunde vara viktiga att studera och med hänsyn till förstudien, underlättade 

det för undersökaren att förstå vidden av problemområdet och forskningsfrågan. Den 

teoretiska referensramen utgörs i huvudsak av vetenskapliga artiklar och avhandlingar samt 

annan vedertagen litteratur inom revisionsområdet och revisorsprofessionen. De vetenskapliga 

artiklarna hämtades från litterära fulltextdatabaser som JSTOR och SienceDirect.  
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Här användes sökord som audit judgement, audit evidence, audit decision making och going 

concern. Ett flertal av artiklarna tillhandahölls även från handledaren under handledarträffar. 

Den litteratur som bidrog med användbar data behandlade områden som tidigare forskning av 

revisorernas bedömning och beslutsfattande, förhållandet till redovisningsberättigande och 

redovisningsskyldiga samt olika typer av information och revisionsområden. Den vedertagna 

branschlitteratur som användes ses som revisorsprofessionens verktyg för ett regelrätt 

agerande och ett hjälpmedel för revisorns bedömning och beslutsfattande av going concern. 

Den litteratur som inte hämtades från databaser erhölls från Mittuniversitets bibliotek, 

Länsbiblioteket i Östersund, fjärrlån via LIBRIS samt litteratur från handledaren. 

 

För att ge en korrekt återberättelse rörande studiens upplägg, utformning, tillvägagångssätt 

och insamling av data har litteratur med koppling till vetenskaplig metod tillämpats. En 

korrekt återberättelse av studien underlättar för de som önskar utföra studien på nytt. I 

metodlitteraturen har både ett kvantitativt och kvalitativt upplägg beaktats, vilket genererade 

en mix av de båda metodvalen. Rörande utförandet av de personliga intervjuerna har även 

intervjumetodik studerats tillsammans med metodik rörande utformandet och bearbetningen 

av griden. 
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3.7 Operationalisering 
 

Genom operationaliseringen har den teoretiska referensramen kopplats samman med det 

empiriska materialet från de fyra intervjutillfällena. Eftersom avståndet mellan teori och 

empiri kan variera var det viktigt att momentet med griden och de kompletterande 

intervjufrågorna var ämnade att minska avståendet rörande revisorns bedömning av going 

concern. ”Operationaliseringen kan också ses som ett förbindelseelement mellan 

uppfattningen kring studien och undersökningspersonernas verklighetsuppfattning”.
157

 

Genom ett välstrukturerat upplägg för den empiriska undersökningen med gridformuläret och 

intervjufrågorna ökade möjligheten att generera relevant information av de primära data. 

Relevanta element tillsammans relevanta begreppspar utgjorde det slutgiltiga gridformuläret. 

De kompletterande intervjufrågorna har bidragit till mer utförliga resonemang avseende 

revisorns bedömning och beslutfattande av going concern. Urval vid utformandet av griden 

och de kompletterande intervjufrågorna härrör till RS570 samt förstudien. För att få en tydlig 

bild av vilken typ av information som var särskilt viktig för revisorn, togs räkenskaps-, 

verksamhets och förvaltningsrelaterad information i beaktande.  

 

Nedan presenteras urvalet av element, begreppspar samt de kompletterande intervjufrågorna. 

 
Element A: Nyckeltal 

Element B: Likviditet 

Element C: Kassaflöde 

Element D: Skuldsättning 

Element E: Resultatutveckling senaste året 

Element F: Marknad (Produkter/ Tjänster) 

Element G: Företagets strategier 

Element H: Personer i företagsledningen 

Element I: Protokoll från ledning/ styrelse 

Element J: Företagets internkontroll 

 

Begreppspar 1: Liten betydelse - Stor betydelse 

Begreppspar 2: Föga framtidsberoende - Mycket framtidsberoende 

Begreppspar 3: Begränsad insats (tid) - Stor insats (tid) 

Begreppspar 4: Lätt att granska – Svårt att granska 

Begreppspar 5: Granskas sällan – Granskas ofta 

Begreppspar 6: Kräver liten strukturerad arbetsinsats – Kräver stor strukturerad arbetsinsats 

Begreppspar 7: Professionellt omdöme av liten betydelse – Stor betydelse 

Begreppspar 8: Förtroende för ledningen liten betydelse – Stor betydelse 

Begreppspar 9: Ledningens förmåga att hantera företaget liten betydelse – Stor betydelse 

Begreppspar 10: Förståelsen för klientens verksamhet liten betydelse – Stor betydelse 
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 Gridformulär: 

 

Element A-E: Valdes ut för att skapa förståelse hur revisorn värderade räkenskapsrelaterad 

information och granskningsobjekt. 

 

Element F-H: Valdes ut för att skapa förståelse rörande revisorns värdering av 

verksamhetsrelaterad information och granskningsobjekt. 

 

Element I-J: Valdes ut för att skapa förståelse rörande revisorns värdering av 

förvaltningsrelaterad information och granskningsobjekt. 

 
Begreppspar 1-2: Valdes ut för att få insikt rörande elementens betydelse för revisorns 

bedömning av going conern och betydelse för framtiden. 

 

Begreppspar 3-5: Valdes ut för att få insikt rörande revisorns granskningsinsatser av de olika 

elementen i tid, svårighetsgrad samt i vilken utsträckning de granskas. 

 

Begreppspar 6-7: Valdes ut för att få en ökad insikt rörande utsträckningen av strukturerade 

granskningsinsatser av elementen i förhållande till betydelsen för revisorns professionella 

omdöme. 

 

Begreppspar 8-9: Valdes ut för att skapa förståelsen rörande företagsledningens inverkan på 

revisorns bedömning av de olika elementen rörande bedömningen av going concern. 

  

Begreppspar 10: Valdes ut för att skapa insikt hur betydelsefull revisorns förståelse för 

klientens verksamhet är vid bedömningen av de olika elementen och slutligen bedömningen 

av going concern. 

 

Kompletterande intervjufrågor: 

 

1. Hur sker urvalet av revisionsbevis av hård information respektive mjuk information? 

Vad är viktigt att ta hänsyn till? 

2. Vilka revisionsbevis efterfrågas kring finansieringsmöjlighet? 

3. I vilka fall brukar skriftliga uttalande från företagsledningen begäras? 

4. Vilka revisionsbevis har legat till grund för hur bedömningen skett att 

företagsledningens antagande om fortsatt drift är otillräcklig? 

5. Hur bedöms vad som utgör en sådan ”väsentlig osäkerhetsfaktor rörande företagets 

förmåga att fortsätta sin verksamhet” vilka överväganden gör du då? 

6. Skiljer sig revisorns bedömning och urval av revisionsbevis för nystartade företag där 

historisk fakta saknas i förhållande till återkommande revisionsuppdrag isåfall hur? 

7. Anser du att den mjuka informationen skulle vara enklare att granska om det förekom 

en mer strukturerad granskning av den här typen av granskningsobjekt? Skulle det 

göra någon skillnad i ditt uttalande i revisionsberättelsen angående going concern? 
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Fråga 1: Ställdes med utgångspunkt i att skapa en bättre förståelse rörande revisorns urval av 

hård och mjuk information. 

 

Fråga 2: Ställdes för att få kunskap om vilka revisionsbevis som uppfattades som särskilt 

viktiga vid eventuella finansieringsmöjligheter. 

 

Fråga 3: Ställdes för att skapa förståelse rörande revisorns uppfattning om när skriftliga 

uttalanden från företagsledningen var viktiga att ta del av. 

 
Fråga 4: Ställdes för att få en uppfattning om vilka revisionsbevis och information som är 

viktiga att ta ställning till när ledningens antagande om fortsatt drift anses otillräcklig. 

 
Fråga 5: Ställdes för att få kunskap om vilken typ av information som utgör en väsentlig 

osäkerhetsfaktor för revisorns bedömning av going concern. 

 
Fråga 6: Ställdes för att få kunskap rörande skillnader i urval av information i nystartade 

bolag eller återkommande revisionsuppdrag. 

 

Fråga 7: Ställdes för att få en ökad insikt vad gäller revisorns attityd rörande en eventuell 

ökad strukturering vid bedömningen av mjuk information. 
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3.8 Validitet och reliabilitet 

 
Då validiteten ses som det verktyg för att mäta det som är avsett att mäta var en betydande del 

och målsättning med studien att samla så mycket sanningsenlig information som möjligt.
158

 

”Validiteten, reliabiliteten och generaliserbarheten är de sanningskriterier som tillämpas för 

att bedöma om den kunskap eller teori som skapats ger en bra bild av verkligheten”
 159

. 

Förstudien med frågeställningarna från revisorerna och den teoretiska referensramen 

medverkade till att de områden som var viktiga att studera blev mycket tydliga, medverkade 

det även till en god validitet. Kunskapen rörande vilka områden som var viktiga att studera 

medverkade till att ett fungerande intervjumaterial utformades för att mäta det som var ämnat 

att mäta.
 160

 Något som varit viktigt att beakta, eftersom studien förutom de kvalitativa 

intervjufrågorna till stor del innehåller ett kvantitativt forskningsredskap, är eventuella hot 

mot validiteten. I den här studien har hot som interna validitetshot och externa validitetshot 

beaktats.  Det interna validitetshotet kan utgöras av deltagare som saknar den kompetens eller 

erfarenhet som efterfrågas, vilket i sin tur kan medverka till att validiteten inte är vad den 

ämnar vara. Då studien syftat till att rikta sig mot revisorer med en gedigen kompetens och 

kunskap, har den interna hotbilden rörande undersökarens urval av respondenter minskat ett 

eventuellt internt validitetshot.
161

 

 

Ett problem med validiteten är att resultatet inte kan tillämpas för generalisering. Eftersom 

studiens empiriska undersökning endast består av ett ytterst fåtal revisorer har undersökaren 

inte mandat till att genrealisera det empiriska resultatet, då en betydande del av 

revisorpopulationen inte deltagit i studien. Tschudi
162

 menar att det är inte är mängden som 

studeras utan hur den studeras som är det väsentliga för en god validitet samt hur 

undersökaren går till väga för att erhålla så användbara svar som möjligt.
163

 Genom att 

intervjua (utföra studien tillsammans med) revisorer som visat ett stort intresse för studiens 

resultat, medverkade det till att stärka validiteten i studien (ett externt validitetshot 

reducerades).
164

 

 

Ett ytterligare sätt att stärka validiteten var att engagera de revisorer som medverkade i 

studien. Genom att sätta igång revisorernas tankeverksamhet för att få fram tankemönster 

rörande deras bedömning av olika revisionsbevis i bedömningen av going concern bidrog det 

till en ökad medvetenhet hos revisorerna själva. De gav uttryck för att värderingen av de olika 

elementen i förhållande till begreppsparen skapade en tydligare bild av vad de själva 

fokuserade sitt revisionsarbete på och som de annars inte reflekterat över. Genom att skapa en 

bättre medvetenhet hos revisorerna rörande deras revisionsinsatser medverkade det också till 

en bättre validitet. 
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För att uppnå tillförlitlighet (reliabilitet) i studien utgör undersökningsinstrumentet ett 

avgörande moment för studiens resultat. Undersökningsmomentet ses som ett reliabelt 

verktyg om det innehåller medverkande mål för studien.
165

  

Tillsammans med frågeställningarna från revisorerna och de revisionsbevis som utgör en 

betydande del för revisorns bedömning av fortsatt drift enligt RS570, kan det 

undersökningsverktyg som utformats ses som tillförlitigt med hänsyn till studiens syfte och 

frågeställning.  

 

Eftersom samtliga intervjuer bandades och sammanställdes enskilt för att hålla isär 

revisorernas värderingar och åsikter i gridformuläret samt de kompletterande intervjufrågorna 

bidrog även detta till försök att höja studiens reliabilitet av den empiriska undersökningen. 

Det som dock kunnat påverka studiens tillförlitligt negativt var att intervjuerna endast 

utfördes av en person. Det fanns inga övriga intervjupersoner på plats som kunde föra 

anteckningar. När det kommer till tillförlitlighet i den teoretiska referensramen, har väsentliga 

vetenskapliga artiklar inom ämnet använts tillsammans med kompletterande litteratur. Genom 

att använda varierande källor i teoriavsnittet ökar det möjligheten för en god reliabilitet. 

 

3.9 Generaliserbarhet 

 
Gäller resultatet för andra individer än de som förekommit i undersökningen? 

Generaliserbarhet är något som begränsas i forskning med kvalitativa inslag. Då inte alla 

individer eller situationer i en bestämd population kan undersökas i en kvalitativ studie kan 

resultatet heller inte generaliseras. Trots att studien innefattas av en kvantitativ 

forskningsmetod är det som tidigare påtalats endast ett fåtal respondenter av en stor 

population som medverkat i studien. Det är snarare resultatet av en specifik forskningsfråga 

som riktats gentemot ett specifikt urval som utgör värdet i studiens kvalitativa inslag.
166

 Det 

skall även tilläggas att samtliga representativa revisorer eller revisionsbyråer i Östersund eller 

Jämtland inte heller blivit tillfrågade att medverka i studien. De har därför heller inte haft 

chansen att påverka den empiriska undersökningen eller studiens resultat. 

