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Sammanfattning 

Examensarbetets titel: Förändringen av revisionsarbetet som 
en följd av finanskrisen 2008. 

Seminariedatum: 24 maj 2011 

Kurs: Företagsekonomi – Kandidatuppsats 

Författare: Anneli Axelsson och Frida Persson 

Handledare: Katharina Rahnert 

Problembakgrund:  Världsekonomin förändrades på bara 
några månader under 2008. Med en 
avsvalnad marknad, främst inom 
fordons- och tillverkningsindustrin, 
följde en vikande efterfrågan med 
svårigheter för företag. I kristider har 
ofta revisorns arbete ifrågasatts, vilket 
behandlas i uppsatsen. 

Syfte: Analysera om, och i sådana fall på vilket 
sätt, revisionsarbetet förändrades som 
en följd av finanskrisen 2008.  

Nyckelord: Revision, finanskris, revisionsberättelse, 
fortsatt drift, likviditet, obestånd 

Metod: I examensarbetet har en kvalitativ 
metod använts och personliga 
intervjuer med revisorer har 
genomförts för att samla in empiriskt 
material. 

Resultat: Förändringarna i revisionsarbetet har 
inte varit omfattande, istället flyttas 
fokus till mer krisrelaterade frågor när 
det går dåligt i företag.  
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Abstract 

Title: The change of the audit work due to 
the financial crisis in 2008. 

Seminar date:   May 24th 2011 

Course: Business Administration: Bachelor’s 
Thesis 

Authors:   Anneli Axelsson and Frida Persson 

Advisor:   Katharina Rahnert 

Background: The world economy changed in just a 
few months in 2008. With a cooled 
down market, primarily in the 
automotive and manufacturing 
industry, a decline in demand came 
with difficulties for companies. In times 
of crisis, the work of auditors has been 
questioned, as discussed in the paper. 

Purpose: Analyze whether, and if so in which 
way, the audit work changed as a result 
of the financial crisis in 2008. 

Keywords: Audit, financial crisis, audit report, 
going concern, liquidity, insolvency  

Methodology: A qualitative method has been used in 
the thesis, and personal interviews with 
auditors have been conducted to collect 
empirical material. 

Conclusions: The changes in the audit work has not 
been extensive, instead the emphasis is 
shifting to issues more related to when 
things go bad in companies. 
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1. Inledning 

I inledningskapitlet redogörs för finanskrisen 2008, revisorns arbete i allmänhet samt 
samhällsnyttan av revision. Kapitlet ska ge läsaren en grundläggande förståelse för att 
underlätta den fortsatta läsningen. 

Vi valde att undersöka om finanskrisen från år 2008 påverkade 
revisionsarbetet i Karlstad. Uppsatsen ska ge svar på vilka effekter finanskrisen 
hade, om den överhuvudtaget hade några effekter. Det är ett ämne som ligger i 
tiden eftersom finanskrisen nu börjar lida mot sitt slut. En nedgång i 
ekonomin får konsekvenser i många olika branscher och områden och bland 
dessa har vi undersökt revisionsbranschen.  

1.1. Bakgrund 

För att ge läsaren en förståelse för dem delar i en revision som påverkas under 
en lågkonjunktur beskrivs dessa utförligt i den teoretiska referensramen.  

1.1.1.   Finanskrisen 2008 

Riksrevisor Claes Norgren uttalade sig i november 2009 om finanskrisen år 
2008 och sa då att ”Denna finansiella kris var till sin storlek, sin komplexitet 
och sina effekter en av de mest problematiska sedan den stora depressionen i 
början av 1990-talet” (Riksrevisionen 2009). Det uppstod ett kritiskt läge för 
många parter när ekonomin försämrades och Norgrens uttalande ger en bild 
av hur omfattande denna finansiella kris var.  

Finanskrisen hade sitt ursprung i USA. Den främsta orsaken till att krisen bröt 
ut var de så kallade subprime lånen på bostadsmarknaden. Subprime lånen 
gavs ut med lägre säkerheter än bankerna normalt kräver vid utlåning (Rosén 
2008). Mäklare och banker fick betalt utifrån hur många lån de godkänt, deras 
mål blev således att ge ut så många lån som möjligt (Allen & Carletti 2009). 
Kreditgivarna gjorde om fordringarna som uppstod från subprime lånen till 
obligationer och värdepapper som sedan såldes vidare till investerare, för att 
finansiera lånen, vilka var att anse som högrisklån (Rosén 2008). Eftersom 
lånen såldes vidare var det inte deras problem i längden om låntagarna inte 
kunde betala sina lån (Allen & Carletti 2009). Låntagarna, som ansågs vara 
tämligen fattiga, fick under 2007 svårigheter att betala sina amorteringar 
eftersom kreditgivarna valde att höja kraven, samtidigt som priserna på 
bostadsmarknaden sjönk. Bankerna hade stora mängder obligationer och 
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värdepapper som härstammade från subprime lånen och blev tvungna att göra 
stora nedskrivningar av sina tillgångar. De obligationer och värdepapper som 
grundades på bolånen blev värdelösa och bankerna drabbades därmed av stora 
förluster (Rosén 2008). 

En brist på förtroende uppstod eftersom värdepapperna såldes vidare i allt 
längre banor och investerarna visste inte, som en följd av detta, varifrån 
fordringarna härstammade. Förtroendekrisen ledde till att investerarna kom att 
bli ovilliga att låna ut pengar på kreditmarknaden (Konjunkturinstitutet 2008). 

I mars 2008 meddelade den amerikanska investmentbanken Bear Stearns att 
de led av akuta likviditetsproblem. Med hjälp av staten togs banken över av 
banken JP Morgan (Poole 2010). Detta var början till en nedåtspiral där 
banker, bolåneinstitut, investerare och kreditmarknaden i stort drabbades av 
likviditetsproblem (Konjunkturinstitutet 2008). 

Finanskrisen 2008 har gjort ett avtryck i ekonomin där lärdomar inför 
framtiden har tagits med i krisplaneringen i många branscher. Det finns 
olikheter och likheter mellan lågkonjunkturer som uppstått, vilket gör att 
kunskapen om krishantering har ökat. Den svåraste och mest omtalade krisen 
som växt fram i Sverige är den från 1990-talet. Den beskrivs som den mest 
omfattande finanskrisen i Sveriges historia. Med lärdomar från den krisen har 
krisen år 2008 kunnat hanteras på ett bättre sätt (Lundgren 1998).  

1.1.2.   Revisorns arbete  

Enligt Revisorslagen (SFS 2001:883) ska en revisor iaktta god revisorssed och 
utföra en granskning av bolagets årsredovisning, bokföring samt styrelsens och 
den verkställande direktörens förvaltning. 

Revisorn har en kontrollerande funktion. I bolag där aktieägarna inte är de 
som svarar för bolaget är det viktigt att rätt information om bolaget kommer 
ut till omvärlden (Moberg 2006). Det finns ett flertal intressenter, både i och 
utanför ett företag, som är intresserade av den ekonomiska information som 
den externa revisorn har granskat. De främsta intressenterna är aktieägare. 
Den information ägarna är intresserade av är dels bedömningen om 
företagsledningen har skött förvaltningen på ett korrekt sätt, dels information 
de grundar beslut att köpa, behålla eller sälja aktier i företaget på. En annan 
intressent är långivarna som genom redovisningen bedömer ett företags 
kreditrisk. Leverantörer och kunder är också intressenter. Leverantörerna är 
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liksom långivarna intresserade av om företaget kommer kunna betala sina 
skulder. Kunderna som har betalat i förskott är intresserade av om företaget 
kommer kunna leverera de utlovade varorna eller tjänsterna som kunden köpt. 
Anställda har ett intresse av företagets ekonomi, främst på grund av 
anställningstryggheten men även för att de ska vara säkra på att få den lön de 
är berättigade till. Ytterligare en typ av intressenter är konkurrenterna. De kan 
vara intresserade av företagets lönsamhet från olika produkter eller försäljning 
till andra länder för att jämföra med sin egen verksamhet. Slutligen är stat och 
kommun intresserade av redovisningen, främst för att de ska kunna bedöma 
om det skattepliktiga resultatet har beräknats på ett korrekt sätt. En annan 
anledning till att de är intresserade av redovisningen är att den är ett underlag 
för nationalräkenskaperna (Smith 2006). Revisorn bidrar till samhällsnyttan 
genom att förse dessa olika intressenter med korrekt information om företag 
som skapar en rättvisande bild. 

  
• Figur 1: Intressentmodellen (Egen modell) 
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1.2. Problembakgrund 

Världsekonomin förändrades på bara några månader under 2008. Med en 
avsvalnad marknad, främst inom fordons- och tillverkningsindustrin, följde en 
vikande efterfrågan. Många företag var tvungna att förändra sin verksamhet 
för att sänka sina kostnader. Följderna blev att underleverantörer och 
legotillverkare drabbades av en minskad efterfrågan och de var i sin tur 
tvungna att reducera sina kostnader. Krisen fick konsekvenser för många 
företag och banker. Som en följd av denna förändring i ekonomin ökade 
antalet konkurser under finanskrisen (Tillväxtanalys 2011). 

Vad vi ville komma fram till med uppsatsen var om denna snabba förändring 
av världsekonomin ledde till att revisorerna i sitt arbete lade mer fokus på 
andra delar än vad de gjorde innan finanskrisen. Lades mer fokus på risker för 
obestånd, likviditetsbrist och andra krisrelaterade problemställningar i 
revisionsarbetet? Vilken roll får revisorn under en lågkonjunktur?  

Revisorn ska betraktas som ett utomstående, väl fungerade och kontrollerande 
organ av ett bolags verksamhet. Det har dock länge funnits tvister om värdet 
och nyttan av revisorns arbete. Det finns många som ifrågasätter revisionens 
betydelse och oberoende. Varje ekonomisk skandal har sedan en lång tid 
tillbaka stärkt denna diskussion. Den finansiella och ekonomiska krisen som i 
nuläget är i sin slutfas har varit den största på 80 år och även vid denna kris 
har revisorns roll ifrågasatts (Fraser & Pong 2009).  

Revisorns arbete är betydelsefullt för många parter för att de ska känna sig 
trygga. Det är viktigt att revisorn genomför och fokuserar sitt arbete korrekt. 
Vi ville undersöka hur revisorerna arbetar för att tidigare kunna se risker som 
kan komma att påverka deras kunder i en lågkonjunktur. Genomförs 
annorlunda granskningar för att kunna se förutsättningarna för fortsatt drift i 
företagen? Har den interna kontrollen i företagen stor betydelse för att 
förhindra att konsekvenserna av en kris påverkar företaget allt för mycket? 
Hur arbetar revisorerna med att hjälpa företagen att förhindra risker för 
obestånd och likviditetsbrist?  

Det finns ännu inget skrivet om exakt detta ämne, därför är det intressant att 
undersöka om det blev några förändringar i revisionsarbetet som en följd av 
finanskrisen och hur stora dessa förändringar i så fall faktiskt blev. 
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1.3.  Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om, och i sådana fall på vilket sätt, 
finanskrisen 2008 påverkade revisionsarbetet. 

1.4. Avgränsning 

Många finanskriser har uppstått i olika stor omfattning genom tiderna. Vi 
valde att behandla den som låg oss närmast i tiden, eftersom vi ansåg att det 
var mest relevant. Vi begränsade oss till att undersöka om revisionsarbetet 
förändrades i små till medelstora företag i Karlstad som en följd av 
finanskrisen. Definitionen av små till medelstora företag är enligt EU-
lagstiftningen företag som har färre än 250 anställda, en årlig omsättning som 
understiger 40 miljoner euro eller en balansomslutning som understiger 27 
miljoner euro (Rekommendation 96/280/EG). 

Vi har alltså inte undersökt revisionsarbetet gentemot stora företag och inte i 
andra städer än Karlstad. Anledningen till att vi valde att begränsa oss på detta 
sätt var att det skulle bli för omfattande att undersöka hela revisionsområdet, 
men även på grund av att det var de små företagen, exempelvis 
underleverantörer, som drabbades hårdast av de nedskärningar och andra 
åtgärder som vidtogs under finanskrisen.  
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2. Metod  

I metodkapitlet redogörs hur författarna har gått till väga för att uppnå syftet med uppsatsen 
samt en redogörelse för uppsatsens trovärdighet. 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om, och i sådana fall på vilket sätt, 
finanskrisen 2008 påverkade revisionsarbetet. För att uppfylla syftet använde 
vi oss utav en kvalitativ metod, med personliga intervjuer med revisorer. 
Användandet av en kvalitativ metod innebär att de som utför undersökningen 
har en närhet till det forskningsobjekt undersökningen behandlar. Syftet är att 
komma nära inpå det objekt som ska behandlas (Holme & Solvang 1997). Med 
en kvalitativ metod uppmärksammas detaljer, nyanser och det unika hos varje 
respondent (Jacobsen 2002). Utifrån detta grundades valet av metod. Det var 
revisorernas arbete vi var intresserade av att undersöka och det var således 
revisorerna som besvarade intervjufrågorna. Genom intervjuerna fick vi en 
djupare förståelse och en klarare bild av revisorernas syn på problemet. 
Genom kontakt med flera revisorer fick vi den inblick vi letade efter och 
kunde granska hur deras arbete hade påverkats. 

