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Abstract  
The requirement on audit was introduced when ownership was separated from management. 

The situation that arouse was that not only the owners, but also the stakeholders, required in-

formation about the company’s financial position. On this basis the audit would contribute to 

quality assurance of the financial information. One of the auditor's functions is to assess an 

ongoing stakeholder opinion. If any doubt occurs regarding the company's going-concern a 

remark about the going-concern issues should be included in the audit report. A previous 

study shows that in about 50% of the cases, the auditor has been given a qualified audit report 

and the following year gone bankrupt. The aim of this study is to explain what factors that 

influences the auditor to provide information or signals in the audit report. The method that is 

used is a document study based on all joint-stock companies that have gone bankrupt in Skåne 

County during the period 070401-080331. The result of the study highlights that auditors in 

Skåne have been given adverse options in the majority of the cases but should instead have 

been given more remarks regarding going-concern. Furthermore the study indicates that larger 

accounting firms give more remarks regarding going-concern problems than smaller account-

ing firms. Finally the study also showed that larger companies tend to get more adverse op-

tions than smaller companies.  
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1. Inledning 
I samband med att ägandet separerades från ledningen i företaget uppstod kraven på revision. 

Ägarna som inte var verksamma i företaget ville bli försäkrade om att kapitalet förvaltades på 

ett bra sätt (Öhman, 2006). Det var och är inte endast företagets ägare utan även övriga intres-

senter som kräver rapporter som visar att deras intressen upprätthålls (Pentland, 2000). De 

potentiella investerarna vill exempelvis veta om de kommer att få avkastning på kapitalet de 

eventuellt kommer att investera och leverantörerna vill veta om de får betalt för sålda varor. 

Intressenternas krav på rapporter beror på att de inte har tillgång till verksamhetens interna 

information (Whittington, 2007). 

 

Revision kan betraktas som en slags garanti för att informationen som når företagets intres-

senter är korrekt (Öhman, 2006) och som ett sätt att öka värdet på företagets redovisade in-

formation (Duréndez Gómez-Guillamón, 2003). Öhman (2006) menar att revisionen bidrar till 

kvalitetssäkrad information. Den redovisningsskyldiga sänder information till den redovis-

ningsberättigade och revisionen bidrar till informationens pålitlighet. Tagesson och Eriksson 

(2006) menar att revisorn på ett professionellt och oberoende sätt skall granska en klients re-

dovisning för att kunna stärka tillförlitligheten och kvaliteten i de finansiella rapporterna. Re-

visionen skall skydda intressenterna och skapa en förtroendefull relation mellan revisorn och 

klientens intressenter.  

 

En av revisorns uppgifter är att göra en fortlevnadsbedömning för företaget som revideras. 

Finns det en osäkerhet gällande företagets fortlevnad skall revisorn avge en anmärkning i re-

visionsberättelsen, det vill säga ett going-concern utlåtande (Martens, Bruynseels, Baesens, 

Willekens & Vanthienen, 2008). Constantinides (2002) förklarar att ett going-concern utlå-

tande visar på verksamhetens möjlighet till fortlevnad. Enligt Martens et al. (2008) skall verk-

samhetens fortlevnad värderas för en rimlig tidsperiod och inte överstiga ett år från datumet 

då den finansiella rapporten reviderats. Negativa ekonomiska svängningar, försummelse av 

lån samt arbetsnedläggelse är exempel på situationer som kan forma tvivel angående ett före-

tags förmåga till fortlevnad.  

 

I Arnold, Collier, Leech och Suttons (2001) studie framgår att viktiga faktorer som beaktas 

vid en verksamhets fortlevnadsbedömning bland annat är likviditet, lönsamhet samt skuldsätt-

ningsgrad. Även icke-finansiell information anses vara betydelsefull vid revisorns bedömning 
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av verksamhetens fortlevnad. Anledningen till att dessa faktorer beaktas är att företagets in-

tressenter skall känna trygghet gällande det reviderade företagets solvens och förmåga att fort-

leva (Koh & Woo, 1998). Enligt Martens et. al. (2008) upplever allmänheten att ett företag 

som går i konkurs utan en anmärkning om going-concern problem är ett exempel på en miss-

lyckad revisionsrapportering.  

 

Revisionsfunktionens innebörd och trovärdighet är ifrågasatt genom suspekta årsredovisning-

ar och vaga revisionsberättelser (Öhman, Häckner, Jansson & Tschudi, 2006). Detta särskilt 

sedan redovisningsskandaler såsom Enron (Öhman et. al., 2006), Worldcom (Eichenwald, 

2002) samt Tyco (Palmer, Ziegenfuss & Pinsker, 2004) uppdagats. Redovisningsskandalerna 

har skadat allmänhetens uppfattning gällande revisorernas kompetens och förtroende (Palmer 

et. al., 2004). Öhman et. al. (2006) betonar att revisorerna kritiseras för att inte uppmärksam-

ma försummelser och bedrägerier då fokus är mer på innehållet än användandet av informa-

tionen. Detta innebär att revisorns plikt att skydda investerare och andra intressenter äventy-

ras.  

 

Enligt tidigare utförda studier gällande konkursdrabbade företags revisionsberättelser har det 

konstaterats att mindre än hälften av företagen som ansöker om konkurs har fått ett going-

concern utlåtande (Ruiz-Barbadillo, Gómez-Aguilar, De Fuentes-Barberá & García-Benau, 

2004). Även i Nilssons (2008) studie i svensk miljö påvisas brister i revisorns avgivande av 

anmärkningar gällande going-concern. Vart annat konkursdrabbat företag erhöll en ren revi-

sionsberättelse året innan konkurs. Nilsson (2008) visar även att revisorn i några fall inte av-

givit en anmärkning om going-concern problem trots att företaget haft ett negativt eget kapi-

tal.  