 

3.9.1 Analytisk generalisering 

 

Utan att generalisera studiens resultat till hela populationen kan en viss generalisering göras 

mellan de revisorer som medverkat i studien. En analytisk generalisering som syftar till att 

sammanfatta strukturer samt objektens beskaffenhet i förhållande till begrepp och teori kan 

göras för endast de som medverkat i studien.
167

 Det ska då observeras att det endast gäller för 

de som medverkat i studien och inte för hela populationen av yrkesverksamma revisorer. För 

att komma fram till studiens resultat var en analytisk generalisering nödvändig. De redan 

existerande teorierna har fungerat som mönster och mall som revisorernas tankemönster och 

studiens resultat relaterats till. Yin
168

 menar att det väsentliga inte är att identifiera och 

definiera regelbundenheter, utan att istället åstadkomma beskrivningar vilket gör det möjligt 
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att generalisera från fall till fall.
169

 Genom att analytiskt beskriva hur det empiriska resultatet 

förhåller sig till den teoretiska referensramen, blir studiens resultat tydligare och kan sättas i 

samband för att utläsa likheter och skillnader mellan teori och empiri. Genom att analytiskt 

generalisera det empiriska resultatet i förhållande till teorierna gav det en tydlig bild av 

verkligheten rörande revisorernas tankemönster, uppfattningar och arbetsinsatser i 

bedömningen av företagets förmåga att fortleva. Eftersom den analytiska generaliseringen 

lämpar sig från fall till fall, kan resultatet bli ett annat om studien görs om på nytt med ett 

annat urval av revisorer. 

3.10 Källkritik 

 
Eftersom studien innefattas av insamling av sekundärdata är det av väsentlig betydelse att 

utvärdera de källor som används och vara uppmärksam på att källorna kan haft ett annat 

ändamål i tidigare studier. Med en kritisk inställning till källorna fanns en medvetenhet om att 

källorna kan haft ett annat syfte i tidigare studier. Då den teoretiska referensramen innefattas 

av historisk information kan även en tredje part varit inblandad som tidigare källhänvisning. 

Då en tredjepart använts som källhänvisning är det också viktigt att undersöka källans 

relevans för studiens sekundära datainsamling. Hair
170

 menar att värdet av den sekundära data 

som samlas in för den aktuella studien reduceras, när det som ämnas mäta inte är i enlighet 

med det som tidigare varit  meningen att mätas.
171

  

 
Då den svenska litteraturen inom ämnet going concern innefattas av hänvisningar till 

FAR/SRS ansågs tidigare forskning inom området vara nödvändig. Källorna rörande tidigare 

forskning utgörs i betydande utsträckning av vetenskapligt publicerade artiklar utgivna av 

Accounting, Organizations and Society, International Journal of Business and Economics, 

Accounting Horizons, Journal of accounting, auditing and finance, American Accounting 

Association, Auditing: A Journal of Practice and Theory, Management Review, Managerial 

Auditing Journal, The Accounting Review, European Accounting Review och Journal of 

Accountancy.  Eftersom samtliga tidskrifter är väletablerade och artiklarna vetenskapligt 

granskade (,r) anses källorna som tillförlitliga och aktuella för den här studien. 

 

 

 

                                              
169

 Ibid. Sid 10-11, 15; Sjöberg, K., Wästerfors, D (2008) Sid 130-133 
170

 Hair, J.F et al (2007) Sid 240 
171

 Ibid. ; Yin, R.K (2007) Sid 24 
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4. Empiri 

I följande avsnitt kommer det empiriska resultatet att presenteras. Den primära datan har 

bearbetas genom intervjuer med sammanställningar av grider tillsammans med 

kompletterande intervjufrågor. Varje intervjutillfälle presenteras separat. 

 

4.1 Intervjutillfälle 1 

 

4.1.1 Värdering av gridformuläret 

 
Från griden på nästa sida går det att urskilja ett antal kluster. De kluster med element och 

begrepp som ligger nära varandra men långt ifrån origo har ett nära släktskap. Tabellen längst 

ner på nästa sida visar hur högt varje begrepp är laddat till respektive komponent. För att det 

begreppet skall ses som högt laddat bör värdet överstiga 0.77, t.ex. värdet för begrepp nr 2 

ligger på ett värde 0.875 för komponent1 och – 0, 040 för komponent 2. Det betyder alltså att 

begrepp 2 har en starkare dragning och laddning till komponent 1. 

 

 Till höger om linjen för komponent två visar griden att revisorn anser att de revisionsbevis 

som är av stor betydelse för bedömningen av fortstatt drift är mycket framtidsberoende. Den 

interna kontrollen anses inte utgöra som någon viktig del att för företagets framtid, men ses 

ändå som ett element som talar om hur företagsledningen hanterar företaget. 

 

”Utan en fungerande internkontroll mår ofta företaget inte särskilt bra” 

 

Något som revisorn anser är betydelsefullt för företagets förmåga att klara sig i framtiden är 

företagets skuldsättning. Här utgör mycket av revisorns bedömning förtroendet för 

företagsledningen och deras förmåga att hantera företaget som mycket betydelsefull för 

företagets förmåga att fortleva. 

 

Med element som personer i företagsledningen, företagets strategier och marknad anser 

revisorn vara mycket framtidsberoende för företagets förmåga att leva vidare. Vid 

bedömningen av dessa element är det vikigt att ha en god kunskap och förståelse för klientens 

verksamhet. Tyngdpunkten i bedömningen av going conern ligger i den mjuka informationen. 

Här kan ett visst gap urskilja sig, då mjuk information anses som svårare att granska vilket 

bidrar till att den inte granskas i samma utsträckning som element av hård karaktär. 

 

”Den mjuka informationen är svårast att granska då den inte går att ta på och det finns heller 

inga direkta riktlinjer att gå efter.” 

 

Enligt griden och revisorns värderingar i gridformuläret (rågriden) menar revisorn, att de 

områden som utgör en begränsad granskningsinsats inte heller kräver en betydande 

strukturerad arbetsinsats. Revisorn menar även att de områden som inte kräver några större 

granskningsinsatser inte heller är beroende av det professionella omdömet. 
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Till vänster om linjen för komponent två utgörs klustren uppe i det vänstra hörnet av element 

som resultatutveckling senaste året samt kassaflöde. Det är revisionsbevis som kräver stor 

tidsmässiga insatser och mycket struktur. I och med att dessa granskas ofta och kräver mycket 

tid, är utrymmet för professionell bedömning av stor betydelse. Elementen anses även vara 

föga framtidsberoende då de består av historiska fakta och därför är revisorns förståelse av 

klientens verksamhet av liten betydelse för bedömningen av going concern. 

 

Nere till vänster visar griden element som protokoll, nyckeltal och likviditet. Utifrån revisorns 

värdering i rågriden har skriftliga uttalanden i form av protokoll en liten betydelse för 

bedömningen av going conern. Då revisorn menar att de skriftliga protokollen endast utgörs 

av formalia, är det enkla att granska men kräver inte någon förståelse av klientens verksamhet 

eller ledningens förmåga att hantera verksamheten.  

 

”Nyckeltalen är relativt viktiga att granska för att se om de är bra eller dåliga i förhållande 

till företagets verksamhet och med hänsyn till den marknad de är verksamma inom”. 

 
Nedan visas hur de olika revisionsbevisen ”laddar” till de två komponenterna samt 

begreppens betydelse för bedömningen av going conern. De revisionsbevis (element) och 

begrepp som har en hög laddning till komponent 1 rör företagets framtida aspekter. 

 

�Rotated factor scores 

 

                      VBL.     1       2      DIST. 

A Nyckeltal            1     -0.520  -0.099   0.530 

B Likviditet           2     -0.596  -0.261   0.650 

C Kassaflöde           3      0.076   0.448   0.454 

D Skuldsättning        4      0.264   0.693   0.741 

E Res.utv senaste †r   5     -0.578   1.131   1.270 

F Marknad              6      1.430  -1.062   1.781 

G Ftgs strategier      7      1.282  -0.819   1.521 

H Pers ftg ledn        8      0.770  -0.529   0.934 

I Protokoll            9     -2.164  -1.448   2.604 

J Internkontroll      10      0.036   1.946   1.946 

Mean(SS)                      1.000   1.000   2.000 

� 

Tabell 4:1:1 Roterade ”factor scores” för revisor 1 

 

 

�VARIMAX rotated components 

 

CONTRAST -                /POLE +                        VBL.   1       2      DIST. 

Liten betydelse          /Stor betydelse                 1     0.265   0.446   0.519 

Föga framtidsberoende    /Mkt framtidberoende            2     0.795  -0.367   0.876 

Begr insats (tid)        /Stor insats (tid)              3     0.047   0.977   0.978 

Lätt att granska         /Svårt att granska              4     0.790   0.109   0.798 

Granskas sällan          /Granskas ofta                  5    -0.746   0.419   0.855 

Kräver liten strukt arb  /Kräver mkt strukt arb          6    -0.294   0.851   0.900 

Prof.omdöme liten betyd  /Prof.omdöme stor betyd         7    -0.621   0.754   0.977 

Fört fr ledn liten betyd /Förtr fr ledn stor betyd       8     0.957   0.089   0.961 

Led för han ftg liten be /Ledn för han ftg stor be       9     0.957   0.089   0.961 

För fr kli verk liten be /För fr kli verk stor bet      10     0.897  -0.177   0.914 

SS                                                             4.994   2.815   7.809 

%VARIANCE                                                     49.943  28.145  78.088 

� 

Tabell 4:1:2 Roterade komponenter för revisor 1



42 
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Figur 4:1 Roterad grid för revisor 1. 

 

En möjlig tolkning av griden är att information som är enkel att granska ofta beaktas och är av 

stor betydelse för bedömningen av going concern. Den information som revisorn anser är till 

stor del framtidsberoende för företagets förmåga att leva vidare ofta är svår att granska, vilket 

medverkar till att den ofta kommer i skymundan. En orsak kan vara att information som är 

framtidsberoende är av mjuk karaktär och är därför svår att verifiera. Griden visar ett gap 

mellan vilken information som anses vara mycket framtidsberoende rörande företagets 

fortlevnad och vilken typ av information som ofta granskas. Det är ofta den hårda information 

som tas i beaktning av den anledningen att den är enkel att verifiera i förhållande till det 

mjuka.  
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Enligt griden och revisorns uppfattningar bildar elementen H (personer i företagsledningen), 

G (företagets strategier), och F (marknad) kluster och laddar på komponent 1´s högra sida 

tillsammans med begreppen ”mycket framtidsberoende”, ”förtroendet för klientens 

verksamhet” och ”granskas sällan”.  På den vänstra sidan återfinns bla elementen C 

(kassaflöde), A (nyckeltal) och B (likviditet) tillsammans med begrepp som bla anses som 

lätta att granska, föga framtidsberoende och som har stor betydelse för bedömningen av going 

concern. Elementen och uppfattningen rörande den här typen av information kan främst 

placeras in som hårda element medan elementen på den högra sidan är av mer mjuk karaktär. 

Detta ger att komponent ett kan tolkas som en dimension som spänner från historisk 

informaiton till framtidsberoende information vilket stämmer ganska bra med 

ursprungsmodellen (figur 2:2). Vad gäller den distinktionen mellan det mjuka och hårda 

elementen kan ingen direkt dimension i enlighet med figur 2:2 ritas ut då den hårda 

informationen kan ses som mer utspridd samt att element som I (protokoll) anses utgöra 

historisk information. Det leder då till att ingen tydlig dimension finns mellan det hårda och 

mjuka. 

 

 4.1.2 Kompletterande intervjufrågor 

 

Vid urvalet av revisionsbevis skiljer sig processen för urvalen åt för den information av mer 

räkenskapsenlig och hård karaktär i förhållande till informationen av mjukare karaktär. 

Urvalet av revisionsbevis av hård information sker normalt sett med hjälp av riktlinjer och 

väsentlighetstal. De revisionsprogram som används styr urvalet av revisionsbevis utifrån de 

väsentlighetstal som revisorn tagit hänsyn till. Den mjuka och mer verksamhets- och 

förvaltningsrelaterade informationen väljs ofta med hänsyn till revisorns kunskaper och 

tidigare kännedom om klienten och dess verksamhet. Vid nystartade bolag eller nya klienter 

där revisorn saknar tidigare historisk information, läggs ofta större fokus på de mjukare 

delarna genom att ta reda på information och lyssna på företagsledningen rörande företagets 

internkontroll, företagets strategier inför framtiden mm. Som tidigare påtalats poängterar 

revisorn att de mjuka delarna ofta kommer i skymundan eftersom de hårda delarna är lättare 

att granska. Revisorn anser dock att de mjuka delarna eventuellt kunde vara enklare att 

granska om fler riktlinjer upprättades men har svårt att tro att det kan ha någon större 

betydelse för det slutgiltiga uttalandet i revisionsberättelsen. 