En kvantitativ metod ansågs olämplig eftersom frågorna då ofta är fasta och 
det finns klara svarsalternativ för den som blir intervjuad (Holme & Solvang 
1997). Sju revisorer intervjuades, vilket skulle vara för få respondenter för att 
en kvantitativ metod skulle ge likvärdig information. 

2.1. Tillvägagångssätt  

Den teoretiska referensramen utarbetades först. Genom den kunskap vi hade 
sedan tidigare och läst oss till antog vi vilka delar i revisionsarbetet som kunde 
ha påverkats av den finansiella krisen.  Därefter undersöktes genom intervjuer 
med revisorerna om våra antaganden stämde överens med revisorernas 
uppfattningar. En fördel med en kvalitativ metod är att den är interaktiv och 
författarna kan gå tillbaka och göra ändringar (Jacobsen 2002). Under arbetet 
med intervjuerna insåg vi att vissa teoretiska delar fattades, vilka i efterhand 
lades till i referensramen. Intervjufrågorna bands först till referensramen, men 
när ny teori lades till fick även en kompletterande fråga läggas till 
intervjufrågorna. Vi ville få samtliga respondenters syn på den frågan och 
därför skickades ett mail till dem som redan intervjuats. 

För att få fram de bäst passande revisorerna till intervjuerna meddelade vi när 
vi kontaktade revisionsbyråerna vad uppsatsarbetet handlade om. Genom 
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detta fick vi intervjuer med revisorer som hade bäst kunskap inom det valda 
området. Frågorna skickades en vecka innan intervjutillfället till 
respondenterna för att de skulle kunna förbereda sig inför intervjun på bästa 
sätt. Genom att skicka intervjufrågorna i förväg hann respondenterna tänka 
efter ordentligt och ogenomtänkta svar kunde undvikas. Muntliga, individuella, 
intervjuer genomfördes. Intervjuerna spelades in för att inte värdefulla detaljer 
i svaren skulle försummas, vilket är lätt hänt när alternativet annars var att 
anteckna respondenternas svar under intervjun (Andersson 1994). 

För att underlätta arbetet med en analys av det material vi fick in genom 
intervjuerna samlades all data in innan analys och slutsats arbetades fram. 
Intervjusvaren transkriberades för att de skulle vara lättare att arbeta med. Vi 
analyserade först respondenternas svar var för sig för att därefter göra en 
jämförelse av hur svaren från revisorerna skiljde sig åt.  

2.1.1.   Interv ju som datainsamlings instrument 

Intervjufrågorna bestod av frågor med öppna svarsalternativ som krävde att 
respondenten förklarade och utvecklade sina svar. Frågorna var enkla, 
konkreta och fokuserade. Det var ofta inledande ord som Vad? Hur? och 
Varför? som karakteriserade frågorna (Häger 2010). 

Vi valde att använda oss av öppna svarsalternativ eftersom de gav utrymme 
för utförliga svar (Jacobsen 2002). Genom intervjuerna speglades de faktiska 
förhållandena (Andersson 1994). Baserat på antalet respondenter ansågs denna 
typ av intervjuer vara mest lämpat (Jacobsen 2002). För att vi skulle få reda på 
så mycket som möjligt utformades frågorna på ett sätt som ledde till 
uppföljningsfrågor. Genom intervjuerna ville vi få berättande och målande 
svar med konkreta exempel och strävade därför efter att ställa källkritiska 
frågor som ”Hur vet du det?” och ”Kan du ge ett exempel på det?”.  Vi 
strävade efter att få ett perspektiv ur revisorns synvinkel. För att uppnå detta 
lät vi respondenterna berätta så mycket som möjligt och agerade med 
bekräftande kommentarer för att visa att vi ville veta mer (Häger 2010). 

2.2. Urval 

Uppsatsen behandlar om revisionsarbetet påverkades av finanskrisen, därför 
intervjuades den grupp som har mest erfarenhet inom detta område. 
Respondenterna bestod sålunda av revisorer som arbetade under finanskrisen. 
För att vi skulle få ett bättre helhetsintryck valde vi att intervjua revisorer från 
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fyra olika revisionsbyråer. Eftersom de olika revisionsbyråerna kan ha gett ut 
olika riktlinjer till sina anställda strävade vi efter att intervjua två revisorer från 
varje byrå, vilket har uppnåtts i alla förutom en revisionsbyrå. Vi ville intervjua 
två revisorer från varje revisionsbyrå för att kunna se om deras svar var 
liknande, samtidigt som vi kunde se om svaren skiljde sig åt mellan 
respondenterna från de olika byråerna.  

Respondenterna till intervjuerna ville vara anonyma, varförs både namn och 
vilken revisionsbyrå de representerar utelämnades. Vi valde att kalla dem 
följande; 

• Respondent 1: Respondent 1 är en man som arbetar som auktoriserad 
revisor på revisionsbyrå A. 

• Respondent 2: Respondent 2 är en man som arbetar som godkänd 
revisor på revisionsbyrå B. 

• Respondent 3: Respondent 3 är en man som arbetar som auktoriserad 
revisor på revisionsbyrå B. 

• Respondent 4: Respondent 4 är en man som arbetar som auktoriserad 
revisor på revisionsbyrå C. 

• Respondent 5: Respondent 5 är en man som arbetar som godkänd 
revisor på revisionsbyrå C. 

• Respondent 6: Respondent 6 är en man som arbetar som auktoriserad 
revisor på revisionsbyrå A. 

• Respondent 7: Respondent 7 är en man som arbetar som auktoriserad 
revisor på revisionsbyrå D. 

2.3. Trovärdighet 

Pålitligheten i uppsatsen anser vi vara hög eftersom utfallet från de oberoende 
intervjuerna gav ungefär samma resultat (Holme & Solvang 1997). För att vara 
säkra på att viktig information inte uteblev spelades, som sagt, intervjuerna 
med respondenterna in. Hade intervjusvaren istället skrivits ned för hand 
under intervjun fanns det en risk för att viktiga svar försummas. För att 
säkerställa svaren skickades uppsatsen till respondenterna innan den lämnades 
in för att garantera att inget missuppfattats. Detta kallas enligt Jacobsen (2002) 
för respondentvalidering. Sju intervjuer genomfördes, vilket var lagom för vår 
studie. Vi ansåg att fler intervjuer skulle vara överflödiga. Efter ett tag nås en 
mättnadspunkt, där ännu en intervju inte ger någon ny information (Jacobsen 
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2002). Detta märktes tydligt efter ett antal intervjuer gjorts och liknande svar 
återkom på de frågor som ställdes. För att öka trovärdigheten är vi pålästa 
inom ämnet. Det underlättade för att få en inblick i vilka intervjufrågor som 
kunde vara relevanta för att få det utfall vi sökte. 

2.4. Källkritik och kritik mot metodval 

Det kan ifrågasättas om den kvalitativa ansatsen kan leda till generalisering av 
de svar som ges av respondenterna. Ansatsen behandlar endast ett fåtal 
respondenter, vilket gör att den externa giltigheten kan ifrågasättas (Jacobsen 
2002). Den mättnadspunkt som uppnåddes kanske inte hade uppnåtts med ett 
annat urval av respondenter. Respondenterna som intervjuades hade god 
inblick i ämnet och en realistisk bild av verkligheten, vilket gjorde att 
pålitligheten i deras svar ändå anses vara hög. 

I intervjuerna med revisorerna bör det has i åtanke att revisorerna kan ha varit 
subjektiva och kom med egna värderingar som påverkade svaren i 
intervjuerna. Den kritik revisorer har utsatts för blir förmodligen inte belyst av 
revisorerna eftersom de inte kritiserar sig själva och sitt arbete. Det är möjligt 
att svaren inte återspeglar hela branschen utan enbart den individuella 
revisorns åsikter (Ekholm & Fransson 1992). Vid en jämförelse av 
intervjusvaren syntes det tydligt om svaren gäller generellt i revisionsbyråerna 
eller om det endast är revisorernas egna åsikter. Eftersom vi avgränsade oss till 
att endast undersöka om revisionsarbetet har förändrats i Karlstad är en 
generell bedömning för hela Sverige inte är möjlig. 

Vid ett arbetssätt där den teoretiska referensramen först utarbetas finns det en 
risk. Författarna letar endast efter svar som de anser vara väsentliga och som 
sedan ger stöd åt referensramen och de förutfattade meningarna (Jacobsen 
2002). För att undvika detta frågade vi alltid revisorerna i slutet av intervjuerna 
om de ansåg att vi missat något som var relevant för ämnet som de ansåg 
borde tas med i uppsatsen. Eftersom vi var flexibla och öppna för ny 
information kunde detta problem undvikas (Jacobsen 2002). 

2.5.  Litteratursökning 

Vid sökandet av litteratur och artiklar till uppsatsen söktes mycket information 
i databaser, såsom Business Source Premier, Libris, Far komplett, men även på 
universitetsbiblioteket. De sökord som användes är bland annat: 
Lågkonjunktur, finanskris, revisor, kris, revision, förändring, accounting, 
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financial crisis, going concern, auditor, fortsatt drift, oren revisionsberättelse, 
obestånd och likviditetsbrist. 
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3. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen redogörs för revisorns arbete samt delar i revisionen som 
påverkas under lågkonjunkturer. En redogörelse görs även för revisorns roll vid en kris. 

3.1. Revisorns arbete 

Arbetet revisorn genomför kan beskrivas med hjälp av revisionsprocessen 
vilken består av fyra delar; 
 

• Företagsledningens påståenden 
• Bestyrkandeåtgärder 
• Dokumentation 
• Rapportering 

Utgångspunkten för revisorns arbetsprocess är företagsledningens påståenden. 
Dessa måste revisorn ta hänsyn till och bestyrka efter bearbetning i den 
omfattning som krävs. Bestyrkandeåtgärderna handlar om insamlingen 
revisorn gör för att få fram revisionsbevis som ska leda till en säkerhet med 
arbetet och som ska göra att revisorn känner sig komfortabel med sitt arbete. 
Dokumentation belyser den väsentlighet dokumentationen har för revisorn för 
att denne ska ha bevis och kunna säkerställa sitt arbete. Rapportering är den 
avslutande delen där revisorn rapporterar det som kommit fram under 
revisionsprocessen (Carrington 2010). 

Den revision som revisorn utför ska ses som en kvalitetsstämpel för företaget 
och består av; 
 

• Försäkran 
• Förbättring 
• Försäkring 

Försäkran syftar till hur revisorns arbete ska se till att rätt information finns 
tillgänglig för alla parter och att ingen handlar för sitt eget intresse utan för alla 
parters bästa. Förbättring handlar om angripandet av den 
informationsasymmetri som finns och se till att informationen förbättras. 
Revisorn ska hitta en balans för att tillgodose intressenter som vill ha så 
mycket information som möjligt, samtidigt som företagsledning och ägare med 
mer information ska få hålla viss information hemlig. När revision ses som 
försäkring blir det en garanti för investerare. Revisorn får ta över en del av den 
risk som finns och ytterligare en part, utöver företagsledningen, finns att gå till 
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när en aktör vill söka ersättning om redovisningen skulle visa sig vara felaktig 
(Carrington 2010) 

3.1.1.  Väsent l ighet  och r i sk 

När ett företag revideras är ett viktigt moment att undersöka väsentligheten i 
företaget så revisorn ska kunna begränsa sin revision på rätt sätt. Det skulle 
vara allt för ineffektivt och kostsamt att undersöka samtliga transaktioner och 
händelser i företagen. Med väsentlighet menas väsentlig information som har 
betydelse i företagets rapporter. Väsentlig information kan vara viktiga 
händelser eller avvikelser i exempelvis resultat. Revisorn ska i sitt arbete 
försäkra sig om att det inte finns fel i räkenskaperna som är väsentliga för 
företaget som revideras. Väsentligheten skiljer sig åt från företag till företag, 
vad som är väsentligt i ett företag kan vara oväsentligt i ett annat. Revisorn 
måste i planeringsfasen avgöra vad som är en acceptabel väsentlighetsnivå för 
just det företag som ska revideras (Carrington 2010). 