 
Vid efterfrågan av revisionsbevis rörande ett företags finansieringsmöjligheter menar revisorn 

att det inte är något specifikt som efterfrågas än att försäkra sig om att de får behålla de 

kreditgivare som företaget redan har. Som griden visat har de skriftliga uttalanden från 

företagsledningen en mycket liten betydelse för företagets going concern. Revisorn anser att 

skriftliga uttalanden efterfrågas för att endast kolla av så att samtliga punkter finns med i 

protokollen och att informationen är tillförlitlig. 

 

”Skriftliga uttalanden begärs i de fall där företagsledningen utgörs av flera personer. 

Protokollen ska visa att de har en viss arbetsordning men inget som är av större betydelse i 

revisionsberättelsen”. 
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I de fall där företagsledningens antagande om fortsatt drift inte ansetts som tillförlitlig, menar 

revisorn ofta utgör revisionsbevis som visar att företagets lönsamhet inte stämmer överens 

med företagets värdering på sina tillgångar. Företaget har värderat sina tillgångar för högt i 

förhållande till sin lönsamhet. Vid värderingen av vad som kan utgöra en väsentlig 

osäkerhetsfaktor för små företags förmåga till fortsatt drift menar revisorn ofta kan utgöras av 

t.ex. en högt värderad inventarie. Går företaget relativt dåligt är det frågan om att värdet på 

tillgången är hållbart för företagets lönsamhet. Ofta är en väsentlig osäkerhetsfaktor mycket 

svår att fastställa  

 

 
4.1.3 Sammanfattning: Intervjutillfälle 1 
 

Enligt värderingen av gridformuläret tillsammans med de kompletterande intervjufrågorna 

anser revisorn att revisionsbevis i form av skriftliga uttalande från företagsledningen utgör en 

mycket liten del av bedömningen om företagets förmåga till fortsatt drift. Det som däremot 

läggs ner väsentlig energi på är att välja ut revisionsbevis som kan granskas med hjälp av 

strukturerade hjälpmedel, vilket gör det enklare för revisorn att utföra granskningen. 

Anledningen till att företagsinformationens mjuka delar ofta kommer i skymundan beror i 

mångt och mycket på att de saknar formella riktlinjer och är därför svåra att granska.  Det som 

revisorn har svårast att uttala sig om rörande utvalda revisionsbevis är företagets marknad. 

Det beror mycket på att revisorn saknar tillräckligt med information för det skall utgöra en 

betydande del av bedömningen av going concern. Revisorn menar dock, att det skulle vara 

svårt att ersätta bedömningen av de mjuka revisionsbevis med mer strukturerade medel, 

eftersom de är svåra att definiera. 
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4.2 Intervjutillfälle 2 

 

4.2.1 Värdering av gridformulär 

 

 

Revisorns värderingar av de tio elementen i förhållande till de tio begreppsparen visar griden 

på nästa sida, till höger om komponent 2, att revisorn anser att revisionsbevis som kassaflöde, 

likviditet och företagets skuldsättning är av stor betydelse för bedömningen av going concern 

och anses också mycket framtidsberoende. Med hänsyn till elementens relevans för 

bedömningen av going concern granskas de ofta i ett revisionsuppdrag. Det element där 

revisorn anser vara mest betydelsefullt är företagets kassaflöde. Här görs en bedömning av 

hur det framtida kassaflödet ser ut samt hur det hänger samman med den framtida likviditeten 

och skuldsättningen. Något som även värderas högt inför företagets framtid är de mjuka 

delarna som företagets strategi, vilken marknad de är aktiva inom samt personer i 

företagsledningen.   

 

”De siffermässiga aspekterna finns redan. Fokus ligger istället på framtiden, strategier för 

framtida kassaflöde och personerna bakom företaget” 

 

De element som revisorn anser är svåra att kvalitetssäkra är revisorns förtroende för ledningen 

och deras förmåga att hantera företaget av stor betydelse. Det innebär också att revisorns 

professionella omdöme får ett stort utrymme och anses därför som mycket betydelsefullt. 

Revisionsbevis av mjuk information visar även av förståelsen för kliententens verksamhet är 

mycket betydelsefull, att de kräver en stor tidsmässig granskningsinsats och efterfrågar lite 

strukturerat arbete. Anledningen till att mjuka revisionsbevis kräver en större tidsmässig 

insats beror på att de efterfrågar mer av revisorns egna fungeringar och bedömningar.  

 

Nere till vänster har griden placerat element som nyckeltal, resultatutveckling senaste året, 

protokoll och företagets internkontroll. Det är revisionsbevis som hör till historisk fakta och är 

av hård karaktär. Enligt revisorns värdering av rågriden är de av liten betydelse för 

bedömningen av going concern, föga framtidsberoende för företaget och granskas därför inte i 

samma utsträckning som de element som har ett nära släktskap med komponent 1. Elementen 

anses som lätta att granska, ledningens förmåga att hantera företaget är inte relevant vilket 

medverkar till att revisorns professionella omdöme är av liten betydelse samt att förtroendet 

för ledningen inte har någon inverkan på granskningen. 

 

”Historiken finns sedan tidigare tillsammans med nyckeltalen, skuldsättningen, den interna 

kontrollen och de skriftliga protokollen och är inget som går att ändra på” 

 

Revisorn anser att de revisionsbevis som är lätta att granska inte heller kräver några större 

tidsmässiga arbetsinsatser. Eftersom de kräver mycket strukturerade arbetsinsatser, utgör 

revisorns förståelse för klientens verksamhet inte heller någon väsentlig del av 

granskningsinsatserna. 
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Nedan presenteras elementens och begreppens laddningar till de två komponenterna. Där 

laddningen för de båda tabellerna är hög till komponent 1 anses som betydelsefullt för 

företagets framtid. 

 
Rotated factor scores 

 

                     VBL.     1       2      DIST. 

A Nyckeltal           1     -1.285  -0.154   1.294 

B Likviditet          2     -0.219   1.229   1.249 

C Kassaflöde          3     -0.291   1.693   1.718 

D Skuldsättning       4     -0.731   1.028   1.261 

E Res. utv sen året   5     -0.525  -0.859   1.006 

F Marknad             6      0.750   0.040   0.751 

G Ftgts strategier    7      2.426  -0.030   2.426 

H Pers i ftgledning   8      0.725  -0.237   0.763 

I Protokoll           9     -0.617  -1.168   1.321 

J Ftgts internkontr  10     -0.233  -1.544   1.561 

Mean(SS)                     1.000   1.000   2.000 

� 

Tabell 4:2.1 Roterade ”factor scores” för revisor 2. 

 
�VARIMAX rotated components 

 

CONTRAST -                /POLE +                        VBL.   1       2      DIST. 

Lten betydelse           /Stors betydelse                1     0.202   0.933   0.955 

Föga framtidsberoende    /Mkt framtidsberoende           2     0.419   0.881   0.976 

Begr insats (tid)        /Stor insats (tid)              3     0.852   0.315   0.908 

Lätt att granska         /Svårt att granska              4     0.701   0.535   0.882 

Granskas sällan          /Granskas ofta                  5     0.406   0.892   0.980 

Kr lit strukt arb insats /Kr mkt strukt arb insats       6    -0.796  -0.105   0.803 

Prof omd liten betydelse /Prof omd stor betydelse        7     0.775   0.505   0.925 

Fört fr ledn liten betyd /Fört fr ledn stor betyd        8     0.689   0.571   0.895 

Ledn frm hant ftg lit be /Led frm hant ftg stor be       9     0.783   0.523   0.942 

Frst fr kli ver liten be /Frst fr kli ver stor bet      10     0.760   0.362   0.842 

SS                                                             4.499   3.825   8.323 

%VARIANCE                                                     44.987  38.246  83.233 

 

Tabell 4:2:2 Roterade komponenter för revisor 2.
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Figur 4:2 Roterad grid för revisor 2.  

 
En möjlig tolkning av griden är att den information som är stor betydelse för bedömningen av 

fortsatt drift ofta är mycket framtidsberoende rörande företagets förmåga att fortleva. Ur den 

aspekten är det den typen av information som ofta granskas. Här fokuseras urvalet specifikt på 

information som är av betydelse för revisorns uttalande rörande going concern. Revisorn 

lägger ner mycket tid på att granska information som inte kan granskas genom formella 

strukturer och datorprogram dvs information som kräver revisorns professionella bedömning.   

Information som är lätt att granska behöver nödvändigtvis inte vara betydelsefull för 

uttalandet rörande företagets förmåga att leva vidare under nästkommande år. 
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stor bet 

3 Stor insats (tid) 

6 krv liten struk arb 

insats 

6 Krv mkt strukt arb 

insats  

3 Begr insats (tid) 

10 frstl fr kli verk 

liten betydelse 

7 Prof omd liten 

bet 

4 Lätt att granska 

9Ledn frm hant ftg 

liten betydelde 

8 Fört fr ledn 

liten bet 

2 Föga 

framtidsberoende 

5 Granskas sällan 

1Liten betydelse 
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Tillskillnad från ursprungsmodellen (se figur 2:2) består griden (figur 4:2) av två 

komponenter istället för tre. Revisorns värderingar av de olika elementen tillsammans med 

begreppen har utformat griden på så vis att på den högra sidan för komponent 1 hittar vi 

element som F (marknad), G (företagets strategier) och H (personer i företagsledningen) vilka 

i huvudsak är mjuk information. På gridens vänstra sida återfinns element som tex C 

(kassaflöde), A (nyckeltal) och E (resultatutveckling det senaste året). Här blir det tydligt att 

komponent 1 skapar en spann mellan hård- och mjuk information. De mjuka elementen på 

höger sida bildar kluster tillsammans med begrepp som ” stor insats (tid)”, ”kräver liten 

strukturerad arbetsinsats” samt ” förståelse för klientens verksamhet stor betydelse”. 

Tillsammans laddar elementen och begreppen på komponent 1´s högra sida medan det hårda 

elemeten som A (nyckeltal) laddar på den vänstra sidan. Av den anledningen blir dimensionen 

mellan det hårda och mjuka mycket påtaglig.  

 

På höger sida om komponent 2 bildar element som C (kassaflöde), B (likviditet) och D 

(skuldsättning) kluster tillsammans med begreppen ”stor betydelse”, ”mycket 

framtidsberoende” och ”granskas ofta”. Elementen och begreppen laddar på den övre delen 

för komponent 2 vilket kan tolkas som att det är den här typen av information som är av stor 

betydelse för bedömningen av going concern. Då den nedre delen för komponent 2 

representerar element och begrepp som uppfattas vara av liten betydelse för bedömningen av 

going concern och information som revisorn ser som historisk bidrar det till att komponent 2 

bildar ett spann mellan ”bedömning av stor betydelse/ framtidsberoende” och ”bedömning av 

liten betydelse/ historisk”. Här utgörs alltså komponent 2 av två dimensionen i en och samma 

komponent. För att återkoppla till figur 2:2 är det tydligt att revisorns uppfattningar skiljer sig 

avsevärt från ursprungsfiguren. Det som dock är påtagligt är att distinktionen mellan det hårda 

och mjuka är mycket tydlig. 

 

 

4.2.2 Kompletterande intervjufrågor 

 
Urvalet av revisionsbevis görs med hänsyn till muntlig information från företagsledningen 

rörande planer inför framtiden, vilka strategier som skall användas osv. Mycket av urvalet 

styrs av förmågan att tolka affärsverksamheten utifrån ledningens egna bedömningar. Det kan 

röra sig om bedömningar med hänsyn till de historiska räkenskaperna.  Vid frågor rörande 

finansieringsmöjligheter menar revisorn att bankerna idag efterfrågar endast skriftliga och 

räkenskapsenliga bevis för kassaflöde vid beviljande om kreditgivning. Därav styrs urvalet av 

revisionsbevis till företagets förmåga till ett framtida kassaflöde samt bedömning av budget 

och likviditet. Dessa styr ofta urvalet av revisionsbevis tillsammans med en bedömning av 

trovärdigheten om företagsledningens antagande om fortsatt drift är otillräcklig. 

 
”Allt kretsar kring kassaflödet” 

 
I de fall skriftliga uttalanden från företagsledningen vanligtvis efterfrågas menar revisorn är 

när det finns ett behov av ett tydliggörande, exempelvis vid värdering av lager. Det händer 

även att de skriftliga uttalandena som begärs för tydliggörande ombeds att direkt skrivas in i 

verksamhetsberättelsen. 
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Rörande en väsentlig osäkerhetsfaktor menar revisorn att allt inom företagets miljö anses som 

osäkert. Här är det den professionelle bedömningen som är det viktigaste verktyget för vad 

som anses vara en väsentlig osäkerhetsfaktor för just det här bolaget samt trovärdigheten i 

företagsledningens egna bedömningar av den framtida verksamheten.  

Här är det mycket av den muntliga informationen som styr den professionella bedömningen 

och uttalanden rörande strategier. 

 

Vid bedömningen av going concern för nystartade företag i förhållande till återkommande 

revisionsuppdrag menar revisorn att den hårda informationen är svårare att bedöma än den 

mjuka. Eftersom de historiska räkenskaperna ofta saknas, måste den professionella 

bedömningen grundas på muntliga uttalanden samt genom skriftliga kommentarer i 

verksamhetsberättelsen. Det medverkar mycket till att bedömningen av going concern kan bli 

mer generös än vid återkommande klienter. 

 

”Nystartade bolag är svårare att bedöma om fortsatt drift, eftersom det finns mindre 

revisionsbevis att jobba med” 

 

Trots att granskningen av de mjuka delarna är svårare och tar längre tid har revisorn svårt att 

tänka sig att bedömningen av going concern skulle underlättas och påverkas i det slutliga 

uttalandet i revisionsberättelsen. Eftersom bedömningen av mjuk information ofta utgörs i 

form av samtal skulle det bli svårt att strukturera den delen av granskning och bedömning. 

 

4.2.3 Sammanfattning: Intervjutillfälle 2 

 
Värderingen av gridformuläret tillsammans med de kompletterande intervjufrågorna visar att 

företagets interna kontroll, skriftliga uttalanden och den senaste resultatutvecklingen utgör en 

liten del för bedömningen av förmågan till fortsatt drift. Det som revisorn menar utgör en 

betydande del för del slutgiltiga uttalandet i revisionsberättelse är företagets strategier att 

arbeta framåt och koppla an det till ett framtida kassaflöde. När det kommer till granskningen 

och bedömningen av hårda respektive mjuka objekt menar revisorn att de hårda objekten ofta 

är enkla att granska men att svårigheten ligger i bedömningen av trovärdigheten bakom 

siffrorna. Av den anledningen är granskningen och bedömningen av de mjuka objekten minst 

lika viktiga. Genom uttalanden rörande planer inför framtiden och företagets strategier till 

framgång ger de en tydlig bild av trovärdigheten i de övriga revisionsbevisen som presenteras 

i gridformuläret.  

 

Revisorn menar att den största tyngdpunkten för bedömningen av going concern är den 

professionella bedömningen, vilken innefattar till stor del bedömningar av mjuk information. 

Trots att de hårda objekten enkelt kan granskas med hjälp av struktur och revisionsprogram 

har revisorn svårt att tänka sig att mer strukturering vid bedömningen av mjuk information 

skulle innebära några större förändringar i sina uttalanden om förmågan till fortlevnad. 
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4.3 Intervjutillfälle 3 

 

4.3.1 Värdering av gridformulär 

 

Enligt revisorns värderingar av rågriden visar figuren att bedömningen av kassaflödet av är 

stor betydelse för bedömningen av going concern, tillsammans med likviditeten och 

nyckeltalen. Eftersom revisionsbevisen är en väsentlig del för bedömningen av förmågan att 

fortleva, kräver de en stor tidsmässig insats, är mycket framtidsberoende och ledningens 

förmåga att hantera företaget är av stor betydelse. 
 

”Ett negativt kassaflöde leder ofta till likviditetsproblem. Är företagsledningen bra på att 

hantera företaget påverkar det kassaflödet på ett positivt sätt vilket leder till en god likviditet. 

Är företagsledningen mindre bra på att hantera bolaget kan det påverka kassaflödet och 

likviditeten på ett negativt sätt.” 

 
Till höger om komponent 2 placerar revisorn element som företagets strategier, marknad och 

personer i företagsledningen. Vid bedömningen av företagets strategier är förståelsen för 

klientens verksamhet av stor betydelse. 

 

”Ju bättre kunskap du har, desto bättre revisor är du” 

 

De anses dock vara revisionsbevis som är svåra att granska och revisorns professionella 

omdöme är av stor betydelse. Eftersom elementen har en stark dragning till komponent 1, 

anses de härröra till företagets framtid. Här är förtroendet för företagsledningen av stor 

betydelse. De kräver en liten strukturerad arbetsinsats eftersom det professionella omdömet är 

av stor vikt. 

 

”Om jag inte har något förtroende för företagsledningen minskar även min tilltro till 

företagets strategier 

 

I de fall revisorn uppfattar element som svåra att granska, granskas de inte heller i någon 

större uträckning. 

 

Genom att se till vänster om linjen för komponent 2, utgörs elementen av mer historisk fakta 

och hård information. Nere till vänster placerar griden med hänsyn till revisorns värdering i 

gridformuläret element som resultatutveckling, skuldsättning och skriftliga protokoll. Trots att 

protokollen kan ses som mjuk informationen anser revisorn att de kan härröra till 

bedömningen av hård information.  Här är ledningens förmåga att hantera företaget av liten 

betydelse och föga framtidsberoende, vilket bidrar till att de efterfrågar en begränsad 

tidsmässig granskningsinsats. De revisionsbevis som är av mer hård karaktär anses vara lätta 

att granska och revisorns professionella omdöme är av liten betydelse samtidigt som 

förståelsen för klientens verksamhet inte är betydande. 

 

”Posten kan ändå granskas även om jag inte förstår så mycket utav den” 
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Den hårda och historiska informationen kräver mycket strukturerade arbetsinsatser i 

förhållanden till den mjuka och framtidsberoende informationen. Elementen granskas ofta och 

förtroendet för företagsledningens förmåga att arbeta framåt är av liten betydelse, eftersom 

revisionsbevisen talar om hur det har gått. 

 

För bedömningen av going concern visar griden att det är främst mjuk information som har en 

hög laddning till komponent 1 och företagets framtid. Nedan visar tabellerna vilken typ av 

information som har en hög laddning till bedömning rörande framtiden. Komponent 1 

representerar framtiden. 

 

�Rotated factor scores 

  

                      VBL.     1       2      DIST. 

A Nyckeltal            1     -1.026   0.526   1.152 

B likviditet           2     -0.503   0.726   0.883 

C Kassaflöde           3     -0.265   1.382   1.408 

D skuldsättning        4     -1.242  -1.450   1.909 

E Res.utv senaste †r   5     -0.147  -0.458   0.481 

F Marknad              6      1.083   0.234   1.108 

G Ftgts strategier     7      1.279   0.802   1.509 

H Pers i ftgs ledn     8      1.773  -0.559   1.860 

I Protokoll            9      0.096  -1.874   1.876 

J ltg internkontroll  10     -1.049   0.672   1.246 

Mean(SS)                      1.000   1.000   2.000 

 

Tabell 4:3:1 Roterade “factor scores” för revisor 3. 
 

�VARIMAX rotated components 

 

CONTRAST -                /POLE +                        VBL.   1       2      DIST. 

Liten betydelse          /Stor betydelse                 1     0.008   0.428   0.428 

Föga framtidsberoende    /Mkt framtidsberoende           2     0.274   0.912   0.952 

Begränsad insats (tid)   /Stor insats (tid)              3    -0.071   0.915   0.918 

Lätt att granska         /Svårt att granska              4     0.652   0.652   0.923 

Granskas sällan          /Granskas ofta                  5    -0.912  -0.106   0.918 

Kr liten strukt arb insa /Kr mkt strukt arb insats       6    -0.925   0.049   0.926 

Prof omd liten betydelse /Prof omd stor betydelse        7     0.770   0.445   0.889 

Frt fr ftg ledn liten be /Frt frg ftg ledn stor be       8     0.802   0.168   0.819 

Ledn frm hant ftg lit be /Ledn frm hant ftg stor b       9     0.358   0.797   0.874 

Frst fr kli verk litn be /Frst fr kli verk stor be      10     0.525   0.675   0.855 

SS                                                             3.831   3.608   7.439 

%VARIANCE                                                     38.306  36.082  74.388 

 

Tabell 4:3:2 Roterade komponenter för revisor 3. 
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KOMPONENT 2  - 36% 

Bedömning av stor betydelse/ Framtidsberoende 
                                                   

          3                2                                     

                                                

                                             9                                

           C (Kassaflöde)                                                        
                                                                                          10     4                               

                                                   

                                                  

                                                   

                                                                                      7            

                                                               B (Likviditet)                 1                                  G (Ftgts strategier)             

                             J (Ftg internkontroll)                                                                              

                                        A (Nyckeltal)               

                                                                                                     

 

                                                                                      8          

                                                                                                                                  F (Marknad)                 5    

                              6                                                                                                 

      KOMPONENT 1 - 38% 

                 Hård        Mjuk                                                                                               
                                         6    

   5                                                                                                

                                          8                                                                                           

                                                   

     E (Res.utv senaste året)                                                      

                                                                                                                                                  H (Pers i ftgs ledn) 
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 7                                                                                         

                                                   

                                                                                         

             

                              4    10                                                                              

                              

                               D (Skuldsättning)                                                                                       

                                                          

      9                                                                    

                                                                                          

                    I (Protokoll)                                  

                                             2                               3                                               

 
Bedömning av liten betydelse/ Historisk 

 

 

Figur 4:3 Roterad grid för revisor 3 

 

En möjlig tolkning av griden är att information och revisionsbevis som är framtidsberoende 

för revisorns uttalande rörande going concern också anses vara betydelsefull information. Det 

medverkar i sin tur till att de tidsmässiga arbetsinsatserna fokuseras till den här typen av 

information. Enligt griden är mjuk information svår att granska och efterfrågar revisorns 

professionella bedömning. De områden där den professionella bedömningen inte utgör någon 

viktig del bearbetas genom formella strukturer och kräver inte några djupgående kunskaper 

om företaget. Den hårda informationen uppfattas i förhållande till den mjuka som lätt att 

granska vilket också medverkar till att den ofta tas i beaktande. 

3 Stor insats (tid) 

2 Mkt framtidsberoende 

9Ledn frm hant ftg stor bet 

1 Stor betydelse 

 

7 Prof.omd stor 

betydelse  

8 fört fr ledn 

stor betydelse 

5 Granskas sällan 

6 Krv liten 

strukturerad arb 

insats 

 

1 Liten betydelse 

9 Ledn frm hant ftg liten 

betydelse 

3 Begränsad insats (tid) 

2 Föga framtidsberoende 

6 Krv mkt 

strukturerad arb 

insats 

5 Granskas ofta 

8 Frt fr ledn liten 

betydelse 

7 Prof.omd liten 

betydelse 

 

4 Lätt att granska 

10 Frstl fr kli verkh 

liten betyd 

10 Frst fr kli 

verkh stor bet 

4 Svårt att granska 
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På höger sida bildar elementen G (företagets strategier), F (marknad) och H (personer i 

företagsledningen) kluster tillsammans med begreppen ”Professionellt omdöme stor 

betydelse”, förtroende för ledningen stor betydelse”, ”granskas sällan” och ”kräver liten 

strukturerad arbetsinsats” tillsammans. Elementen och begreppen laddar tillsammans på den 

högra sidan för komponent 1 medan element som A (nyckeltal) och J (företagets interkontroll) 

bildar kluster med ”kräver mycket strukturerad arbetsinsats”, ”granskas ofta”, och ”förtroende 

för ledningen liten betydelse”. Eftersom element G, F och H kan klassificeras som mjuk 

information och element A och J som mer hård information bildar komponent 1 en dimension 

med ett spann mellan ”mjuk” och ”hård”.   

 

Den övre delen för komponent 2 representeras av element C (kassaflöde) och B (likviditet) 

som bildar kluster med begreppen ”stor insats (tid)”, ”mycket framtidsberoende”, ”ledningens 

förmåga att hantera företaget stor betydelse” och ”stor betydelse”. I den nedre delen av 

komponent 2 bildar elementen D (skuldsättning) och I (protokoll) kluster med ”liten 

betydelse”, ”ledningens förmåga att hantera företaget liten betydelse”, ”begränsad insats (tid)” 

och ”förståelse för klientens verksamhet liten betydelse”. Det här ger att komponent 2 bildar 

en dimension som spänner mellan ”bedömning stor betydelse/ framtidsberoende” och 

”bedömning av liten betydelse/ historisk”. 

 

För att koppla an till ursprungsfiguren 2:2 består griden 4:3 endast av två komponenter. 

Komponent 2 kan dock sägas representera två dimensioner i en. Det som annars stämmer väl 

överens med figur 2:2 är distinktionen mellan det hårda och mjuka. 

 

 

4.3.2 Kompletterande intervjufrågor 

 
Urvalet av revisionsbevis av hård och mjuk information görs med hänsyn till förtroendet till 

företagsledningen. Revisorn lägger ner mycket fokus på de mjuka delarna inom företaget för 

att sedan få en klar bild av vilka revisionsbevis, hårda som mjuka som är viktiga att granska. 

Anledningen till det är att byrån redan har ett bra revisionsverktyg med en fungerande struktur 

för de hårda räkenskapsmässiga delarna. Revisorn menar istället att ansvaret istället ligger på 

att utvärdera företagets strategier och möjligheter inför framtiden med bl.a. framtida 

finansieringsmöjligheter, där en utvärdering av det framtida kassaflödet beaktas.  