När väsentlighetsnivån sätts måste revisorn ha i åtanke att det finns en 
revisionsrisk i alla företag. Revisionsrisken delas in i tre delar; inneboende risk, 
kontrollrisk och upptäcktsrisk. Nedan förklaras dessa delar kortfattat 
(Carrington 2010). 

Risken för att ledningens uttalanden inte stämmer överens med hur 
händelserna i företaget ska redovisas enligt god redovisningssed kallas för den 
inneboende risken. Inneboende risk förklaras som; 

benägenheten hos ett saldo eller transaktionsslag att innehålla en felaktig 
uppgift som, enskilt eller tillsammans med felaktiga uppgifter i andra saldon 
eller transaktionsslag, skulle kunna vara väsentlig, om man bortser från 
eventuell tillhörande intern kontroll (Carrington 2010 s.74). 

Kontrollrisk definieras som;  

risken för att en felaktig uppgift som skulle kunna förekomma i ett saldo eller 
transaktionsslag och som, enskilt eller tillsammans med felaktiga uppgifter i 
andra saldon eller transaktionsslag, skulle kunna vara väsentlig, inte förhindras 
eller upptäcks och rättas i tid via redovisningssystem och system för intern 
kontroll (Carrington 2010 s.74).  

Med upptäcktsrisk menas risken för att revisorn inte hittar de fel som är 
inneboende i redovisningen och som inte har upptäckts och rättats till av 
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företagets interna kontroll (Carrington 2010). Intern kontroll förklaras mer i 
avsnitt 3.6.  

3.2. Fortsatt drift 

Vid upprättandet av finansiella rapporter, exempelvis årsredovisningar, ska 
företaget redovisa sin bedömning om huruvida företaget har förutsättningar 
för fortsatt drift. Detta görs för att läsaren av rapporten ska få en rättvisande 
bild av företagets nuvarande ställning (Redovisningsrådet 2001). 

Anledningen till att det görs antaganden om fortsatt drift är att det vore 
onödigt att upprätta en redovisning på bokföringsmässiga grunder om 
företaget inte planerar att fortsätta sin verksamhet i framtiden. När revisorn 
ska avgöra om företaget har förutsättningar för fortsatt drift tittar denne på de 
närmast kommande tolv månaderna, en granskning av en längre tidsperiod är 
svår att göra eftersom det enbart blir en gissning (Carrington 2010).  

Revisorn ska utvärdera hur företaget skött sin värdering enligt kriterierna för 
att det ska anses ha förutsättningar för fortsatt drift. Revisionsstandarden RS 
570 Fortsatt drift behandlar hur revisorn ska agera när det finns betydande 
tvivel om företagsledningens tillämpning angående fortsatt drift.  Revisorn ska 
granska hur fortsatt drift uppfylls och viktiga faktorer som gör att fortsatt drift 
kan ifrågasättas (Adrian & Torén 2006). 

3.2.1.   Faktorer  som påverkar rev isorns bedömning 

Det är företagsledningens ansvar att avgöra om företaget har förutsättningar 
för att fortsätta sin drift. Revisorn granskar denna bedömning och avgör om 
företagsledningens påståenden är rimliga (Carrington 2010). Revisorn har 
tillgång till mer information än den del av informationen som är offentlig. 
Detta är information som inte investerare har, vilket visar betydelsen av hur 
revisorns rapport om huruvida företaget har förutsättningar för fortsatt drift 
eller inte kan ändra investerares syn på företaget.  

I USA har The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 
gett ut uttalandet SAS No.59 som behandlar revisorns bedömning av ett 
företags förutsättningar för fortsatt drift. Revisorn gör sin bedömning och 
ändrar sin rapport i förhållande till vad granskningen gett för utfall. Vid 
bedömningen av fortsatt drift finns det fyra kategorier som revisorn ska ta 
hänsyn till. Dessa är; dåliga ekonomiska resultat, finansieringsproblem, 
problem med verksamheter och dess intressenter samt andra problem som 
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skapar svårigheter för företagets fortsatta drift (Menon & Williams 2010). 
Detta är delar som granskas även i Sverige vid bedömningen om ett företag 
har förutsättningar för fortsatt drift.  

Omfattningen av dessa faktorer ska granskas. Om det finns risker att företaget 
inte kommer ha förutsättningar för fortsatt drift i framtiden ska revisorn ta 
upp det i revisionsberättelsen. I de fall revisorn inte har fått nog med 
information för att kunna göra en noggrann granskning ska ett uttalande med 
reservation eller avvikande mening göras i revisionsberättelsen (Carrington 
2010).  

När en revisor belyser företagets finansiella problem i sin revisionsberättelse 
blir investerare skeptiska.  Företagets brist på likviditet och oförmåga att betala 
sina intressenter skapar en negativ bild vilket leder till att investerare tar mer 
avstånd (Menon & Williams 2010). 

3.3. Likviditetsbrist och obestånd 

I svåra tider när banker väljer att inte låna ut pengar och företagen hamnar i en 
ekonomisk kris är risken stor att företag hamnar i likviditetsbrist och i värsta 
fall obestånd. 

Att ett företag har likviditetsbrist innebär att företaget inte har tillgång till 
likvida medel för att betala sina förfallna skulder (Gotthard et al. 1992). Med 
likvida medel menas kassa, postgiro eller bankmedel (Lundén 1995). När ett 
företag har brist på likvida medel innebär det att något i företaget inte har gått 
som planerat. Det behöver inte vara så allvarligt att företaget är i en 
ekonomisk fara utan det kan räcka med att omvandla andra tillgångar i 
företaget för att få den likviditet som behövs. Det kan handla om tillfällig 
oförmåga att betala skulder som en följd av exempelvis för stora investeringar 
på kort tid, för stort lager, dåliga betalningsvillkor till kunder och från 
leverantörer, oväntade utgifter samt säsongsförluster (Lundén 1995). 

Det räcker inte med att ett företag har likviditetsbrist eller är insufficient för att 
det ska sättas i konkurs utan företaget måste vara på obestånd för att konkurs 
ska bli aktuellt. Obestånd innebär en oförmåga att betala förfallna skulder och 
att denna oförmåga inte är tillfällig. Ett annat ord för obestånd är insolvens. 
Det betyder att det inte finns, och kommer inte finnas, medel att betala 
företagets skulder. Denna situation leder fram till konkurs eftersom företaget 
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försent har insett allvaret med sin dåliga ekonomiska situation och en räddning 
inte längre är möjlig (Gotthard et al. 1992). 

3.4. Nedskrivningar 

I Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) anges följande gällande 
nedskrivningar:  

 
Har en anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det värde som 
följer av 3 § och 4 § första stycket, skall tillgången skrivas ned till detta lägre 
värde, om det kan antas att värdenedgången är bestående. 

 
En finansiell anläggningstillgång får skrivas ned till det lägre värde som 
tillgången har på balansdagen även om det inte kan antas att värdenedgången 
är bestående. 

 
En nedskrivning enligt första eller andra stycket skall återföras, om det inte 
längre finns skäl för den. 

 
Nedskrivningar och återföringar som avses i första–tredje styckena skall 
redovisas i resultaträkningen (ÅRL 4kap. 5§).  

Enligt redovisningsrådets rekommendation om nedskrivningar finns det 
externa och interna indikationer som ska tas hänsyn till vid bedömningen om 
nedskrivningar bör göras (Redovisningsrådet RR 17 2000). 

De externa indikationerna är bland annat; om marknadsvärdet på tillgången 
har minskat i betydande omfattning, minskningen ska inte bero på tillgångens 
ålder eller normala användningssätt. En annan indikation är förändringar i 
omgivningen som kommer att få negativa konsekvenser för tillgångens värde. 
Detta kan till exempel vara förändringar i teknologi, marknad och ekonomi 
samt lagförändringar (Redovisningsrådet RR 17 2000). 

De interna indikationerna är bland annat; om tillgången har skadats, är 
föråldrad eller om tillgångens avkastning är sämre eller beräknas bli sämre än 
vad man tidigare trott (Redovisningsrådet RR 17 2000).  

3.5.  Oren revisionsberättelse 

En stor del av revision är revisionsberättelsen, vilken revisorn upprättar efter 
att ha granskat företaget och ledningens uttalanden om räkenskaperna och 
förvaltningen (Chow & Rice 1982). 
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I de fall revisorn hittar fel som överskrider den acceptabla väsentlighetsnivån i 
årsredovisningen är denne tvungen att meddela företagets ledning om felen 
som finns och eventuellt varna ledningen genom en erinran. Om ledningen 
inte åtgärdar felet kan revisorn tvingas skriva en oren revisionsberättelse 
(Carrington 2010). Ett exempel på en oren revisionsberättelse finns i bilaga 1.  

När det framkommer av revisorns granskning att ledningen i företaget stridit 
mot de bestämmelser som finns i lag eller bolagsordning blir ledningen 
ersättningsskyldig mot bolaget. Det blir de även om de inte skött förvaltningen 
på ett korrekt sätt. I dessa fall ska revisorn upprätta en oren revisionsberättelse 
(Föreningen Auktoriserade Revisorer [FAR] 2011). 

3.6. Betydelsen av intern kontroll 

Intern kontroll används för att företagsledningen ska kunna försäkra sig om att 
transaktionerna i företaget dokumenteras och redovisas på ett korrekt sätt. 
Den interna kontrollen består av fem delar. De delar som kontrolleras är;  
 

• Kontrollmiljö. Den miljö som de övriga delarna av den interna 
kontrollen ingår i. 

• Riskvärdering. Här identifieras riskerna för att företagets mål inte 
kommer att kunna uppnås. 

• Kontrollaktiviteter. Rutiner och riktlinjer ställs upp för att målen lättare 
ska kunna uppfyllas i företaget 

• Information och kommunikation. Viktig information identifieras och 
förs vidare till rätt funktion i företaget där agerande sker efter den givna 
informationen.  

• Övervakning, uppföljning och utvärdering. Utan denna del skulle 
företaget inte ha någon användning av den interna kontrollen eftersom 
det är här som utfallet av kontrollen redovisas. Redovisas inget utfall 
finns ingen information om kontrollen faktiskt fungerar (Carrington 
2010). 

”En god intern styrning och kontroll är ett viktigt inslag i de åtgärder som kan 
vidtas för att hantera risker och förebygga kriser av olika slag” (Riksrevisionen 
2009). 
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3.7. Kontrollbalansräkning 

Enligt Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) ska styrelsen i ett bolag upprätta och 
låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning i följande fall: 

1. när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital […] understiger hälften av 
det registrerade aktiekapitalet, eller  

2. när det vid verkställande av 4 kap. Utsökningsbalken har visat sig att bolaget 
saknar tillgångar till full betalning av utmätningsfordringen (ABL 25 kap. 13§).  

Ett personligt betalningsansvar för styrelsen i bolaget kan bli utfallet om 
styrelsen inte upprättar en kontrollbalansräkning. I de fall där 
kontrollbalansräkningen visar att det egna kapitalet i bolaget understiger 
hälften av det registrerade aktiekapitalet har styrelsen som plikt att utfärda en 
kallelse till bolagsstämma där det prövas om bolaget ska träda i likvidation 
(FAR 2004).  

I en kontrollbalansräkning får vissa justeringar göras vid beräkning av det egna 
kapitalets storlek enligt Aktiebolagslagen (SFS 2005:551). Dessa justeringar är; 

1. Tillgångar får tas upp till ett högre värde och avsättningar och skulder tas 
upp till ett lägre värde än i den ordinarie redovisningen, om de 
värderingsprinciper som används vid upprättande av 
kontrollbalansräkningen är förenliga med god redovisningssed. […] 

2. Tillgångar får redovisas till nettoförsäljningsvärdet.  

3. Skulder på grund av statligt stöd för vilket återbetalningsskyldigheten är 
beroende av bolagets ekonomiska ställning behöver inte redovisas, om 
stödet, i händelse av konkurs eller likvidation, skall betalas tillbaka först 
sedan övriga skulder har betalats. Obeskattade reserver skall delas upp på 
eget kapital och uppskjuten skatteskuld (ABL 25 kap. 14§). 

När dessa åtgärder inte är tillräckliga för att återupprätta stabilitet i företaget 
ska företaget träda i likvidation. 