 

Enligt griden värderar revisorn de skriftliga protokollen som en relativt liten del av 

bedömningen för going conern. De skriftliga uttalande som granskas skall alltid finnas med 

och brukar därför alltid efterfrågas men utgör ofta styrkanden på att alla siffror är giltiga osv. I 

de fall ledningens egna bedömningar och antaganden om fortsatt drift anses som otillräckliga 

är det i de flesta fall kassaflödet som styr urvalet av kompletterande revisionsbevis för att 

stärka sitt uttalande. Då ledningens antagande om fortsatt drift anses vara bristfällig menar 

revisorn att en väsentlig osäkerhetsfaktor kan utgöras av begränsningar att följa utvecklingen 

inom en särskild bransch samt behovet av nya finansiärer vid ett negativt kassaflöde. Revisorn 

menar dock att en väsentlig osäkerhetsfaktor i det långa loppet utgörs av förtroende för 

företagsledningen och dess förmåga att hantera företaget för att driva det framåt. 

 

Vid bedömningen och urval av revisionsbevis gällande nystartade företag i förhållande till 

återkommande revisionsuppdrag koncentreras urvalet till företagets mer mjuka delar. Här 

innefattar urvalet av revisionsbevis utav muntliga uttalanden ett ökat behov för att förstå 

företagets strategier.  
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Revisorn menar att det är svårare att bedöma och uttala sig om ett nystartat bolag utan någon 

historik fakta, eftersom de mjuka delarna får ett större utrymme. Revisorn anser att mer 

struktur av granskningen av mjuk information med all säkerhet skulle förenkla processen men 

anser att bedömningsfrågan trots allt är lika svår och skulle inte påverka uttalandet i 

revisionsberättelsen. 

 

”Bedömningen av de mjuka delarna visar på att vi gjort vårt jobb med revideringen av 

företaget” 

 

 

4.3.3 Sammanfattning: Intervjutillfälle 3 

 

Med hänsyn till värderingen av de olika elementen i gridformuläret tillsammans med de 

kompletterande intervjufrågorna menar revisorn att tyngdpunkten i revideringen ligger i de 

mjuka delarna av företagets verksamhet och förvaltning. Det centrala för det slutgiltiga 

uttalandet är den professionella bedömningen av företagets strategier att arbeta förteget framåt 

tillsammans med företagets förmåga att generera ett positivt framtida kassaflöde och en god 

likviditet. Det som är av liten betydelse för revisorns bedömning är storleken på företagets 

skuldsättning eftersom förtaget kan hantera dessa med hjälp av ett positivt kassaflöde och en 

fungerande företagsledning som är väl medvetna om företagets marknad och de strategier som 

krävs. 
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4.4 Intervjutillfälle 4 

 

4.4.1 Bearbetning av gridformulär 

 

Till höger om linjen för komponent 2 visar griden att revisionsbevis som kassaflöde, 

företagets strategier och marknad anses vara av stor betydelse för bedömningen av going 

concern.  

 

”Har inte företaget någon strategi, har de kanske inte förmågan att gå vidare”. 

 

Eftersom de anses mycket betydelsefulla granskas de ofta i revisionsuppdrag. Revisorn anser  

att de är mycket framtidsberoende för företaget. För att revisorn skall kunna göra en korrekt 

bedömning av elementen är revisorns förståelse för verksamheten och förtroendet för 

företagsledningen av stor betydelse. Enligt figuren anser revisor att företagets protokoll och 

internkontroll är svåra att granska och ledningens förmåga att hantera företaget är av stor 

betydelse. De är också element som efterfrågar revisorns professionella omdöme och kräver 

stora tidsmässiga granskningsinsatser som kräver mycket strukturerade arbetsinsatser. 

 

”Den interna kontrollen kräver mycket struktur, eftersom man måste veta vad man är ute efter 

att fånga upp. Det har att göra med tillförlitlighet i rapporteringen.” 

 

Mycket av företagets mjuka informationsdelar har en nära laddning till komponent 1, vilket 

innebär att revisorn anser att de är nära förankrade till företagets framtid. Något som dock är 

av liten betydelse för bedömningen av going concern är personerna i företagsledningen. 

 

”I mindre företag brukar inte personerna i företagsledningen utgöra någon större 

osäkerhetsfaktor”. 

 

Till vänster om linjen för komponent 2 visar griden information som härrör till företagets 

historiska fakta. Med element som likviditet, resultatutveckling det senaste året, nyckeltal och 

skuldsättning anser revisorn de som lätta att granska och kräver lite strukturerade 

arbetsinsatser i förhållande till internkontrollen. I och med att de stora tidsmässiga 

arbetsinsatserna läggs på granskning och bedömning av protokollen och den interna 

kontrollen, utgör de ovanstående elementen en mer begränsad arbetsinsats. Här är också 

förtroendet för ledningen inte av någon väsentlig betydelse, vilket också bidrar till att 

revisorns professionella omdöme har en liten betydelse för granskningen av dessa element. 

Enligt revisorns värderingar i rågriden visar det att förtroendet för företagsledningen utgör en 

liten betydelse, det är föga framtidsberoende för företaget och revisorns förståelse för 

klientens är av liten betydelse. Förtroendet är istället av stor betydelse vid granskning av 

protokoll och den interna kontrollen 

 

Griden visar att det finns ett gap rörande vad revisorn anser vara framtidsberoende för 

bedömningen av going concern och vad som ofta granskas samt vad som är av stor betydelse. 

Griden visar däremot att det som inte är av någon väsentlig betydelse för bedömningen av 

företagets förmåga att leva vidare sällan granskas. I huvudsak visar griden tillsammans med 

tabellerna att det är mjuk information som är framtidsberoende för bedömningen av going 

concern, medan det är hård information som är av stor betydelse och ofta granskas. 
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Nedan presenteras de element och begrepp som har en nära koppling till komponent 1, vilket 

representerar bedömningen om framtiden. I enlighet med de övriga intervjutillfällena 

representerar ”factor scores” de element (revisionsbevis) som revisorn värderat i rågriden. De 

roterade komponenterna visar begreppsparens korrelationer till gridens två komponenter. Som 

tidigare påtalats korrelerar begreppen som är betydelsefulla vid bedömningen av företagets 

framtid till komponent 1 medan komponent 2 respresentar företagets historiska information. 

 
�Rotated factor scores 

 

                      VBL.     1       2      DIST. 

A Nyckeltal            1     -1.101   0.359   1.158 

B Likviditet           2     -1.007   0.538   1.141 

C Kassaflöde           3      0.652   0.905   1.116 

D Skuldsättning        4     -1.222   0.089   1.225 

E Res.utv senaste †r   5     -1.096   0.506   1.208 

F Marknad              6      1.019   0.728   1.253 

G Ftgts strategier     7      1.587   1.151   1.960 

H Pers i ftgledn       8     -0.158  -1.841   1.848 

I Protokoll            9      0.353  -0.839   0.910 

J Ftgts internkontrl  10      0.974  -1.596   1.870 

Mean(SS)                      1.000   1.000   2.000 

 

Tabell 4:4:1 Roterade ”factor scores” för revisor 4. 

 
 

 

 

�VARIMAX rotated components 

 

CONTRAST -                /POLE +                        VBL.   1       2      DIST. 

Liten betydelse          /Stor betydelse                 1     0.107   0.970   0.975 

Föga framtidsberoende    /Mkt framtidsberoende           2     0.731   0.115   0.740 

Begränsad insats (tid)   /Stor insats (tid)              3     0.871  -0.270   0.912 

Lätt att granska         /Svårt att granska              4     0.945  -0.115   0.952 

Granskas sällan          /Granskas ofta                  5    -0.229   0.880   0.910 

kr litn strukt arb insat /Kr mkt strukt arb insats       6     0.797  -0.367   0.877 

Prof. omd liten betydels /Prof.omd stor betydelse        7     0.911  -0.201   0.933 

Frt fr ledn liten betyd  /Frt fr ledn stor betyd         8     0.975   0.032   0.976 

tedn frm hant ftg lit be /Ledn frm hant ftg stor b       9     0.876  -0.154   0.889 

Frstl fr kli verk lit be /Frstl fr kli verk stor b      10     0.819   0.143   0.831 

SS                                                             6.103   2.034   8.137 

%VARIANCE                                                     61.026  20.345  81.371 

 

 

Tabell 4:4:2 Roterade komponenter för revisor 4. 
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KOMPONENT 2  - 20% 

Bedömning av stor betydelse 
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                                                          C (Kassaflöde) 
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        3           E (Res.utv senaste året)                                                                                

                                7                                                                                                 

         9                   A  (Nyckeltal)                                                                         10          

                         4                                                                                                              2             
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KOMPONENT 1 - 61% 

        Hård/  Föga framtidsberoende                        Mjuk/  Mkt Framtidsberoende     

                8                                                                                                    

            2                                                                                                                           4   

                   10                                                                                                                                 9      

                                                                                                                                  7         

                                                                                                                                                  3             

                                                                                                     

                                                                                                            6          

                                                 I  (Protokoll)                                          

 

 

 

                                                                                                                             J (Ftgts internkontroll) 

1                                                                                                     

                                          5                              

    H (Pers i ftgledn)                                                                              

 

 

 

 

Bedömning av liten betydelse 
 

 
 

 

 

Figur 4:4 Roterad grid för revisor för revisor 4 

 

En möjlig tolkning av griden är att element av mjuk karaktär uppfattas vara mycket 

framtidsberoende för bedömningen av going concern men är inte det som anses vara 

betydelsefullt i granskningen. Revisorn anser att revisionsbevis som kassaflöde anses vara av 

stor betydelse och granskas därför ofta. Vad gäller verifieringen av hård respektive mjuk 

information är hård information lätt att granskas och kräver inte några djupgående kunskaper 

om verksamheten till skillnad från de element av mjuk karaktär. 

10 Frstl fr kli verk stor 

betydelse 

2 Mkt framtidsberoende 

8 Frt fr ledn stor betyd 

 

 

1 Stor betydelse 

5 Granskas ofta               

6 Kr liten strukt arb insats         

3 Begränsad insats (tid)                           

7 Prof. omd liten betyd                                                           

9 Ledn frm hant ftg lit be 

4 Lätt att granska 

 

1 Liten betydelse 

5 Granskas sällan             

             

4 Svårt att granska 

9 Ledn frm hant ftg stor b 

7 Prof.omd stor betydelse 

3 Stor insats (tid) 

6 Kr mkt strukt arb insats 

 

8 Frt fr ledn liten 

betydelse 

2 Föga framtidsberoende 

10 Frstl fr kli 

verksamhet liten 

betydelse 
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På gridens högra sida placeras elementen G (företagets strategier) och F (marknad) som bildar 

kluster tillsammans med begreppen ”förståelse för klientens verksamhet stor betydelse”, 

”mycket framtidsberoende” och ”förtroendet för ledningen stor betydelse”.  På den vänstra 

sidan anges element som B (likviditet), E (resultatutveckling senaste året), A (nyckeltal) och 

D (skuldsättning). Då samtliga element laddar mot komponent 1 och består av hårda och 

mjuka element samt att de mjuka elementen uppfattas som framtidsberoende bildar 

komponent 1 en mixad dimension som spänner mellan det ”hårda” och ”mjuka” samt 

”framtidsberoende-” och ”historisk” information. I enlighet med figur 2:2 bildar komponent 

2 i figur 4:4 en dimension som spänner mellan ”bedömning av stor betydelse” och 

”bedömning av liten betydelse”. Tillskillnad från figur 2:2 kan inte någon tredje dimension 

ritas ut eftersom komponent 1 består av två dimensioner i en och samma komponent. Det som 

dock stämmer väl överens med ursprungsfiguren 2:2 är att den mjuka informationen uppfattas 

som framtidsberoende medan den hårda informationen kan tolkas som historisk information 

som inte är säger något om företagets framtid. 

 

4.4.2 Kompletterande intervjufrågor 

 
Vid urvalet av revisionsbevis av hård och mjuk information brukar revisorn ofta börja med att 

välja ut den hårda informationen. Den ger en bra grund att stå på och ger uttryck för om någon 

ytterligare fördjupning är nödvändig rörande bedömningen av going concern. Den mjuka 

information som ofta tas i beaktande är kompletterande intervjuer med företagsledningen. 

Revisorn anser att den bästa informationskällan för att få en tydlig- och rättvisande bild av 

företaget är företaget själv. Här görs bedömningar med hänsyn till ledningens resonemang 

rörande framtida strategier att agera på marknaden osv. Vid urvalet av information hos 

nystartade bolag anser revisorn att fler revisionsbevis av hård information ofta efterfrågas 

samt skriftliga uttalande rörande beviljade lån. Det är även viktigt att skapa kunskap och 

uppfattning rörande företagsledningens agerande och resonemang för företagets förmåga att 

fortleva.  Urvalet av revisionsbevis styrs också utav den bransch de verkar inom. 

 

”Har de knutit några företags kanaler, skaffat kunder mm” 

 

De revisionsbevis som anses viktiga att ta ställning till vid bedömningen av företagets 

finansieringsmöjligheter är skriftliga bevis för fortsatt beviljade lån samt om ny belåning 

föreligger. Revisorn poängterar dock att vid bedömningen av going concern i ett osäkert och 

riskfyllt företag är det i huvudsak de hårda bevisen som är viktigast. Andra skriftliga 

uttalanden som revisorn anser är viktiga att ta ställning till är skriftliga protokoll. Föreligger 

någon form av osäkerhetsfaktor för företagets framtid är det viktigt att få en bra bild av hur 

styrelsen diskuterat kring problemet och dess påverkan på framtiden. 

 

Vilken typ av information som skulle vara betydelsefull att beakta om ledningens antagande 

om fortsatt drift är otillräcklig har revisorn svårt att uttala sig om. Eftersom revisorn inte har 

någon tidigare erfarenhet av en sådan situation antar revisorn, att information rörande 

företagets bransch och situation måste beaktas. De väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan 

påverka revisorns bedömning av om fortsatt drift föreligger finns ofta i de hårda faktorerna i 

företagsinformationen samt uttalanden från företagsledningen. 
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Då revisorn anser att den mjuka informationen är svår att granska i förhållande till den hårda, 

menar revisorn att mer struktur skulle underlätta granskningen och urvalet av mjuk 

information. 

 

”Det skulle inte vara någon nackdel” 

 

Revisorn hänvisar även till RS570 som ett bra stöd vid granskningen och urvalet för 

bedömningen av going conern. 

 

4.4.3 Sammanfattning: Intervjutillfälle 4 

 

Vid bedömningen av fortsatt drift lägger revisorn grunden till granskningen i de hårda 

elementen. På så sätt utgör den hårda och historiska informationen basen för vad 

granskningen skall inriktas på. Om de faktorerna påvisar ett välmående företag blir den mjuka 

informationen inte någon väsentlig del av granskningen. Det som revisorn väljer att lägga ner 

de största granskningsinsatserna på är företagets internkontroll och att läsa de skriftliga 

protokollen, element som dock inte utgör någon större betydelse för revisorns bedömning av 

going concern. Det som däremot är mycket betydelsefullt för företagets framtid är 

bedömningen av kassaflödet, företagets strategier och marknad. De områden som revisorn ser 

som svåra att granska är de områden där behovet för det professionella omdömet är som 

störst. Som griden visar utgörs det i betydande del av mjuk information. Revisorn menar att 

mer struktur i enlighet med RS 570 för granskningen av mjuk information skulle underlätta 

för bedömningen av fortsatt drift.  
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4.5 Sammanfattande modell av möjliga tolkningar av griderna 
 

I nedanstående modell presenteras och ställs de möjliga tolkningarna mot varandra. Med hjälp 

av tabellen kan likheter och skillnader utläsas rörande revisorernas individuella uppfattningar 

av bedömningen av fortsatt drift. 

 

Tabell 4:5 Sammanfattande tabell över möjliga tolkningar av grider. Egen konstruerad tabell 

av där möjliga tolkningar av de fyra individuella griderna ställs mot varandra. 

Grid 1/ Revisor 1 Information som är enkel att granska är ofta den som granskas och är av 

stor betydelse för bedömningen av going concern. Information som 

revisorn anser är mycket framtidsberoende för företagets förmåga att leva 

vidare är ofta svår att granska, vilket medverkar till att den sällan tas i 

beaktande. En orsak kan vara att information som är framtidsberoende är av 

mjuk karaktär och är därför svår att verifiera.  

Grid 2/ Revisor 2 Den information som är stor betydelse för bedömningen av fortsatt drift 

ofta är mycket framtidsberoende rörande företagets förmåga att fortleva. Ur 

den aspekten är det den typen av information som ofta granskas. Här 

fokuseras urvalet specifikt på information som är av betydelse för revisorns 

uttalande rörande going concern. Revisorn lägger ner mycket tid på att 

granska information som inte kan granskas genom formella strukturer och 

datorprogram dvs information som kräver revisorns professionella 

bedömning.   Information som är lätt att granska behöver nödvändigtvis 

inte vara betydelsefull för uttalandet rörande företagets förmåga att leva 

vidare under nästkommande år. 

Grid 3/ Revisor 3 Information och revisionsbevis som är mycket framtidsberoende för 

revisorns uttalande rörande going concern anses även vara betydelsefull 

information. Enligt griden är mjuk information svår att granska och 

efterfrågar revisorns professionella bedömning. De områden där den 

professionella bedömningen inte utgör någon viktig del bearbetas genom 

struktur och kräver inte några djupgående kunskaper om företaget. Den 

hårda informationen uppfattas i förhållande till den mjuka som lätt att 

granska vilket också medverkar till att den ofta granskas. 

Grid 4/ Revisor 4 Element av mjuk karaktär uppfattas som mycket framtidsberoende för 

bedömningen av going concern men är inte det som uppfattas vara av stor 

betydelse. Revisorn anser att revisionsbevis som av mer hård karaktär anses 

vara av stor betydelse och granskas därför ofta. Vad gäller verifieringen av 

hård respektive mjuk information är hård information lätt att granskas och 

kräver inte några djupgående kunskaper om verksamheten till skillnad från 

de element av mjuk karaktär. 
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4.6 Sammanfattande modell av det empiriska resultatet 

 
Modellen nedan illustrerar vilken typ av information som revisorn lägger stor vikt vid 

bedömningen av fortsatt drift. Modellen visar vilka revisionsbevis som revisorn uppfattar som 

särskilt viktiga att beakta vid helhetsbedömningen av going concern. 

 

Begrepp av 

betydelse för 

bedöm av GC 

Revisor 1 

 

Revisor 2 

 

Revisor 3 

 

Revisor 4 

 

Stor betydelse för 

bedömn av GC 

 

– Kassaflöde 
- Skuldsättning 

- Resultat utv. 

– Kassaflöde 
- Likviditet 

- Skuldsättning 

– Kassaflöde 
- Likviditet 

– Kassaflöde 
- Ftgts strategier 

- Marknad 

Mkt 

framtidsberoende 

för bedömn av GC 

– Marknad 

- Kassaflöde 

- Ftgts strategier 

– Kassaflöde 
- Likviditet 

- Ftgts strategier 

– Kassaflöde 
- Likviditet 

– Kassaflöde 

- Ftgts strategier 
- Marknad 

Stor insats (tid) – Ftgts 

internkontroll 

- Resultat utv. 

– Ftgts strategier – Ftgts 

internkontroll 
- Kassaflöde 

– Protokoll 

- Ftgts 

internkontroll 

Svårt att granska 

vid bedömn av GC 

– Marknad 
- Pers i ftgs ledn 

-Ftgts strategier 

– Ftgts strategier 

- Marknad 

– Ftgts strategier 

- Marknad. 

– Ftgts strategier 

- Marknad 
- Ftgts internkontroll 

Granskas ofta vid 

bedömn av GC 

– Nyckeltal 

- Likviditet 
- Resultat utv. 

- Ftgts Internkontroll 

– Kassaflöde 

- Likviditet 
- Ftgs strategier 

– Nyckeltal 
- Ftgts internkontroll 

– Likviditet 

- Nyckeltal 
- Resultat utv. 

- Skuldsättning 

Krv mkt struktur 

vid bedömn av GC 

– Ftgts 

internkontroll 

– Ftgts 

internkontroll 
- Protokoll 

– Nyckeltal 

- Ftgts 

internkontroll 

– Ftgts 

internkontroll 

Prof.omdömet av 

stor betydelse för 

bedömn av GC 

– Ftgts internkontroll 

- Resultat utv. 
– Ftgts strategier 

- Marknad 

– Ftgts strategier 

- Marknad 

– Ftgts strategier 

- Marknad 
- Ftgts internkontroll 

Förtroendet för 

ledningen vid 

bedömn av GC 

– Marknad 

-Ftgts strategier 

- Pers i ftgs ledn. 

– Ftgts strategier 
- Pers i ftg ledn. 

– Marknad 

- Ftgts strategier 

– Ftgts strategier 

- Marknad 
- Ftgts internkontroll 

Ledn förmåga att 

hantera ftgt vid 

bedömn av GC 

– Marknad 

- Ftgts strategier 
- Pers i ftgs ledn 

– Ftgts strategier 

- Marknad 

– Ftgts strategier 
- Kassaflöde 

– Ftgts strategier 

- Marknad 
- Ftgts internkontroll 

Förståelsen för 

klientens 

verksamhet för 

bedömning av GC. 

– Marknad 
- Pers i ftgs ledn 

- Ftgts strategier 
 

 

– Ftgts strategier 

- Marknad 

– Ftgts strategier 

- Marknad 

– Ftgts strategier 

- Marknad 

 

Tabell 4:6 Modell av det empiriska resultatet. Egen konstruerad modell av de empiriska resultaten 

som  visar vilken typ av information som revisorn uppfattar som särskilt viktiga  att beakta vid bedömningen av 

going conern. 
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5. Analys 
I följande avsnitt ställs det empiriska resultatet mot den teoretiska referensramen. Delarna 

som analyseras utgörs av en sammanställning av den empiriska undersökningen och följer till 

stor del den teoretiska referensramen 

5.1 En sammanvägning av hård och mjuk information 

 
Intervjuerna visar att redovisningens roll för beslutsfattande ligger i att skapa sig en 

helhetsbild av företaget. I trepartsförhållandet mellan revisorerna, de redovisningsskyldiga 

och redovisningsberättigade visar det empiriska resultatet att svårigheten ligger i att fastställa 

trovärdigheten bakom de siffror som redovisas i de finansiella rapporterna och uttalanden från 

ledningen. Eftersom informationen till stor del utgör grunden för vad granskningen skall 

inriktas på, är det ytterst viktigt för revisorn att informationen är tillförlitlig för att kunna göra 

en korrekt bedömning rörande bedömningen av företagets välmående och förutsättningar att 

leva vidare.  I enlighet med Öhman et al
172

, Öhman
173

 och Burchell et al
174

 stämmer 

ovanstående uppfattningar väl överens med det resonemang som förs inom området.  

 

Gällande bedömningen och beslutsfattandet av företagets förmåga till going conern visar 

intervjuerna att samtliga revisorer tar all den information som kan vara relevant för 

bedömningen om fortsatt drift i beaktning. Det stämmer väl överens med SAS No 59 i 

enlighet med Ruiz-Barbadillo et al
175

, där revisorernas ansvar är att välja ut användbar 

redovisningsinformation för att få kunskap och samla bevis som rör till företagets framtid. En 

av revisorerna anser dock att resultatet i företagets räkenskaper ofta ger uttryck för om någon 

ytterligare fördjupning av företaget är nödvändig. För en av de övriga revisorerna visar griden 

att den information som anses vara av stor betydelse för bedömningen av going concern sällan 

granskas. I enlighet med Roh och Ryu
176

 visar griderna att revisorerna lägger stor vikt vid att 

ta del av och utvärdera ledningens förmåga att hantera företaget och dess strategier inför 

framtiden. En av revisorerna menar att den historiska informationen som talar om hur det har 

gått också är ett resultat strategierna. Revisorerna menar även att en tidigare relation till 

företaget och företagsledningen medverkar till en bättre förståelse för företaget och 

ledningens förmåga att hantera företaget i framtiden än vid nyare uppdrag. Det stämmer väl 

överens med Ruiz-Barbadillo et al
177

 som hävdar att en långvarig relation mellan revisorn och 

sin klient kan leda till en bättre förståelse för företagets ekonomiska situation. Det kan också 

underlätta för revisorn att upptäcka bevis som kan skapa problem för bedömningen av going 

concern. Vid bedömningen av hård och mjuk information visar griderna att hård information 

kräver mycket struktur och att den inte sätter några större krav på revisorns kunskap om 

verksamheten och företagsledningen. Trots att mycket av den hårda informationen är av liten 

betydelse för bedömningen av going concern granskas de ofta.  

                                              
172

 Öhman, P et al (2006) 
173

 Öhman, P (2007) 
174

 Burchell, S et al (1980) 
175

 Ruiz-Barbadillo, E et al (2004) 
176

 Chul-Young Roh, Tae G. Ryu (2007) 
177

 Ruiz-Barbadillo, E et al (2004) 
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Den mjuka informationen kräver mindre struktur i arbetet och anses svårare att granska, vilket 

medför att utrymmet för revisorns professionella omdöme är större. Vid bedömningen av 

mjuk information visar griderna att förtroendet för företagsledningen och deras förmåga att 

hantera företaget är av stor betydelse.  I enlighet med RS 570 om fortsatt drift stämmer de 

områden som bör beaktas vid bedömningen av going conern väl överens med vad griderna 

och de kompletterande intervjufrågorna visar. Även uppfattningarna rörande hård och mjuk 

information delas med Öhman et al
178

 och Häckner
179

. Den hårda informationen härrör till 

företagets historik och kan enkelt bearbetas med analytiska metoder och modeller. Den mjuka 

informationen sammankopplas istället med företagets framtid som exempelvis visioner och 

planer inför framtiden.
180

 I förhållande till teorin visar griderna att den information som 

revisorerna anser vara mycket framtidsberoende vid deras uttalande rörande företagets framtid 

till stor del utgörs av hård information som bl.a. kassaflödet och förmågan att skapa ett 

framtida kassaflöde, vilket också anses vara av stor betydelse vid bedömningen av going 

concern. 