3.8. Revisorns roll vid en kris 

Revisorn är en viktig part i ett företag och ger trygghet till ledningen i alla 
tider, hög- som lågkonjunkturer, genom sin rådgivning och granskning. 
Revisorn följer den utveckling som sker i företag vid en kris och kan se vad 
som sker och kan därmed få en inblick i vad som görs eller borde ha gjorts. 
Det är viktigt att det uppstår en förståelse för vad som skett för att samma sak 
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inte ska hända igen. Ordförande för AICPA Robert R. Harris (refererad i 
Lamoreaux & Bonner 2009) menar att de regleringar som gjorts kommer 
utifrån kriser. Han belyser vikten av att rätt kompetens används vid 
förändringar och förbättringar som görs med syftet att skapa en förbättrad 
ekonomi. Det är viktigt att besluten som tas efter en kris är konsekventa och 
skapar en ökad trygghet för en bättre ekonomi (Lamoreaux & Bonner 2009). 

Det är angeläget att revisorn noga följer hur företaget utvecklas och 
uppmärksammar tecken på obestånd och brist på kapital. När det finns tvivel 
om företagets fortsatta drift måste revisorn noga beakta och motivera sitt 
uttalande i revisionsberättelsen eftersom dennes åsikt är av stor betydelse. Ett 
felaktigt uttalande kan leda till stora konsekvenser för företaget men även för 
revisorn som riskerar att bli skadeståndsansvarig (Oppenheimer et al. 2007). 

Revisorn är väl insatt i företaget denne reviderar. Det är därför naturligt för 
styrelsen och företagsledningen att rådgöra med revisorn i en krissituation 
eftersom nya sätt att tänka blir aktuella och revisorns kompetens är värdefull 
(Oppenheimer et al. 2007). 

Svante Forsberg, ordförande i FAR SRS (refererad i Ehlin 2009), säger i en 
artikel i tidningen Balans att när ekonomin präglas av en finanskris är det 
viktigt för revisions- och redovisningsbranschen att fortsätta skapa det 
förtroende de arbetar med så att krisen inte förvärras (Ehlin 2009). 

3.9. Spontan rådgivning 

Rådgivning är en viktig del i revisorns arbete och något som kunden 
uppskattar. Dokumentation är av stor betydelse för allt arbete revisorn gör och 
dokumentationen av rådgivningen är betydelsefull för att revisorn ska ha bevis 
för sina uttalanden i framtiden och för att kunna bevisa hur agerandet har 
motiverats (Hellerup 2008). Uppdragsbrevet som representerar kontraktet 
mellan revisorn och klienten är även det betydelsefullt ur bevissynpunkt. Det 
beskriver den relation revisorn och klienten har avtalat om (Carrington 2010). 

Spontan rådgivning syftar till den rådgivning som sker utan någon längre 
analys och bearbetning av rådgivningen som ges. Det kan uppstå problem när 
den spontana rådgivningen ofta handlar om situationer där revisorn inte har en 
fullständig bild av hela situationen. Det kan exempelvis handla om en klient 
som ringer sin revisor med en fråga som det krävs ett snabbt svar på. Svaret 
klienten får av sin revisor väljer klienten att agera efter eftersom denne till fullo 
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litar på sin revisors åsikt. Om rådet visar sig vara felaktigt vänder sig klienten 
till revisorn och anklagar denne för den oönskade utvecklingen av revisorns 
råd, vilket kan leda till att revisorn blir stämd. Det är då viktigt att revisorn kan 
bevisa hur resonemanget gick till vid rådgivningen. Revisorn bör även vid 
tidpunkten för rådgivningen informera klienten om att det inte behöver vara 
korrekt att agera i enlighet med revisorns råd på grund av revisorns bristfälliga 
information om situationen (Hellerup 2008). 

3.10. Ifrågasättande av revisorns roll 

Revisorns förtroendeingivande roll och granskning har ifrågasatts vad gäller 
bankerna i USA eftersom de hamnade i den likviditetsbrist som de gjorde 
under den senaste krisen (Sikka 2009). Krisen har bidragit till att belysa 
problemen med den lagstadgade externa revision som finns idag. Det finns en 
hel del kryphål i dagens revision och det finns diskussioner om att det kan 
krävas en ny struktur på revisionsstandarder för att få den bästa utformningen 
av revisionen (Fraser & Pong 2010).  

Revisorn ska som tidigare nämnts bedöma hur stor möjligheten är för fortsatt 
drift i ett företag. God revisionssed kräver att revisorn ska utföra 
granskningsåtgärder som gör att de får tillräcklig information för att eventuellt 
justera sina finansiella uttalanden. Sikka (2009) menar att revisorerna var 
passiva och väntade för länge med att uttrycka sina tvivel i bankernas 
revisionsberättelser under den senaste krisen (Sikka 2009). Många ifrågasätter 
revisorernas råd till bankerna vad gäller synen på subprime lånen vid krisen. 
Fick revisorerna bankerna att tro dessa var mer värda än vad de egentligen 
var? 

Krisen visar att när revisorerna skrev orena revisionsberättelser tappade 
intressenter förtroende för sin bank och bankerna tvingades strax efter den 
orena revisionsberättelsens publicering söka statligt stöd. Revisorerna kan 
ibland välja att inte berätta allt för alla och detta för att undvika att skapa panik 
och en sämre bild av sin klient, vilket i sin tur i längden stjälper mer än hjälper 
då fler dras in i en dålig ekonomisk situation (Sikka 2009). 

Institutionella verksamheter, så som banker, kräver förstärkning av integriteten 
som en enskild revisor har, men det finns diskussioner för hur det ska ske på 
bästa sätt. Revisorns oberoende har ifrågasatts och revisorerna är i vissa fall 
maktlösa (Sikka et al. 2009 refererad i Fraser & Pong 2010). Det finns kanske 
inte några siffror att kontrollera. Siffrorna som finns mäter kanske inte det 
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som verkligen betyder något eller de siffror som ändå finns kan inte 
kontrolleras av någon anledning. Det finns en risk att bilden revisorerna får 
inte är sanningsenlig vilket gör att revisorns agerande blir felaktigt.  Det ytliga 
förhållande som kan uppstå mellan revisorn och klienten bäddar för bristfällig 
dialog och sämre revision (Fraser & Pong 2010).  

Revisorerna får viss kritik för att de hjälper företagen med sådant som inte 
tillhör deras uppgift vilket leder till att revisorns roll kan bli ifrågasatt. De blir 
involverade i företag på ett sätt de inte ska och revisorns självständighet 
äventyras (Sikka 2009). Det kan finnas tvivel angående oberoende när 
beroendet av intäkterna som kommer ifrån rådgivningsdelen gör att revisorn 
godkänner felaktiga årsredovisningar. De blir beroende av sin klient vilket 
äventyrar deras kritiska bedömning (Carrington 2010). Revisionsbyråerna kan 
möjligtvis inte bedriva sin verksamhet vidare utan arvoden från klienterna 
(Sikka 2009).  

3.11. Sammanfattning 

Revisorn är en utomstående och kontrollerande part i ett företag. I 
revisionsarbetet görs en planering av väsentlighet och risk i det företag som 
ska granskas. När kristider uppstår läggs fokus på frågor som fortsatt drift och 
risker för likviditetsbrist och obestånd eftersom dessa är att anse som mest 
väsentliga delar i kristider. I en lågkonjunktur, som finanskrisen 2008, kan 
värdet på de tillgångar som finns i ett företag sjunka. Externa och interna 
indikationer ska beaktas och avgöra om nedskrivningar kan bli aktuellt.  

I de fall revisorn har något att anmärka på efter sin granskning i ett företag ska 
denne skriva en oren revisionsberättelse. Det kan exempelvis handla om att 
revisorn anser att företaget inte har förutsättningar för fortsatt drift eller att 
likviditeten är förbrukad. För att hantera risker och förebygga kriser av olika 
slag är en intern kontroll betydelsefull. Det är genom den interna kontrollen 
som företaget uppnår en stabilitet och lättare undviker fel. Om ett företag inte 
har tillräckligt kapital kan en kontrollbalansräkning behöva upprättas för att 
återställa kapitalet i företaget.  

Revisorns roll har diskuterats och det är viktigt att upprätta den 
förtroendeingivande roll som revisorn har. Det är viktigt att den rådgivning 
revisorn ger är väl igenomtänkt för att inte skada företaget. När det uppstår en 
kris är det väsentligt att en förståelse finns för vad som skett och att de 
regleringar som görs utifrån en kris är konsekventa och formar en bättre 
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ekonomi. Revisorns arbete och regleringar som genomförs bidrar till en ökad 
trygghet. Revisorn ska vara oberoende och självständig i sitt arbete för att en 
korrekt revision ska kunna genomföras. Är revisorn beroende av det företag 
som revideras kan denne låta bli att skriva en oren revisionsberättelse och 
blunda för felaktigheter. Detta beteende skadar företagets intressenter. 
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4. Empiri 

I empirikapitlet redovisas en sammanställning och jämförelse mellan svaren som författarna 
fått utifrån de intervjuer som genomförts. 

4.1. Finanskrisens inverkan 

Finanskrisen under 2008 påverkade branscher i större omfattning än vad den 
påverkade hela ekonomin. Respondent 3 berättade att vissa branscher klarade 
sig helt medan andra branscher var väldigt utsatta. Vad gäller storlek på företag 
som drabbades var respondenterna överens om att krisen påverkade alla 
företag oavsett storlek. Ett återkommande svar från våra respondenter var 
dock att fordonsindustrin och dess underleverantörer var den bransch som 
drabbades mest av lågkonjunkturen. Samtliga respondenter var överens om att 
företagen i Karlstad varit relativt förskonade från påverkan av finanskrisen. 
Många länder lever fortfarande med problem som uppstod under finanskrisen. 
Företagen i Sverige har i sin helhet inte påverkats lika mycket som företag i 
andra länder och återhämtningen har skett snabbt menade respondent 1. 

Respondent 2 berättade att eftersom krisen handlade om att bankerna inte 
hade tillräckligt med kapital blev alla företag som hade behov av kapital 
drabbade. Respondenten menade att media har en relativt stor inverkan på 
ekonomin. På grund av medias inverkan räcker det med att det skrivs på 
löpsedlarna om hur ekonomin är på väg mot en finanskris, för att alla parter 
ska agera därefter. Följderna blir automatiskt att ekonomin träder in i en 
lågkonjunktur. 

Bankerna blev återhållsamma under krisen eftersom det fanns begränsat med 
pengar i systemet och det var i princip omöjligt att få lån. Respondent 3 talade 
om hur bankerna lättare lånade ut pengar till kunder med en långsiktig relation 
till sin bank, medan nya kunder i princip inte fick något lån. De nya kunderna 
fick möjligen låna med lite sämre villkor, exempelvis med mer personlig 
borgen och högre räntor. Det var svårt för nystartade företag att låna pengar. 
Respondent 1 menade att företagen blev hämmade av att det inte fanns kapital 
att tillgå. Respondent 2 berättade om svårigheten med att få lån under krisen;  

Jag hjälpte ett bolag som skulle låna 100 miljoner kronor till bygge av en 
anläggning. De fick inte låna en krona av banken, fast de tjänar 10 miljoner per 
år och har gjort i många år. De såg inte någon nedgång av konjunkturen och 
det var ett börsnoterat bolag som skulle gå in med säkerhet i det här bygget. 
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Ett börsnoterat bolag i Norge, för vilket 100 miljoner skulle vara som 
kaffepengar. 

Vidare menade Respondent 2 att lågkonjunkturen påverkade företagen på två 
olika sätt, dels fanns det de som drabbades av en sämre efterfrågan och dels 
fanns det företag som inte kunde växa för att de inte fick låna pengar till 
investeringar.  

För att klara sig ur dessa svåra situationer fick respondenternas kunder bland 
annat vända sig till andra intressenter, exempelvis ägare, för att kunna 
överleva. Respondent 3 och 5 talade om att staten införde uppskov för 
företagen med två skatteperioder på sociala avgifter och moms. Uppskovet 
utnyttjades av en del företag för att skjuta upp dessa kostnader. I övrigt talade 
respondenterna om att deras kunder var tvungna att säga upp personal, 
senarelägga investeringar och minska lagervolymer. Det blev väsentligt att 
sänka företagets kostnader i så stor utsträckning som möjligt. När en nedgång i 
ekonomin börjar göra sig tydlig och efterfrågan sjunker är det viktigt att 
reagera. Respondent 7 berättade; 

Det tar ett tag innan man hinner reagera, man vet inte hur djup och lång krisen 
kommer att bli, så det tar ett tag innan man börjar avskeda personal. Men i 
denna kris hamnade till slut de flesta i den situationen att de var tvungna att 
agera på ett kraftfullt sätt.   