 
Trots svårigheterna vid granskningen av mjuk information och det något föga 

framtidsberoendet i den hårda informationen, visar griderna en sammanvägning av det hårda 

och mjuka. Revisorerna utgår från den hårda och tillsynes historiska informationen för att 

göra bedömningar rörande företagets förmåga att klara sig i framtiden. Griderna och figur 4:5 

visar att de två informationstyperna ger revisorerna en helhetsbild av företaget. Den hårda 

informationen ger uttryck för hur det har gått för företaget och den mjuka ger indikationer på 

företagets förutsättningar inför framtiden. 

 

Revisorernas sammanvägning av det hårda och mjuka stämmer väl överens med Öhman et 

al´s
181

 distinktion rörande samspelet mellan hård och mjuk information. Öhman et al
182

 menar 

att revisorns bedömning av företagets förmåga att leva vidare utgörs av ett samspel mellan 

hård och mjuk information.  I enlighet med Öhman et al kan revisorernas uppfattningar 

kopplas samman med Häckner
183

; Pomeranz och Gale
184

 samt Rappaport
185

, som menar att de 

två informationstyperna, trots deras olika egenskaper, tillsammans ger en fullständig bild av 

företaget med de historiska räkenskaperna och dess framtida livskraft. 

 

För att återkoppla till figurerna (se figur 2:3) som omarbetats enligt Öhman et al
186

 kan de 

däremot ses som missvisande i just den här studien. Enligt figurerna tillhör den mjuka 

informationen revisionsbevis som rör företagets framtid. Det empiriska resultatet visar att 

figurerna kan ses som vilseledande eftersom revisionsbevis av hård karaktär även kan 

uppfattas som framtidsberoende för bedömningen av företagets förmåga att fortsätta sin 

verksamhet. Då griderna analyserats var för sig visar det empiriska resultatet att urvalet och 

bedömning av information för fortsatt drift inte kan representeras av en enda modell. De fyra 

intervjuerna visar att information som kan uppfattas vara av betydelse för den ena revisorn 

inte nödvändigtvis behöver vara av lika stor betydelse för den andre. Uppfattningen av 

betydelsefull information för bedömning och beslutsfattande av going concern är  individuell. 

                                              
178

 Öhman, P et al. (2006); 
179

 Häckner, E (1985) 
180
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 Öhman, P et al. (2006) 
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186
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5.2 Områden att kvalitetssäkra 

 
Griden visar att samtliga tre revisionsområden beaktas i ett revisionsuppdrag, vilket stämmer 

väl överens med RS 570§8 och Öhman
187

; Arens och Loebekke
188

. I enlighet med Häckner
189

 

och Öhman
190

 kan den hårda och mjuka information även kategoriseras till revisionens tre 

granskningsområden. Den räkenskapsenliga revisionen innefattar urval och granskning av 

företagets räkenskaper och klassificeras som historisk och hård information. I samband med 

bedömningen av going concern visar griden att det är främst räkenskaper som kassaflödet, 

likviditet och skuldsättning som är av betydelse. Den verksamhetsrelaterade revisionen går ut 

på att granska företagets strategier och marknad. Den verksamhetsrelaterade revisionen 

kopplas samman med bedömningen av mjuk information, vilken revisorerna anses som 

svårast att säkerställa. Här utgör revisorns kunskap och professionella bedömning en väsentlig 

del.  

 

I enlighet med Öhman
191

 visar det att den verksamhetsrelaterade granskningen tillsammans 

med den hårda informationen utgör det som är mycket framtidsberoende i revisorns 

bedömning av going concern. Under intervjuerna visar det sig, att revisorn lägger grunden för 

sitt uttalande i bl.a. kassaflödet för att sedan utvärdera företagets strategier för att generera ett 

framtida kassaflöde.  

 

Vid revideringen av företagets förvaltning utgörs det i enlighet med RS570§8. Griden visar att 

granskningen av företagets förvaltning som internkontroll och skriftliga protokoll inte utgör 

någon större betydelse för bedömningen av going concern.  De skriftliga protokollen begärs 

till stor del för att stämma av så att samtliga uppgifter finns med samt att de kan utgöra ett 

underlag för ledningens uttalanden. En av revisorerna ansåg att protokollen endast bestod av 

formalia och inte hade någon nära koppling till företagets förmåga att fortleva. Av de element 

som ofta granskas visar griden att företagets interna kontroll ofta tas i beaktande tillsammans 

med likviditeten och nyckeltalen.  

 

Griden visar också att den förvaltningsrelaterade revisionen kräver mycket struktur och stora 

tidsmässa arbetsinsatser. Den interna kontrollen kräver mycket tid, då den behandlar områden 

som visar hur företaget sköts samt hur företagsledningen sköter sina åtaganden. Samtliga 

revisionsområden granskas i enlighet med RS570 och har stöd i Öhman´s
192

 resonemang som 

menar att de områden som kvalitetssäkras i revisionen tillsammans utgör en 

helhetsbedömning rörande företaget förmåga till fortsatt drift.  
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5.2.1 Uppsummerande modell av områden för kvalitetssäkring 

 

I enlighet med figur 2:3 som visar hur redovisningsinformationen sorteras och granskas i sina 

tre områden visar revisorernas värderingar i griderna att samtliga element av information av 

hård och mjuk karaktär sorteras in enligt följande för att sedan resultera i ett uttalande av 

förmågan till going concern. Här visar figuren vilken typ av revisionsbevis som revisorerna 

anser som aktuella att ta ställning till. Den räkenskapsenliga granskningen innefattar hård och 

historisk information medan den förvaltningsrelaterade och verksamhetsrelaterade 

granskningen syftar i huvudsak till se över företagets mjuka delar. 

 

 

 

  

   

       

 

 

 

 

 

Figur 5:1 Uppsummerande modell av informationens väg till bedömningen av going 

concern. Egen utarbetad modell som visar redovisningsinformationens förhållande till revisorernas 

helhetsbedömning och beslutsfattande av going concern. 

 
Som figuren ovan visar och i enlighet med RS 570 8§ stämmer det väl överens med det 

ramverk som finns idag rörande vilken information som skall tas i beaktande vid 

bedömningen av going concern. Analyseringen av griderna tillsammans med de 

kompletterande intervjufrågorna påvisar vikten av att ta ställning till 

redovisningsinformationens samtliga delar för en korrekt bedömning avseende företagets 

förmåga att leva vidare under nästkommande år. Revisorerna gör slutligen en sammanvägning 

av de hårda och mjuka delarna och skapar sig sedan en helhetsbild av verksamheten. 

 

Enligt sammanställningen och tolkningen av griderna visar det empiriska resultatet att 

revisorerna lägger ner mycket tid på att i första hand se över historiska räkenskaperna 

(räkenskapsrelaterad granskning) och företagets rutiner (förvaltningsrelaterad granskning) för 

att sedan koppla samman det med företagets strategier (verksamhetsrelaterad granskning)och 

position på marknaden inför framtida målsättningar. Därefter görs bedömningen om förmågan 

till fortsatt drift är möjlig. 
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5.3 Urval av revisionsbevis 

 
Vid urvalet av revisionsbevis som skall utgöra grunden för bedömningen av going concern 

ligger revisorernas fokus på den hårda informationen. Som tidigare påtalats anser en av 

revisorerna att den hårda informationen ger uttryck för om någon ytterligare fördjupning av 

företaget är nödvändig vid bedömningen av fortsatt drift. Griderna tillsammans med de 

kompletterande intervjufrågorna visar att urvalet av revisionsbevis utgör grunden för vad 

granskningen skall inriktas på. Det stämmer väl överens med RS 570§7, där urvalet av 

revisionsbevis skall beaktas i enlighet vad som anses vara tillräckligt och ske ändamålsenligt 

med den granskning som skall utföras. Revisorernas fokus på hård information som en grund 

för den fortsatta granskningen har inget direkt stöd i teorin. Däremot hänvisar RS500§4 till 

vad som anses vara revisionsmässigt bevismaterial, som exempelvis bokföringsmaterial, 

källdokument samt stödjande från andra källor. Det kan även kopplas samman med RS 500§3.  

 

”Revisionsbevis inhämtas genom en lämplig avvägning mellan granskning av kontroller och 

substansgranskning. I vissa fall kan revisorn skaffa bevis enbart genom 

substansgranskning”.
193

 

 

En annan förklaring kan vara att granskningen av de hårda revisionsbevisen är enkla att utföra 

i förhållande till de mjuka vilket gör att revisorerna känner sig tryggare i den typen av 

granskning. Det kan anses vara i linje med Öhman et al
194

 där granskningen fokuseras till de 

områden där revisorerna känner sig trygga. Som tidigare påtalats anser en av revisorerna att 

svårigheten är att granska trovärdigheten i de revisionsbevis som väljs ut. Här är revisorns 

professionella omdöme en väsentlig del. Mycket av det som utgör bedömningen av going 

concern är muntliga uttalanden från ledningen vilket i viss mån går emot RS 500§15. RS 

500§15 behandlar tillförlitligheten i bedömningen av revisionsbevis.  

 

Enligt RS 500§15 anses skriftliga uttalanden och dokument som mer tillförlitliga än bevis 

som är grundat på muntliga uttalanden. Det som kan sammankopplas med RS 500§15 är att 

utrymmet för den professionella bedömningen blir mer betydelsefull eftersom muntlig 

information betraktas som föga tillförlitlig enligt RS. 

 

Som tidigare omnämnts sker urvalet av hårda revisionsbevis med hjälp av anpassade 

revisionsprogram, medan den mjuka ofta består av muntlig information. För att inte göra 

urvalet och granskningen alltför omfattande hjälper revisionsprogrammet till att plocka ut 

relevanta granskningsområden. Här måste revisorn ta hänsyn till företagets marknad för att 

göra en korrekt bedömning av de revisionsbevis som väljs ut. Power
195

 i enlighet med 

Jansson
196

 menar att revisionsprogrammen är ett steg för att strukturera revisionen, då 

revisorn inte kan granska alla transaktioner. Det stämmer väl överens med revisorernas urval  

av revisionsbevis. Även om urvalet av revisionsbevis till stor del talar om vad som skall 

granskas visar griderna att de revisionsbevis som härrör mycket till revisorns bedömning är 

företagets strategier, marknad och personerna i företagsledningen.  
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Revisorerna menar, att utan att besitta viss kunskap om verksamheten och vad som kan vara 

rimligt för bedömningen av going concern, är det svårt att göra en korrekt bedömning. En av 

revisorerna menar att en post i balansräkningen ändå kan granskas utan någon större kunskap 

om verksamheten. Power
197

 menar att revisorns hänsynstagande till företagets marknad och 

bransch är ett sätt att göra revisionen mer effektiv och tydliggöra ändamålet med 

granskningen. 

  

Griden visar som tidigare påtalats, att de områden som i huvudsak är betydande för 

bedömningen av företagets förmåga att leva vidare också utgörs av revisionsbevis, där 

revisorns professionella omdöme är av stor betydelse. Här kan paralleller dras till Power
198

  

som menar att ett viktigt incitament för en bra och trovärdig revision är revisorns 

professionella omdöme. I enlighet med teorin kan revisorerna hålla med om, att trots att 

utrymmet för den professionella bedömningen är nödvändig, har revisionsprocessen blivit allt 

mer strukturerad och formell. 

5.4 Struktur och professionellt omdöme 
 

Vid revisorns bedömning av going concern visar griderna tillsammans med de kompletterande 

intervjufrågorna att granskningen till stor del omfattas av mycket struktur medan 

bedömningarna omfattas av professionella bedömningar. Eftersom den hårda informationen är 

väl lämpad för en systematisk bearbetning granskas den enkelt med hjälp av strukturerade 

revisionsprogram. Den mjuka informationen säkerställs och bedöms med hjälp av revisorns 

kunskaper och professionella omdöme. Vid det slutliga uttalandet av going concern görs alltså 

en sammanvägning av det hårda och mjuka för att skapa sig en helhetsbild av företaget. Det 

går emot den debatt som enligt Dirsmith och Haskins
199

 tillsammans med Smith et al
200

 

skapats utifrån den allt mer strukturerade revisionen och bildat två läger av praktiker.  