4.2. Revisorns arbete 

Granskningen revisorn gör beror på vilken typ av företag denne granskar och 
inom vilken bransch företaget verkar. Revisionen blir specifik för varje enskilt 
uppdrag. Respondent 4 belyste att det inte går att ha en mall för hur 
granskningen ska utföras och som går att använda på alla företag. Samtliga 
revisorer nämnde att det är utfallet från bedömningen av väsentlighet och risk 
i planeringsprocessen som styr vad som ska granskas i de företag de reviderar. 
Utifrån var det finns högst risk fokuseras arbetet mest. Respondent 6 
berättade; 

Revisionen går till på så vis att man gör en form av planering. Den är lika viktig 
som den genomförande fasen. Man måste dokumentera skriftligen hur man har 
gått tillväga så att det går att följa i efterhand hur man har gjort. Där går man 
igenom företagets förutsättningar om vilka intressenter och risker som finns. 
Oftast mynnar det ut i en sorts riskanalys. […] Man kan aldrig granska allting 
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utan det måste ha genomförts en planering och arbetats fram en strategi som 
ska täcka in de risker som man har sett finns. 

Respondent 3 talade vidare om att 

Vi försöker undvika att granska jämntjockt, alltså lägga lika mycket tid på alla 
balansposter, utan vi försöker att ta de som är mest väsentliga och som det 
finns mest risk i. […] Om du till exempel har bankmedel som står på 
kontoutdraget finns det inte mycket att säga om det, antingen är det rätt eller 
fel. Med lagret är det annorlunda. […] En del har en inkuranstrappa som man 
bygger upp så att man tittar på allt som inte har rört sig på fem år, det kanske 
man skriver ned 50 % av. Det som inte rört sig på 10 år kanske man inte tar 
upp överhuvudtaget. 

Revisorerna nämnde lager som en viktig post i granskningen, här finns det ofta 
risk för att det är fel i värderingen. På grund av inkurans kan det finnas varor i 
lager som blivit föråldrade. Även pågående arbete, kundfordringar och 
intäktsredovisning nämns som poster vilka det är svårt att värdera.  

Förvaltningsrevisionen är mer likformad i alla företag än vad 
räkenskapsrevisionen är. Det är ansvarsfriheten som ska tillstyrkas. 
Respondent 5 berättade att det som förvaltningsrevisionen handlar om är att 
revisorn ska se till att styrelse och VD i företaget inte har brutit mot 
aktiebolagslagen eller annan lag och skadat bolaget. Respondent 6 talade om 
att när det gäller förvaltningen beror revisionen på vilken storlek det är på 
företaget. I ett litet enmansbolag, där ägaren är enda styrelseledamoten och 
anställda, blir förvaltningsrevisionen mindre viktig än vad den är i ett större 
bolag. I ett större bolag finns det en utsedd styrelse och VD som leder 
förvaltningen av bolaget och det är viktigt att ingen missbrukar sin ställning.  

4.3. Förändringen av revisorns arbete 

I stort sett alla respondenter var överens om att revisionsarbetet inte har 
förändrats radikalt som en följd av finanskrisen. Vad som hände var att fokus i 
revisionen av företagen flyttades till de delar som påverkas av en kris. 
Granskningen förändras eftersom den anpassas efter vad som är aktuellt. 
Regelverket har inte förändrats, det är fortfarande samma regler, men 
granskningen flyttades till att vara mer inriktad på fortlevnadsfrågor. Mer 
fokus hamnade på nedskrivningar och omvärderingsfrågor eftersom risk och 
väsentlighet flyttades dit. Respondent 7 talade om förändringen; 
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Egentligen är det ingen skillnad sedan tidigare på vad som granskas, utan om 
ett företag går dåligt tittar man på obeståndsrisker, nedskrivningar av tillgångar 
och liknande. Detta har vi alltid tittat på, men det har varit fler företag nu än 
vad det har varit tidigare. 

Respondent 1 talade om att fokus ökade på fortlevnadsfrågor under 
finanskrisen, och att det även fanns ett internt tryck från vad de själva ansåg 
att de borde lägga större fokus på. Fokusfrågor enligt respondenten blev 
lånevillkor från banken samt vilka prognoser och planer företagen har för sin 
framtida likviditet. Respondent 3 belyste vikten av att varje företag granskas 
olika; 

Det är naturligt att i ett företag som går dåligt får vi vara extra noggranna när vi 
tittar på räkenskaperna, för där har varje balanspost en stor betydelse. Om du 
har ett företag med starkt eget kapital kanske det inte spelar så stor roll om 
lagret är fel med 50 000 kronor då de fortfarande har jätte starkt kapital och det 
påverkar inga intressenter. Däremot i ett företag med svagt kapital kanske till 
och med 20 000 kronor fel spelar en stor roll, och då kanske vi hamnar i en 
kontrollbalansräkningssituation. Generellt sett är det så att om det är en 
obeståndssituation får vi vara mycket mer noggranna. Vi får sänka 
väsentlighetskraven och granska mycket mindre belopp. 

Respondent 6 talade om förändringen av revisionsarbetet och sa: 

Fokus har ökat på nedskrivningsbehov då det har funnits skäl att anta att en 
tillgång behöver skrivas ned då det har blivit mindre efterfrågan på produkten. 
Maskinen är då inte längre lika mycket värd då det inte finns någon avsättning 
för de produkter som kommer ut ur maskinen. Både det här med fortsatt drift 
och obestånd och nedskrivningar granskar vi helt klart mer nu men det är inget 
nytt i den goda revisionsseden. 

Obeståndsrisker uppkommer ofta när det går dåligt i företag och revisorn 
måste tillsammans med klienten ha en så korrekt uppfattning som möjligt av 
verksamhetens framtid. Respondent 6 talade om hur revisorn kan hjälpa sin 
klient med att göra likviditetsprognoser, för att ge en tydlig bild över 
likviditeten. Han menade att revisorn antingen kan gå ut i företagen och lära 
dem eller ge dem mallar att följa. Det måste finnas likviditet för att undvika 
obestånd. Respondent 6 menade att det är viktigt att det finns 
likviditetsplanering i företag för att de ska veta var de står och var de kommer 
stå imorgon. Revisorn bör granska likviditetsbudgeten för att ha koll på pengar 
som ska komma in och pengar som ska gå ut ur företaget. I bra tider minskar 
arbetet med detta eftersom företaget vet att det går bra och känner sig säkra på 
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att få in pengar i företaget. I sämre tider när osäkerheten med att få in pengar 
ökar blir arbetet med likviditeten istället oerhört viktigt, berättade respondent 
4. Samtliga respondenter talade om vikten av att upprätta en likviditetsprognos 
och se till att den är realistisk. Det är även viktigt att prognosen har skapats 
baserat på en kritisk bedömning med hänsyn till historiska och planerade 
framtida betalningsflöden. Respondent 3 tog upp värdet av att genomföra en 
känslighetsanalys där klienten blir tvungen att granska hur sårbar 
verksamheten är om inbetalningar från kundfordringar uteblir. Respondenten 
menade även att en del företag kan vara överlikvida. Det kan då vara relevant 
att se sig om efter alternativ för placering för att uppnå en högre ränta än vad 
det blir om pengarna finns kvar på checkkrediten. 

Respondent 1 menade att finanskrisen har passerat i Sverige, men samma 
fokus som fanns under krisen finns kvar. Finanskrisen gav revisorerna 
lärdomar som tas med i revisionsarbetet även in i framtiden. Genom att ha 
kollegor som arbetade under den stora finanskrisen på 90-talet, vilken var mer 
omfattande än finanskrisen 2008, kunde revisorerna dra nytta av ett internt 
samarbete och interna utbildningar med utbyte av erfarenheter. Det gjorde att 
bättre råd kunde ges till kunderna. 

4.4. Fortsatt drift 

Respondent 5 menade att fortsatt drift är en viktig del i revisionen eftersom 
det är en redovisningsprincip att fortlevnad ska kunna antas. Det ska finnas 
förutsättningar för att avyttra tillgångar och betala skulder. Fortsättningsvis 
berättade respondent 4 att det blir ett ökat fokus på fortsatt drift under sämre 
tider. Detta eftersom det blir väsentligt att undersöka hur stor möjligheten är 
för att fortsätta en verksamhet. Om det är tveksamt att fortsatt drift är möjlig 
påverkar det revisorns bedömning och värdering av balansräkningen. 
Respondent 1 talade om att riskbilden ökade i samband med finanskrisen 
eftersom den förde med sig så många konsekvenser för många företag. 
Samtliga respondenter menade att fortsatt drift är ett viktigt antagande som 
alltid beaktas oavsett om det är hög- eller lågkonjunktur. Respondent 2 talade 
om att i de fall ett företag inte anses ha förutsättningar för fortsatt drift kan 
revisorn i princip inte genomföra någon revision. Vidare talade respondent 7 
om att det är samma frågor och problematik när det gäller frågor angående 
fortsatt drift som det har varit tidigare, men det är större andel företag som 
hamnar i ”fundera-högen”. Om bolaget är friskt och satsar vidare utan 
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svårigheter är fortsatt drift ingen stor fråga. Respondent 6 menade att ”det 
förväntas att vi granskar dessa frågor mer och det är nog här för att stanna”. 

4.5. Revisorns roll under en kris 

Det har alltid funnits krav på hur en revisor ska agera när det är kris i ett 
företag. Krisföretag har det alltid funnits, oavsett om det är finanskris eller 
inte. Samtliga respondenter var överens om att fokus under finanskrisen 
flyttades till frågor som är mer krisrelaterade än de mer vardagliga frågorna. 
Det finns alltid företag som är i kris och som ringer till sin revisor, men under 
finanskrisen blev den spontana rådgivningen större eftersom det var fler 
företag som var krisdrabbade. De stora frågorna om ambitioner som finns hos 
företagsledarna lades på is för att spara pengar eftersom hjälp med den typen 
av frågor inte är relevant i lågkonjunkturer. Rådgivningen vad gäller obestånd 
ökade. Likaså ökade frågorna om lagernivåer, företagsledningen och hur 
företagen skulle kunna få ny likviditet. En viktig fråga som återkom hos 
respondenterna i deras arbete var frågorna om kontrollbalansräkning, 
personligt ansvar för företagsledningen och regler för att agerandet kring detta 
skedde juridiskt korrekt. Respondent 6 lyfte fram att mindre och medelstora 
företag kanske inte har någon annan kvalificerad person än sin revisor att 
diskutera sådana här saker med. Respondent 4 menade att;  

Ibland har företagen en mer optimistisk syn på sin verksamhet än vad de 
borde. Det är revisorns roll att upplysa om vilka konsekvenser det kan bli av 
att fortsätta driva företaget istället för att bromsa i tid. 

När företagaren hamnar i en ovan och besvärlig situation är det naturligt att 
denne ringer sin revisor. Rådgivningen präglades mer av kortsiktig, panikartad 
rådgivning istället för långsiktig rådgivning. Många företagare är inte 
förberedda på hur en obeståndssituation ska hanteras. Företag som har gått 
bra länge tar ofta för givet att det kommer fortsätta gå bra. När det helt 
plötsligt inte går lika bra längre är de inte beredda på situationen och vet inte 
hur de ska agera. Revisorns rådgivning blir i dessa situationer ett bra stöd för 
företagaren, vilket är något som respondent 3 tog upp under intervjun. 
Respondent 2 talade om att revisorn under kristider kan fungera som ett 
bollplank där rådgivningen sker i konsensus med klienten. Det är dock alltid 
klienten som fattar de slutgiltiga besluten och väljer själv om denne vill lyssna 
på revisorns råd. 
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För att undvika skadeståndskrav från ägare och intressenter i företagen är det 
viktigt att revisorn dokumenterar det som sägs och görs vid revisionen. Det 
måste finnas bevis för att bekräfta att revisorn agerat på ett korrekt sätt. 
Respondent 6 talade om att; 

Det är viktigt att protokollföra det som sägs i rådgivningen för att vid en 
eventuell konkurs hos kunden kunna visa att revisorn agerat på ett sätt som 
inte har äventyrat borgenärernas intresse mer än nödvändigt. 

Det finns alltid en risk för att revisorn ska bli stämd, men det är inget som blev 
vanligare på grund av krisen berättade respondenterna. Respondent 1 belyste 
vikten av att kvalitetssäkra rådgivningen så långt som möjligt, annars finns 
risken för skadeståndskrav från kunden. Respondent 1 talade också om vikten 
av att hantera rådgivningen så professionellt som möjligt och säkerställa de 
svar som ges för att minska risken att fel ska uppkomma. Revisionsbyråns 
varumärke är oerhört viktigt, varför rigorösa interna regelverk finns inom en 
stor revisionsbyrå.  

4.6. Likviditetsbrist och obestånd 

Respondenterna beskrev ett antal scenarion som konkret beskrev vad som 
hände i företagen under finanskrisen. Respondent 1 tog upp exempel som 
handlade om bankens agerade. Respondenten berättade om ett fall där banken 
krävde att ett bolag skulle minska sin skuld till banken. I ett annat fall var det 
ett bolag som inte fick något lån, även om investeringskalkylen såg bra ut. I 
dessa fall handlade det om hur banken hade problem med sin likviditet. När 
banken inte har likviditet som täcker efterfrågan tvingas de ta till åtgärder och 
ett agerande som inte alltid är önskvärt. 

Respondent 2 berättade om en underleverantör till fordonsindustrin, för vilken 
verksamheten stannade helt. De hade ingen makt över krisens påverkan och 
hade tunga investeringar. Detta gjorde att omsättningen sjönk drastiskt från ett 
år till nästa och stora problem uppstod för att upprätthålla verksamheten och 
dess likviditet. 

Nystartade företag hade det svårt under finanskrisen eftersom det var näst 
intill omöjligt att låna pengar. Det resonemang som bankerna förde var att de 
försökte låna ut pengar till sina gamla kunder men tog inte in några nya. De 
som försökte starta upp företag eller byta bank blev väldigt illa utsatta, vilket 
var något som respondent 3 talade om. 
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Företag med starka ägare, som själva klarar att satsa pengar i verksamheten, 
klarar sig ofta bättre i kristider än andra företag. Ägarna klarar dock inte att 
försörja företaget hur länge som helst, utan till slut kan de tvingas lägga ned sin 
verksamhet ändå. Respondent 4 gav en redogörelse för detta och menade att 
problemen som oftast uppstår är på grund av en minskad efterfrågan, i detta 
fall handlade det om bilbranschen. 

Respondent 5 och 7 berättade om hur kunder tappade en stor del av sin 
omsättning och var tvungna att dra ner på sina kostnader för att kunna möta 
volymminskningen. Respondent 7 tog upp ett exempel med ett företag som 
gick i företagsrekonstruktion som en följd av finanskrisens effekter. 
Respondent 6 berättade om hur företagen var tvungna att göra nedskärningar 
men påminde även om hur vissa företag gjorde sina bästa år någonsin. Han 
belyste att när det gällde just hans kunder var det ingen som gick i konkurs 
under krisen. Respondent 3 berättade att på den revisionsbyrå som han arbetar 
på var det få företag som blev drabbade och cirka 80-90 % av bolagen gick 
som vanligt. 

4.7.  Oren revisionsberättelse 

Vid frågan om orena revisionsberättelser ökade som en följd av finanskrisen 
rådde delade meningar mellan de revisorer som intervjuades. Respondent 1 
ansåg att andelen orena revisionsberättelser ökade, detta för att företagen hade 
problem, vilket kan vara en följd av finanskrisen. Respondent 6 ansåg även 
han att andelen orena revisionsberättelser ökade och menade utifrån det att; 

Andelen orena revisionsberättelser ökade bland annat mot bakgrund av 
obestånd och kontrollbalansräkningssituationerna som ökade. Revisorn ska 
kommentera detta oavsett om bolaget följt Aktiebolagslagen eller inte. Har de 
inte följt Aktiebolagslagen är det en ganska allvarlig anmärkning. Men har de 
följt den ska revisorn normalt sett ändå kommentera och understryka för 
läsaren att ’som ni ser i årsredovisningen är kapitalet förbrukat’ och så vidare. 
Det är nu ofta fler och fler kommentarer kring att man betalar sina skatter och 
avgifter för sent. 

Samtliga respondenter var överens om att en sen betalning av skatter och 
avgifter ökade andelen orena revisionsberättelser. Företagen hade dålig 
likviditet och det ledde till att andra skulder prioriteras högre än skatter och 
avgifter till staten. Anmärkningar kring nedskrivningsbehov var inte något som 
ökade som en följd av finanskrisen, eftersom revisorn och klienten oftast 
kommer överens om eventuella nedskrivningsbehov.  
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Respondent 7 ansåg att andelen orena revisionsberättelser inte ökade. 
Granskningen förändrades inte på ett sätt som har gjorde att revisorerna 
hittade mer fel i räkenskaperna än vad de gjorde tidigare. Respondenten 
upplevde inte att företagen försökte vara mer oärliga än annars, har det gått 
dåligt så har det gått dåligt. Det är ingenting som företagen försöker justera för 
att skapa en bättre bild av företaget för att kunna låna pengar.  

Ungefär 5 % av de revisionsberättelser som de auktoriserade revisionerna 
skriver är orena revisionsberättelser. Detta är revisionsberättelser med någon 
form av anmärkning och som avviker från standardutformningen. Respondent 
3 berättade om fall där företagen har förbrukat sitt aktiekapital vilket lett till att 
en kontrollbalansräkning blivit upprättad. Det finns fall där företag har fortsatt 
sin verksamhet trots att kontrollbalansräkningen har löpt ut. Det blir då en 
oren revisionsberättelse på så vis att företagsledningen intar personligt 
betalningsansvar eftersom de inte följt Aktiebolagslagens krav om 
likvidationsplikt. 

4.8. Intern kontroll 

Den interna kontrollen är viktig enligt samtliga respondenter. Den har stor 
påverkan på riskbedömningen och därmed också på revisionsarbetet berättade 
respondent 6. Revisionens mest väsentliga koppling till den interna kontrollen 
i kristider handlar om hur företaget behandlar övervakning och analyser för att 
se hur verksamheten fungerar. Respondenten berättade att i kristider kan den 
interna kontrollen anses vara ännu viktigare eftersom en god intern kontroll 
kan fånga upp varningssignaler på ett tidigt stadium och därmed göra att 
företaget snabbare kan sätta in åtgärder.  

Intern kontroll är viktigt när ett företag befinner sig i kris berättade respondent 
3. Revisorn måste kunna förlita sig på att redovisningen är korrekt varje 
månad. Detta för att kunna följa resultat och företagets ekonomiska ställning 
löpande med tanke på bland annat kontrollbalansräkning. Det är viktigt att ett 
företag har god intern kontroll för att kunna förlita sig på att alla rutiner 
fungerar och en annan riskbedömning kan göras i revisionen. Respondent 2 
berättade hur revisorn kan välja att granska mindre underlag med 
motiveringen att den interna kontrollen minskar risken för att det blir 
väsentliga fel. Företagens interna kontroll är alltid viktig, men den är av ännu 
större vikt under kristider, respondent 4 berättade; 
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Jag har någon gång erfarit att företagens interna kontroll har försämrats i 
kristider. Problemen som uppstått kan ha inneburit att verksamheten 
exempelvis fått dra ner på personal, vilket lett till att samma interna kontroll 
som tidigare kunnat upprätthållas inte längre fungerar. 

Den interna kontrollen påverkar alltid hur revisorn planerar och utför sin 
revision. Respondent 2 talade om hur det i små och medelstora företag nästan 
alltid dras slutsatsen att det inte går att förlita sig på den interna kontrollen. 
Granskningen inriktas då på full substansgranskning vilket innebär att revisorn 
granskar varje vald post med stickprov. Respondenten belyste två aspekter när 
det gäller intern kontroll som en revisor tar ställning till. Den ena aspekten 
behandlar de kontroller bolaget självt infört för att se till att en viss funktion 
fungerar. Den andra aspekten handlar om hur revisorn alltid måste ta ställning 
till om det finns en övergripande intern kontroll som ser till att förvaltningen 
av bolaget fungerar. Finns inte den övergripande kontrollen från 
företagsledningen kan en utökad granskning vara nödvändig. Varje företag har 
sin interna kontroll som revisorn måste bedöma och beakta kvaliteten på, och 
skillnaderna leder till en varierande tilltro och granskning från företag till 
företag. 

4.9. Revisorers arbete med att förutse faktorer som kan påverka deras 
kunder 

Respondent 6 talade om vikten av att revisorerna hjälper kunderna förutse 
framtida konsekvenser som uppstår från utomstående faktorer;  

I vår planering och riskbedömning ingår det att titta på omvärldsfaktorer. Vi 
ska titta på vilken marknad våra klienter verkar på och vilka kunder och 
leverantörer de har, hur pass utsatta de är för exempelvis valutaexponeringar. 
Priset på olja och energi bör man ha koll på. Vi har naturligtvis med oss det så 
vi kan förutse de framtida konsekvenser som kan uppstå. Om exempelvis 
oljepriset skulle stiga kan vi förutse konsekvenser för vi vet vilka av våra 
kunder som är beroende av energipriser. Nu när svenska kronan blivit väldigt 
stark gör vi hela tiden den kopplingen till våra kunder. Vi vet vilka av våra 
kunder som har valutasäkrat sig och vilka som inte har det. Det påverkar 
granskningsinsatsen. Det sättet vi försöker vara med på är genom att hänga 
med i det allmänna nyhetsflödet och försöka koppla det till revisionen för våra 
kunder. Många företag känner till det själva och följer prisförändringar varje 
dag. 

Respondent 7 och respondent 1 menade vidare att det är svårt för revisorer att 
kunna ha en bättre bild än företagsledningen som följer sin bransch själva på 



 39 

ett helt annat sätt än vad en revisor kan göra. Revisorerna kan inte förutse 
framtida konsekvenser bättre, men däremot fundera lite mer på 
omvärldsfaktorer än vad ett mindre företag gör. Respondent 1 tog upp ett 
exempel med hur en katastrof i Asien kan få konsekvenser för företag runt om 
i världen, men konsekvenserna går inte att förutse utan de visar sig först i 
efterhand. 

Respondent 4 talade om hur viktig revisionen är i en lågkonjunktur, 
exempelvis i frågan angående fortsatt drift. Betydelsen av en revisor som en 
utomstående part, som kan tala företaget till rätta, är i vissa fall stor. 
Företagsledarna blir inte oärliga, men det är många som inte vill se sanningen i 
vitögat. Det kan vara svårt för en företagsledare att släppa sina goda tankar 
och planer för sin verksamhet. Det kan vara hårt att inse att verkligheten inte 
ser lika ljus ut som de vill. De kan då behöva någon som viskar i örat på dem, 
som får dem att inse hur läget verkligen är. 

4.10. Respondenternas förslag till alternativa åtgärder 

Respondenterna gav förslag till åtgärder som enligt dem skulle kunna minska 
riskerna för likviditetsproblem i bolagen. 

Respondent 1 menade att det alltid har gjorts en hel del utdelningar ur bolag 
till ägare och att dessa utdelningar måste anpassas till likviditetsflödet i 
framtiden. Respondenten ansåg att det har funnits en tendens hos företagen 
att vara underkapitaliserade, att de har legat i underkant av sin budget. En 
lösning på detta menade respondenten skulle vara att företagen borde se till att 
ha ett större rörelsekapital än vad de tidigare haft. En buffert för oväntade 
utgifter eller flöden ska finnas och denna borde vara större än vad många 
företag har haft, något som även respondent 4 talade om. Han menade vidare 
att företagen inte ska göra sig beroende av ett fåtal stora kunder, utan bredda 
sin verksamhet så att de har fler ben att stå på. 

Respondent 7 talade om att ha en flexibel verksamhet där företaget i 
lågkonjunkturer måste kunna anpassa sin verksamhet efter verkligheten och en 
förändrad efterfrågan. Många företag fick under finanskrisen uppleva en 
minskning av sin omsättning på bara några månader. Tidigare har företagen 
inte upplevt lika stora förändringar utan de har kunnat tappa någon enstaka 
procent av omsättningen utan att det har haft någon större betydelse. För att 
snabbt kunna anpassa sig och dra ner på verksamhetskostnader talade 
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respondenten om hur företagen blivit mer försiktiga och ett exempel är att inte 
anställa egen personal utan istället hyra in personal från bemanningsföretag.  