 
Samtliga revisorer anser dock att en viss strukturering av granskningen av den mjuka 

informationen skulle underlätta granskningsprocessen. De poängterar dock att i det stora hela 

skulle det inte utgöra någon större betydelse för uttalandet i revisionsberättelsen rörande 

fortsatt drift. I enlighet med Rau och Moser
201

 som anser att mjuk information och 

bedömningen av going concern inte kan bearbetas av formella riktlinjer och instruktioner 

stämmer väl överens med revisorernas resonemang.  
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6. Slutdiskussion 
I slutdiskussionen diskuteras studiens resultat i form av reflektioner tillsammans med resultat 

och slutsats. Reflektionerna bygger i betydande del på förhållandet mellan teori och empiri 

men även revisorerna emellan. I studiens slutsats diskuteras förhållandet mellan syfte och 

problemformulering gentemot den empiriska undersökningen. Avsnittet avslutas med förslag  

till vidare forskning. 

 

6.1 Reflektioner 

 

Tillsammans med det empiriska resultatet anser jag att det i huvudsak stämmer väl överens 

med teorierna. En tanke kring detta kan vara att en stor del av teorierna berör revisorernas 

lagstadgade regelverk, som är tvingande att tillämpas. Det som jag ändå anser vara 

genomgående för samtliga revisorer är, att de utför revisionen utifrån egna tolkningar och 

referensramar. Eftersom samtliga revisorer är verksamma vid olika revisionsbyråer, kan deras 

kunskaper rörande hur revideringen skall utföras grunda sig i policys och arbetssätt som 

utformats av byrån. 

 
Genomgående visar griderna att elementen och begreppsparen värderas någorlunda likvärdigt 

vad som anses vara betydelsefullt vid bedömningen om going concern. Mycket av den 

information som är svår att granska kräver större insatser rörande revisorns professionella 

omdöme.  De områden där det professionella omdömet är av stor betydelse efterfrågar ofta en 

mindre strukturerad arbetsinsats, eftersom det i det stora hela handlar om bedömningar. En 

reflektion angående just detta var att revisor 1 menade, att de områden som inte kräver 

strukturerade arbetsinsatser i stor utsträckning inte heller efterfrågar professionellt omdöme. 

Detsamma gäller även för revisor 4. Revisor 1 och 4 är verksamma på revisionsbyråer som 

främst reviderar mindre lokala företag, där ägaren ofta är verksam i företaget. En tanke är då 

om deras urval för granskningen kan återspeglas av storleken på företaget som skall granskas. 

 
Något som också reflekterades över var, att de två revisorer som reviderande lite större och 

medelstora företag gav uttryck för att lägga fokus på framtiden i sin granskning vid 

bedömningen av fortsatt drift. Griderna visar även för dem, som för de andra två att en 

sammanvägning görs av det hårda och mjuka samt det historiska och framtiden vid 

bedömningen av going conern. Griderna kan även visa att det uppstår ett gap mellan vad 

revisorerna anser vara mycket framtidsberoende för företaget och vad som ofta granskas. Det 

som revisorerna ofta granskar och lägger ner mycket tid på omfattas i betydande del av hård 

information, medan det som anses vara framtidsberoende för företaget är bl.a. företagets 

strategier. Det kan dock kopplas samman med att det anses som svårt att granska. En 

reflektion som uppstod under samtliga intervjutillfällen var, att revisorerna påpekade att deras 

arbete med urval och vad som granskas blev mycket mer medvetna om deras arbetsuppgifter. 

Många av revisorerna hade svårt att värdera elementen i förhållande till begreppsparen, då 

deras arbete ofta bestod av rutinmässiga arbetsinsatser.  

 
Vid sammanställningen av det empiriska materialet gjordes en reflektion rörande 

informationens betydelse för bedömningen av going concern. Innan den empiriska 

undersökningen utfördes, fanns en föreställning om att revisorernas bedömning skulle utgöras 

av antingen mjuk eller hård information.  
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Sammanställningen av griderna och de kompletterande intervjufrågorna visade istället att 

revisorns bedömning av företagets förmåga att leva vidare kan beskrivas som en 

sammanvägning av det hårda och mjuka. Det empiriska resultatet visade även att den 

information som uppfattas som betydelsefull att ta ställning till vis bedömningen av fortsatt 

drift är mycket individuell. Den information och det urval som uppfattas vara av stor 

betydelse för den ena revisorn behöver nödvändigtvis inte vara av samma betydelse för de 

andre. Granskningen av det hårda och historiska blir svår om de inte tar de mjuka och 

framtidsorienterande i beaktning. Trots att mycket fokus ligger på att granska räkenskaper 

som kassaflöde, likviditet och nyckeltal, måste revisorn besitta kunskap om företagets mjuka 

delar som marknad och företagets strategier för att göra korrekt bedömning.  

 

”Bedömningen av de mjuka delarna visar på att vi gjort vårt jobb med revideringen av 

företaget”.  

 
Sammanställningen av griderna tillsammans med de kompletterande intervjufrågorna visade 

att det inte finns någon tydlig ram att hålla sig inom vid bedömningen av information. Urvalet 

av information och vilken typ av information som uppfattas som särskilt viktig att ta i 

beaktande är mycket svår och tillsynes mycket individuell.  Enligt revisorerna uppfattas mjuk 

information som svår att granska.  

 

En reflektion rörande bedömningen och urvalet av information var att trots en eventuell 

strukturering av granskningen av mjuk information har revisorerna svårt att tänka sig att det 

skulle påverka sitt uttalande i revisionsberättelsen. De ser det dock som ett potentiellt 

hjälpmedel som inte skulle vara till någon nackdel för granskningen. 

 

6.2 Resultat och slutsats 

 
Undersökningens intressefokus var att ur ett revisorsperspektiv undersöka vilken typ av 

information som revisorn fokuserar sin granskning på vid bedömningen av fortsatt drift. 

Syftet med studien var att ta reda på vilken typ av information revisorn grundar sina 

bedömningar på vid beslutsfattande av ett företags förmåga till going concern. 

Undersökningen har visat att det inte är helt definierbart vilken exakt information som anses 

vara särskilt viktig att beakta vid bedömningen av going concern. Bedömningen och 

beslutsfattandet utgörs istället av ett samspel mellan hårda och mjuka revisionsbevis som 

tillsammans skapar en helhetsbild av företaget och förmågan att fortleva. Mycket fokus ligger 

på att välja ut och granska hårda revisionsbevis men måste sättas i förhållande till företagets 

mjuka delar för att få en innebörd och trovärdighet. Det är företagsledningens förmåga att 

hantera företaget, strategier inför framtiden och position på marknaden som skapar mening åt 

de siffror som presenteras och tillförlitlighet i de resonemang om framtiden som anses vara av 

stor betydelse. 

 
Som svar på frågeställningen vilken typ av information som uppfattas särskilt viktig att beakta 

för revisorn i sin bedömning vid beslutsfattande av going concern kan sammanfattas enligt 

följande: 

1. Kassaflödet tillsammans med likviditet och nyckeltal 

2. Företagets internkontroll 

3. Företagets strategier att skapa ett framtida kassflöde och arbeta framåt 

4. Marknad 
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Punkterna på föregående sida tydliggör samspelet mellan det mjuka och hårda. De mjuka 

delarna representerar mycket av tyngdpunkten för revisorns professionella omdöme. I enlighet 

med Power
202

 visar revisorernas anammande av den professionella bedömningen ett bevis på 

revisionens kvalitet och tillförlitlighet. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

 

En tanke var till en början att studera hur revisorns bedömning av företagets förmåga att 

fortleva påverkades av ett komplext regelverk. Eftersom studiens intressefokus blev något helt 

annat, kan det vara ett förslag till vidare forskning. Ett annat alternativ kan vara att göra om 

studien med revisorer som är verksamma på en större ort och jämföra med studiens resultat. 

Då studien omfattas av revisorer som ofta reviderar lokala små och medelstora företag kan det 

vara intressant att se om deras tankemönster och uppfattningar skiljer sig åt i förhållande till 

yrkesverksamma revisorer på större orter som reviderar stora bolag. 

 

En tanke rörande ett förslag till vidare forskning kan även vara, att göra om studien men att 

den empiriska delen inkluderar ett större antal deltagande revisorer. Genom att göra en studie 

med ett större antal deltagare från en population ger möjligheten till att generalisera studiens 

resultat. Det kan även ge uppslag till eventuella ändringar i RS, alternativt utveckla det 

befintliga regelverket rörande revisorns bedömningar av fortsatt drift. Eftersom samtliga 

revisorer menar, att utvecklingen av ett mer standardiserat program rörande de mjuka delarna 

skulle underlätta bedömningen och beslutsfattandet av going concern, kan det utgöra en 

framtida utveckling inom RS. Ur den synpunkten kan även det vara ett område, vilket kan ses 

som intressant att studera för att se om eventuella ändringar i RS efterfrågas och anses  
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Bilaga 1: Förstudiens resultat:  

Frågeställningar och viktiga områden för bedömningar av going concern. 

 

* Resultatutveckling senaste tiden 

* Vilka bedömningar företaget själv gör med avseende på budget och mer långsiktiga 

prognoser – Företagets strategier 

* Likviditet och nyckeltal 

*Hur ser marknaden ut för bolagets produkter/tjänster och hur har företaget gjort sina 

bedömningar kring detta? 

* Analysera och diskutera senast tillgängliga resultat- och balansräkning 

* Läsa protokoll från bolagsstämmor och styrelsemöten huruvida finansieringsproblem har 

diskuterats 

*Granskning av företagets internkontroll 

*Personerna i företagsledningen 

 

* I vilka fall brukar skriftliga uttalanden från företagsledning begäras? 

* hur bedöms vad som utgör en sådan "väsentlig osäkerhetsfaktor rörande företagets förmåga 

att fortsätta sinverksamhet 

 *vilka revisionsbevis har legat till grund för när bedömning skett att företagsledningens 

antagande om fortsatt drift är otillräcklig? 

* hur skiljer sig revisorns bedömning när det gäller nystartade företag eller utvecklingsföretag 

där historiska fakta saknas? 
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Bilaga 2: Rågrid (Gridformulär)

Begrepp 

/element 

Nyckeltal Likviditet Kassaflöde Skuld-

sättning 

Res.utv 

senaste 

året 

Marknad 

(prod/Tjäsnter) 

Ftgts 

strategier 

Pers i ftgs 

ledningen 

Protokoll fr 

ledning/styrelse 

 

Ftgets. 

internkontroll 

 

Liten 

betydelse (1) 
          Stor betydelse 

(7) 

Föga framtids 

beroende (1) 
          Mkt. Framtids 

beroende (7) 

Begränsad 

insats (tid) (1) 
          Stor insats 

(tid) (7) 

Lätt att 

granska (1) 
          Svårt att 

granska (7) 

Granskas 

sällan (1) 
          Granskas ofta 

(7) 

Kräver liten 

strukturad arb 

insats (1) 

          Kräver mkt 

strukturerad 

arb insats (7) 

Prof. omdöme 

av liten betyd. 

(1) 

 

          Prof. omdöme 

av stor betyd. 

(7) 

Förtroende fr 

ledningen – 

liten betydls 

(1) 

          Förtroende fr 

ledningen – 

stor betydls 

(7) 

Ledn förm att 

hantera ftget  

Liten betyd 

(1) 

          Ledn förm att 

hantera ftget 

Stor betyd (7) 

Förståelse fr 

klientens 

verksamhet – 

liten betyd (1) 

          Förståelse fr 

klientens 

verksamhet – 

stor betyd (7) 
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Bilaga 3: Intervjuguide revisorns bedömning av going concern 
 

Kort presentation av studiens intressefokus samt upplägg för intervjun 

Studiens intressefokus är att ur ett revisorsperspektiv undersöka vilken typ av information 

som revisorn fokuserar sin granskning på vid bedömningen av fortsatt drift. 

 

Den övergripande forskningsfrågan som är tänkt att besvaras lyder: 

 Vilken typ av information uppfattar revisorn som särskilt viktig att beakta i 

bedömningen av going concern? 

 

Den intervju som kommer att hållas idag kommer att bestå av två delmoment.  Med hjälp av 

en grid tillsammans med några kompletterande intervjufrågor som syftar till att kartlägga och 

lyfta fram vilken typ av information som är viktigt vid bedömningen av going concern. 

 

Vid kartläggningen av griden kommer du först att få värdera det element som har minst 

betydelse för bedömningen av going concern med värdet 1 i förhållande till varje 

begreppspar. 

 

Sedan ska du på samma sätt värdera det element som har störst betydelse vid bedömningen av 

going concern med värdet 7. 

 

Därefter fortsätter du att värdera samtliga element från skalan 2-6 tills alla element och 

begreppspar är ifyllda. Samma värde kan anges flera ggr om det anses vara lika mycket värda. 

När griden är ifylld kommer sedan några få intervjufrågor att ställas för att öka förståelsen av 

dina värderingar i griden. 

 

När intervjumaterialet sedan sammanställts kommer jag skicka dig ett underlag som du får 

titta igenom och godkänna ev. komma med kompletterande uppgifter innan det publiceras i 

uppsatsen. 

 

Några frågor?? 

 

 