Respondent 6 talade om vikten av att upprätta likviditetsprognoser och att 
revisorn får löpande rapportering från företagen i form av månadsbokslut eller 
kvartalsbokslut. Det är viktigt, och revisorn är skyldig, att ha en löpande 
kontakt med klienten under hela året. Med hjälp av likviditetsprognoser 
menade revisorn att företagen åtminstone kan se likviditetsproblemen i god 
tid. En likviditetsprognos är bra för företagen att kunna visa upp för banken 
vid behov av likvida medel. Respondent 2 talade om att det är viktigt att 
företagen hittar en god relation med en bank. Har företagen ett stort behov av 
en bank kan de utvärdera hur banken betedde sig i lågkonjunkturen, om 
banken bemöter företaget väl, så ska företaget även vara banken trogen i 
högkonjunkturer. Respondent 3 talade om den långsiktiga relationen till 
banken; 

De företag som försöker byta bank ofta för att få ned räntan lite är ofta förlorare i en 
sådan här kris eftersom de inte har den långvariga relationen. De får ingen hjälp av 
banken. Däremot om de har varit kund i tio till tjugo år ställer banken upp på ett helt 
annat sätt. Vi försöker råda våra kunder att inte jaga en halv procent i ränta utan 
snarare att om de tycker de blir rätt bemötta och har en bra handläggare bör de 
stanna kvar på den banken. Är de inte nöjda ska de såklart byta, men samtidigt skapar 
det en risk ifall det blir finanskris.  
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5. Analys 

I analyskapitlet görs en sammankoppling mellan redovisade teorier och det empiriska 
material som uppkommit från intervjuer.  

5.1. Revisorns arbete 

Efter analysering av intervjuerna kan det konstateras att finanskrisen inte 
påverkade revisionsarbetet i särskilt stor omfattning i Karlstad. Det som 
främst förändrades, som framgick av intervjuerna, var att fokus flyttades i 
granskningen. Granskningen blir under en lågkonjunktur mer inriktad på 
krisrelaterade frågor, såsom frågor om obestånd, likviditet, 
kontrollbalansräkning samt frågor som rör fortsatt drift. Revisionen blir inte 
annorlunda, det är fortfarande samma granskning som genomförs, men frågor 
som handlar om överlevnad hamnar i centrum. 

Carrington (2010) talar om hur väsentlighet och risk är en viktig del i 
planeringsprocessen av revisionsarbetet, vilket även samtliga respondenter 
angav som det huvudsakliga vid granskningen av ett företag. För att kunna 
göra en så bra revision som möjligt i ett företag måste revisorn begränsa sin 
granskning och fokusera på de mest väsentliga delarna med störst risk. En 
post som revisorerna huvudsakligen nämnde som en riskpost var varulager. 
Under en lågkonjunktur minskar efterfrågan och produkter i varulager 
efterfrågas därför inte i lika stor utsträckning, vilket gör att lagret bör granskas 
noggrant. Varorna kan bli föråldrade och värdelösa. Det kan leda till att 
varulagret måste skrivas ned eller inte tas upp alls i räkenskaperna. Respondent 
6 talade om hur även maskinerna som producerar företagets produkter kan bli 
aktuella för nedskrivningar som en följd av en sjunkande efterfrågan. Det är 
viktigt att kunna ha en realistisk bild av sin efterfrågan. En anpassning av 
verksamheten ska ske i förhållande till efterfrågan i ett så tidigt stadium som 
möjligt för att undvika onödiga kostnader. 

Det är svårt för revisorer att förutse framtiden och därmed förändra sitt arbete 
och anpassa sig inför en kommande kris. Händelser av olika slag kan äga rum 
runtom i världen men det kan vara svårt att koppla hur de kommer påverka en 
specifik kund hos revisorn. Respondent 6 talade om hur revisorn kan vara 
uppmärksam på om priset på olja förändras eftersom det påverkar många 
företag. Sådana faktorer kan revisorn ha i åtanke. Respondent 1 talade 
samtidigt om hur en katastrof i exempelvis Asien kan få effekter på 
världsekonomin. Konsekvenserna som uppstår utifrån katastrofen är dock inte 
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något som går att koppla förrän i efterhand. Istället är det viktigt att alla parter 
kan vara flexibla och anpassa sig på bästa sätt efter det som sker. 
Revisionsarbetet förändras inte av en lågkonjunktur men det är viktigt att vara 
medveten om hur ett företags verksamhet ser ut, för att så snabbt som möjligt 
veta var det går att förbättra verksamheten och dess likviditet samt 
ekonomiska ställning. 

5.2. Fortsatt drift 

Fortsatt drift granskas alltid i alla revisioner, men när det går dåligt för ett 
företag blir det mer relevant att undersöka om förutsättningarna finns. 
Uttalandet SAS No. 59 från AICPA tar upp hur bedömningen om fortsatt 
drift behandlar frågor som dåliga ekonomiska resultat, finansieringsproblem, 
problem med verksamheten och dess intressenter samt andra problem som 
skapar svårigheter för företagets fortsatta drift (Menon & Williams (2010). 
Dessa kategorier är de som granskningen fokuseras på under en kris som 
denna. De intervjuade revisorerna belyste att fortsatt drift alltid ska granskas. 
Granskningen går dock snabbt vad gäller frågorna om fortsatt drift när det är 
bra tider och företaget är stabilt samt satsar på framtiden. Fortsatt drift blir då 
en självklarhet. Granskningen av fortsatt drift blev inte mer omfattande som 
en följd av finanskrisen. Andelen företag med försämrade framtidsutsikter 
ökade dock, vilket även ledde till att frågan fick ett större fokus. Respondent 6 
framhävde att det trots krisens inverkan fanns företag som fortfarande gick 
bra då krisen var lindrigare inom vissa branscher. 

Revisorn gör en granskning för tolv månader framåt eftersom en granskning 
för en längre tidsperiod gör att det blir för mycket spekulationer. När 
ekonomin befinner sig i en instabil position blir det automatiskt mer 
spekulationspräglad granskning angående fortsatt drift. Respondent 7 
berättade hur fler företag under en kris hamnar i ”fundera-högen” då deras 
framtid är oviss på grund av ekonomins nedgång. 

5.3. Intern kontroll 

Det är viktigt att revisorn har en ständig kontakt med företaget för att 
underlätta i granskningsarbetet och hela tiden ha en koll på hur det går för 
företaget. Det är svårt att sätta sig in i ett företag och få tillräcklig förståelse för 
verksamheten om kontakten med företaget endast grundar sig på ett möte per 
år. En löpande kontakt mellan revisorn och klienten är betydelsefull för att få 
det utbyte som krävs för ett gott samarbete mellan de två parterna. Det är 
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viktigt att kommunikationen fungerar med revisorn som är den externa parten, 
men kommunikationen måste även fungera mellan samtliga parter inom 
företaget. Företaget måste ha en fungerande verksamhet med en intern 
kontroll som grundar sig på kontrollaktiviteter, rutiner och riktlinjer. Med en 
väl uppbyggd intern kontroll kan misstag i företaget undvikas och detta 
underlättar för revisorn i granskningsarbetet. Respondent 6 talade om att den 
interna kontrollen kan fånga upp varningssignaler på ett tidigt stadium och 
därmed gör att företaget snabbare kan sätta in åtgärder. Respondent 4 
berättade om hur han fått erfara att företags interna kontroll försämrats under 
kristider. Företaget kan ha varit tvungna att säga upp personal som var viktig 
för att den interna kontrollen skulle fungera. Det är av vikt att behålla 
nyckelpersoner för att upprätthålla sin verksamhet även i dåliga tider. 
Stabiliteten som företaget uppnår genom den interna kontrollen är av 
betydelse att ha kvar för att hålla företaget i balans under sämre tider. 

5.4. Likviditetsbrist och obestånd 

I lågkonjunkturer sjunker ofta efterfrågan. I denna kris påverkades främst 
fordonsindustrin och dess underleverantörer. När efterfrågan sjunker så 
snabbt som den gjorde under finanskrisen är det svårt för företagen att 
anpassa sig och snabbt sänka sina kostnader, för att inte hamna i 
likviditetsbrist. Hamnar företag i likviditetsbrist kommer de inte kunna betala 
sina förfallna skulder (Gotthard et al. 1992). När ett företag har brist på likvida 
medel innebär det att något i företaget inte har gått som planerat (Lundén 
1995). Det är, som tidigare tagits upp, svårt att förutse vad som kommer 
hända i framtiden. Företagarna måste hela tiden vara förberedda och ha väl 
utarbetade planer för hur en eventuell kris ska hanteras. Det är ofta en god idé 
att ha en buffert för att ha tillgång till likvida medel inom företaget när 
verksamheten går sämre. Respondent 6 talade om hur viktig 
likviditetsplanering är. Det är betydelsefullt att ha en god överblick över sin 
likviditet och göra likviditetsprognoser för att kunna få en uppfattning om 
framtidens likviditet. Vid intervjuerna framkom att många företagsledare gärna 
tar ut så stor utdelning som möjligt, vilket gör att kapitalet ofta ligger på en 
minimigräns. Det är förståeligt att företagsledare vill ta ut pengar, men 
samtidigt måste fokus alltid ligga på verksamhetens bästa och dess framtid. En 
viktig åtgärd när företag har problem är att upprätta en kontrollbalansräkning, 
för att undvika personligt betalningsansvar för ledningen (FAR 2004).  
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5.5. Oren revisionsberättelse 

En oren revisionsberättelse skrivs när revisorn exempelvis har invändningar 
mot hur verksamheten bedrivits eller om det finns tvivel för att verksamheten 
kommer kunna fortsätta. Respondenterna ansåg inte att andelen orena 
revisionsberättelser ökade som en följd av finanskrisen. I de fall där 
revisorerna ändå valde att skriva en oren revisionsberättelse handlade det ofta 
om för sen inbetalning av skatter och avgifter samt tvivel angående fortsatt 
drift. Detta kan ses som en effekt av finanskrisen eftersom det var många fler 
företag som gick sämre under den tiden och hade ont om likvida medel.  

Det är viktigt att det framgår tydligt för intressenterna om ett företag inte har 
förutsättningar för fortsatt drift. Revisionsberättelsen ska ge en bild av 
företagets nuläge och det är viktigt att revisorn berättar i sin revisionsberättelse 
om företaget har problem. Detta för exempelvis leverantörer inte ska riskera 
att inte få betalt för de varor de levererar och därmed själva bli drabbade. Sikka 
(2009) talar om risken för att revisorn undviker att säga sanningen i 
revisionsberättelsen. Ett sådant felaktigt agerande leder till en kedja där många 
parter drabbas. Det finns en risk för att ett företags intressenter tappar 
förtroendet för företaget när revisorn skriver en oren revisionsberättelse. Sikka 
(2009) menar att revisorn kan undvika att skriva en oren revisionsberättelse för 
att intressenterna inte ska bli oroliga ”i onödan”. Detta ger en missvisande bild 
av företaget och intressenterna får en felaktig uppfattning. Respondent 1 
berättade under intervjun att han inte är rädd för att skriva orena 
revisionsberättelser, utan det handlar om att förklara och motivera varför en 
oren revisionsberättelse skrivs. Det skrivs inte fler orena revisionsberättelser 
på grund av nedskrivningsbehov. Ofta när det handlar om nedskrivningsbehov 
eller andra liknande åtgärder kommer ofta revisorn och företaget överens om 
en passande lösning som gör att en oren revisionsberättelse inte behöver 
skrivas.  

5.6. Revisorns roll 

Revisorn ska agera som ett bollplank, en företagare har inte samma kunskaper 
som en revisor har. Det kan då vara bra att reflektera över verksamheten 
tillsammans med en revisor. Revisorn kan bedöma företagarens ambitioner ur 
en annan synvinkel än företagaren. Revisorn kan även bidra med den kunskap 
om exempelvis budgetering som en revisor besitter, samt ge råd om 
ambitionerna verkar orimliga. Den rådgivning som uppstår främst under kriser 
i företag fokuseras på frågor gällande juridiska regler. Det handlar då bland 
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annat om värdering, obeståndsfrågor och personligt betalningsansvar. 
Frågorna från företagarens sida handlar i en kris mer om hur de ska värdera 
lager, hur de ska gå till väga för att upprätta en kontrollbalansräkning och 
liknande praktiska, krisrelaterade, frågor. Frågor om ambitioner och stora 
satsningar inför framtiden hamnar i skymundan eftersom fokus i kristider 
ligger på att överleva.  

Hellerup (2008) tar upp hur den spontana rådgivningen lett till att fler 
revisorer hamnat i svårigheter under krisen. Det är dock ingenting de 
intervjuade respondenterna har upplevt. Det kan bero på att uppsatsens 
undersökningsområde är begränsat till Karlstad men att döma av 
respondenternas svar är rådgivningen alltid väl genomtänkt. När revisorn inte 
vet hur denne ska hantera ett företags förfrågan angående ett visst område är 
revisorn försiktig. Revisorn ger inget svar förrän denne blivit helt säker med 
hjälp av kollegor eller på annat sätt.  

Hellerup (2008) talar om vikten av att revisorn antecknar och dokumenterar så 
mycket som möjligt för att i framtiden ha bevis för vad som har sagts och 
gjorts. Det är viktigt att kunna visa att revisorns ageranden har varit korrekta. 
Respondent 6 talade om detta, men han menade att det inte är något som 
blivit vanligare under finanskrisen. Det finns alltid en risk för att bli stämd som 
revisor. När revisorerna får en fråga från en kund som de inte kan besvara på 
en gång ber de hellre kunden att få återkomma med ett bra svar senare, än att 
de svarar något de tror kan stämma.  

Revisorns roll är viktig ur ett samhällsperspektiv. Det finns många parter som 
är intresserade av hur det går för företaget. Det är revisorns roll att se till att 
årsredovisningar och andra rapporter som ges ut om företaget ger en 
rättvisande bild (Smith 2006 ; Moberg 2006). De tre delarna försäkran, 
förbättring och försäkring som finns inom revision uppnår revisorn genom att 
kritiskt granska företagen och anpassa sin granskning efter företag (Carrington 
2010). Under tider när företagen befinner sig i en kris är det viktigt att revisorn 
granskar räkenskaperna så att alla parter får korrekt information och kan 
handla efter den informationen. Anser revisorn att företaget inte uppfyller alla 
kriterier som ska uppfyllas är det av vikt att denne upplyser om det genom en 
oren revisionsberättelse. Genom detta uppnås samhällsnyttan med revision 
och alla parter i intressentmodellen (Smith 2006) får en rättvisande bild med 
korrekt information. De handlar om att tillgodose intressenterna med 
önskvärd information (Carrington 2010). 
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6. Slutsats 

I det avslutande kapitlet görs en redogörelse för de slutsatser författarna har dragit utifrån 
gjord studie. En återkoppling görs till uppsatsens frågeställning och syfte för att se om dessa 
har uppfyllts. 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om, och i sådana fall på vilket sätt, 
finanskrisen 2008 påverkade revisionsarbetet. De slutsatser som dragits har 
gjorts utifrån de begränsningar som fanns i uppsatsen. 

Den främsta slutsatsen som dragits utifrån gjord studie är att revisionsarbetet 
inte förändrades drastiskt under krisen. Det som främst förändrades, som 
framgick av intervjuerna, var att fokus flyttades i granskningen. Under kristider 
flyttas fokus till mer krisrelaterade frågor som är nödvändiga för företagets 
överlevnad. Denna slutsats är logisk utifrån hur revisorns arbete fungerar. 
Väsentlighet och risk är två faktorer som är viktiga och avgörande i revisorns 
arbete. Det blir därför naturligt att fokus flyttas till mer krisrelaterade frågor 
under en kris eftersom det är de som är mest väsentliga och riskfyllda. 

Revisorn kan inte rädda ett företag genom att förändra granskningen och hitta 
saker som inte upptäckts tidigare. Ekonomins effekter går inte att förhindra 
eller förändra. Anpassning och väntan på krisens avstannande avgör hur och 
när ekonomin kommer förbättras. Revisorns roll under en kris är att fungera 
som ett bollplank till sina kunder. När företagsledningen hamnar i situationer 
de inte är vana vid är det betydelsefullt att ha en extern part som kan komma 
med råd och synpunkter i olika situationer. 

Det blir naturligt att granskningsarbetet inte förändras då revisorns arbete är 
att granska samma saker under både hög– och lågkonjunkturer. 
Förutsättningar för fortsatt drift granskas alltid i ett företag. Det skedde inte 
någon förändring i granskningsarbetet för att avgöra huruvida ett företag har 
förutsättningar för fortsatt drift eller inte. Vad som hände var att fokus och 
mer vikt lades vid fortsatt drift eftersom det är en väsentlig fråga i kristider.  

Den interna kontrollen måste vara väl uppbyggd och hålla sin standard även 
under sämre tider. Den stabilitet företaget uppnår genom den interna 
kontrollen är av största vikt att ha kvar för att behålla balansen även under 
sämre tider. Revisorn måste ständigt ha en kommunikation med sina klienter 
för att vara medveten om verksamhetens situation. 
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Det är grundläggande att ett företag alltid har likviditet och en god 
likviditetsplanering. Revisorn hjälper företag med att upprätta 
likviditetsprognoser och få en överblick över likviditeten. Har företaget en god 
likviditetsplanering kan obeståndssituationer undvikas i längre utsträckning. 

6.1. Övriga betydande observationer 

Det är betydelsefullt att dra lärdom av kriser och andra händelser som 
uppkommer. Utifrån dessa görs förändringar och förbättringar i företagen 
men även i revisionsarbetet. Det går inte att förutse framtiden, utan det gäller 
att vara flexibel och snabbt anpassa verksamheten på bästa sätt när det krävs. 
En väl utarbetad krisplan kan rädda många företag när oväntade kriser 
uppstår. Revisorn är insatt i många olika företag och kan dra paralleller mellan 
dem och se samband, vilket gör denne till en viktig part när kriser uppstår. 
Revisorn besitter en annan kunskap genom sitt arbete än vad 
företagsledningen gör, samtidigt som företagsledningen besitter en kunskap 
om företaget som revisorn saknar. En samverkan mellan företagsledningen 
och revisorn leder fram till bästa resultat. 

Revisorernas kunskap och erfarenhet inför kommande kriser förbättras efter 
varje kris och framtida kriser kan komma att bemötas med en större 
problemlösningsförmåga. Det är därför av vikt att revisorn uppmärksammar 
problem som uppstår, hur de uppstod och hur de lättast gick att lösa.  

En god relation till sin bank är betydelsefullt för företag. Det behövs ofta 
pengar i företagen för att de lättare ska klara sig ur en kris och banken är då en 
central finansiär. Hur banken väljer att agera är avgörande för utvecklingen av 
en kris. Bankerna väljer att inte låna ut pengar till alla. De väljer att endast låna 
ut pengar till de företag som har en god relation med banken, vilket gör att 
nystartade företag får det svårt trots goda framtidsutsikter. Det är ett 
ekonomiskt dilemma hur nystartade företag ska få ta del av bankens kapital i 
förhållande till de företag som redan har en långvarig och stabil kontakt med 
banken. 
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6.2. Förslag till vidare forskning 

I en eventuell vidare forskning skulle det vara av intresse att undersöka hur 
bankernas revisorer agerade innan och under finanskrisen. 

Ett annat intressant område för vidare forskning skulle vara att undersöka 
andra städer, där finanskrisen har haft en större inverkan. Ett exempel kan 
vara Trollhättan där SAAB har sin fabrik, eller en stor stad som Stockholm där 
det finns ett större urval av storlekar på företag. Eftersom denna forskning 
endast behandlar Karlstad skulle det vara intressant att se vad som har hänt i 
andra städer.  
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8. Bilagor 

8.1.  Exempel på en oren revisionsberättelse 

REVISIONSBERÄTTELSE 
 
Till årsstämman i ........ Organisationsnummer 556000-0000 
 
Jag (Vi) har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning i ...... för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret ......). 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen 
tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt (Vårt) ansvar är att uttala 
mig (oss) om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min (vår) 
revision. 
 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär 
att jag (vi) planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut 
säkerhet försäkra mig (oss) om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för 
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår 
också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande 
direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla 
uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de 
upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i 
årsredovisningen. Som underlag för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet har 
jag (vi) granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Jag (Vi) har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid 
med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag (Vi) 
anser att min (vår) revision ger mig (oss) rimlig grund för mina (våra) 
uttalanden nedan. 
 
Vid granskning av bolagets räkenskaper och styrelsens förvaltning har det 
uppmärksammats att bolaget under året haft stora problem med intäktsredovisningen p.g.a. 
ett periodvis icke tillförlitligt bokningssystem. Bokningssystemet har i sin tur legat till grund 
för den största delen av intäktsredovisningen, skuldföring av provisionsskulder till 
återförsäljare samt bokföring av mervärdesskatt i bolagets räkenskaper. Den interna 
kontrollen av bolagets intäkter har därmed under året varit bristfällig. 
 
Vi vill fästa uppmärksamhet på vad som beskrivs i förvaltningsberättelsen. I denna 
beskriver styrelsen bland annat att bolaget har haft en ansträngd likviditet under hela 
räkenskapsåret ÅÅÅÅ. Som även framgår av bolagets balansräkning överstiger 
kortfristiga skulder företagets omsättningstillgångar. Företaget har förfallna skulder till 
leverantörer som efter balansdagen till stor del reglerats genom inlåning från huvudägare. 
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Styrelsen arbetar för att åstadkomma en lösning på bolagets finansiella situation vilket även 
omfattar kapitaltillskott. Denna situation tyder på att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta sin 
verksamhet. 
 
På grund av osäkerheten enligt ovan kan jag inte uttala mig om huruvida årsredovisningen 
har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och att den därmed ger en rättvisande bild 
av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
Jag kan varken till- eller avstyrka att bolagsstämman fastställer resultat- och balansräkning 
eller behandla förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 
 
Bolagsledningen har ansträngt sig för att lösa problemen med bokningssystemet. Detta har 
inte lyckats fullt ut. Jag kan därmed varken till- eller avstyrka att bolagsstämman beviljar 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Då bolagets egna kapital i sin helhet är förbrukat är bolaget skyldigt att träda i 
likvidation. Jag påminner styrelsens ledamöter och aktieägare om aktiebolagslagens regler om 
att de som med vetskap om bolagets plikt att träda i likvidation handlar på bolagets vägnar 
och solidariskt svarar för bolagets uppkommande förpliktelser. Sådant ansvar inträder även 
för aktieägare som deltar i beslut att fortsätta bolagets verksamhet. 
 
 
Ort den DD månad ÅÅÅÅ 

A.A. Auktoriserad/godkänd revisor 
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8.2.  Intervjufrågor 

• Vilken	  bransch	  och	  storlek	  på	  företag	  ser	  Ni	  påverkades	  mest	  av	  finanskrisen?	  
	  

• Hur	  hanterade	  Era	  kunder	  finanskrisen?	  
(När	  det	  gäller	  likviditetsbrist,	  lån	  och	  minskad	  efterfrågan?)	  
	  

• Hur	  förändrades	  trycket	  på	  revisorns	  rådgivning?	  Blev	  trycket	  större	  och	  kan	  du	  
ge	  några	  konkreta	  exempel?	  	  
(Ökad	  spontanrådgivning	  och	  risken	  för	  att	  revisorn	  får	  skulden	  istället	  om	  något	  
är	  fel.)	  
	  

• Vad	  tittar	  en	  revisor	  främst	  på	  när	  det	  gäller	  granskningen	  av	  räkenskaper	  och	  
förvaltning	  i	  företagen?	  
	  

• Hur	  kan	  man	  se	  att	  det	  skett	  förändringar	  i	  granskningsarbetet	  på	  grund	  av	  
finanskrisen	  när	  det	  gäller	  bedömningen	  om	  fortsatt	  drift?	  

 
• Vad	  har	  du	  för	  konkreta	  exempel	  där	  finanskrisens	  påverkan	  har	  gjorts	  tydlig?	  

 
• Finns	  det	  någon	  skillnad	  mot	  vad	  som	  granskats	  tidigare?	  Har	  någon	  större	  vikt	  

lagts	  på	  andra	  delar	  i	  revisionsarbetet?	  
(Exempelvis	  obeståndsrisker,	  nedskrivningar	  och	  omvärderingsprövningar).	  

	  
• Vilken	  betydelse	  har	  den	  interna	  kontrollen	  för	  granskningsarbetet	  under	  

kristider?	  	  
 
• Hur	  arbetar	  man	  som	  revisor	  med	  att	  hjälpa	  företag	  att	  identifiera	  och	  mäta	  

likviditetsrisken?	  
 

• Har	  andelen	  orena	  revisionsberättelser	  ökat?	  Är	  detta	  något	  som	  kommit	  att	  
öka	  på	  grund	  av	  finanskrisen?	  

 
• Vilka	  ytterligare	  åtgärder	  utöver	  vad	  som	  gjorts	  anser	  Du	  skulle	  kunna	  vara	  

lämpliga	  för	  att	  minska	  risker	  som	  likviditetsproblem?	  	  
 

• Finns	  det	  något	  sätt	  för	  revisorer	  att	  kunna	  förutse	  framtida	  konsekvenser	  som	  
uppkommer	  på	  grund	  av	  utomstående	  faktorer?	  





 

 