 

Det kan ifrågasättas i vilken utsträckning revisorn ger anmärkningar i revisionsberättelsen och 

på vilket sätt anmärkningarna berör företagets going-concern problem, det vill säga om revi-

sorn sänder information eller signaler om detta till den redovisningsberättigade. Information 

kan anses uppstå då revisorn anmärker på det specifika fortlevnadsproblemet, medan signaler 

kan sägas uppstå när revisorn anmärker på annat än det specifika problemet, exempelvis för-

brukat eget kapital eller för sent/inte inbetalda skatter och avgifter. Vidare ifrågasätts vilka 

faktorer som påverkar revisorns avgivande av anmärkningar i revisionsberättelsen. Utifrån 
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detta var syftet med denna studie att förklara vilka faktorer som påverkar revisorn att ge in-

formation respektive signaler i revisionsberättelsen.  

 

Sammanfattat kan det konstateras att företagets intressenter bidragit till kravet på revision 

(Öhman, 2006) och att en av revisorns uppgifter är att granska och bedöma företagets fortlev-

nadsförmåga. Vid tveksamhet om företagets fortlevnad skall revisorn avge en anmärkning om 

going-concern problem i revisionsberättelsen (Martens et. al., 2008). I följande kapitel, det 

vill säga kapitel två presenteras signal- och agentteorin som grund för studien och därefter 

följer hypotesformuleringar. Kapitel tre belyser den metod som ligger till grund för datain-

samlingen. Det empiriska materialet testas i kapitel fyra genom T- Test, Chi2-test och Bino-

minal logistisk regression för möjlighet att fastställa om hypoteserna skall förkastas eller inte. 

Slutligen i kapitel fem presenteras och diskuteras de resultat som framkommit ur analysen 

samt förslag till fortsatt forskning.  

 

 

 

2. Teori 
 

 

2.1 Information och signaler i revisionsberättelsen 
I en redovisningsrelation ska den redovisningsskyldige förse den redovisningsberättigade med 

information (Ijiri, 1983). Den redovisningsskyldige är en uppdragstagare som ansvarar för att 

redovisningsinformation sammanställs och lämnas ut. Företagets aktieägare och övriga exter-

na intressenter utgör de redovisningsberättigade (Öhman, 2006). Revisorn är en tredje part 

som kvalitetssäkrar informationen som den redovisningsskyldiga lämnar till den redovis-

ningsberättigade (Ijiri, 1983). Revisorns utlåtanden i revisionsberättelsen kan ge den redovis-

ningsberättigade information alternativt signaler. Förekommer det starka tvivel gällande ett 

företags fortlevnadsförmåga och revisorn väljer att avge en anmärkning om going-concern 

problem betraktas detta som information till de redovisningsberättigade. Då revisorn avger 

andra anmärkningar än ett direkt påpekande om going-concern problem utgör detta en signal 

till de redovisningsberättigade. En signal om going-concern problem kan exempelvis innebära 

att revisorn anmärker på att eget kapital är förbrukat eller understiger hälften av det registre-

rade aktiekapitalet eller på för sent/inte inbetalda skatter och avgifter. Som framgår av figur 1 
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lämnar den redovisningsskyldige redovisningsinformationen för granskning till revisorn. Via 

revisionsberättelsen lämnar sedan revisorn information respektive signaler till de redovis-

ningsberättigade. 

 
           Figur 1: Revisorns information och signaler till redovisningsberättigade.  

 

Eftersom revisorn såväl informerar som signalerar beaktas signalteorin. Denna behandlar upp-

täckandet av signaler (Ruya & Amini, 2006) och människans uppfattning av signalerna. 

Bergman (2007) menar att då en människa är alltför försiktig är risken att signaler utelämnas. 

Detta till skillnad från en människa som är risktagande, som kan leda till falska signaler.  

 

Signalteorin innefattar antagandet om att aktörer på marknaden har olika mycket information, 

det vill säga att det råder informationsasymmetri (Bergman, 2007). Miller och Rock (1985) 

menar att informationsasymmetri finns mellan insidern, det vill säga representanter för företa-

get, och outsidern, vilken representeras av företagets intressenter. För att övervinna denna 

informationsasymmetri kan insidern signalera till outsidern genom olika mekanismer. Det kan 

exempelvis vara pris och garanti på en produkt, vilket ger signaler om produktens kvalitet och 

företagets finansiella styrka. Vidare kan valet av redovisningsprinciper samt valet av revisor 

utgöra signaler till företagets intressenter. Genom årsredovisningen visar företaget sin ekono-

miska ställning och genom revisorns granskning stärks årsredovisningens trovärdighet.  

Redovisningsberättigade 

Redovisningsskyldige 

Revisorer 

Signal, via revisionsberättelsen

Redovisningsinformation 
för granskning 

Information, via revisionsberättel-
sen 
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Enligt Yim (2001) är en signal särskilt användbar då informationen är innehållsrik. Signaler 

sammankopplas med en händelse vid olika beslutssituationer. Revisorn delar in företag som 

revideras i riskfyllda eller osäkra. Detta innebär inte att alla dessa företag kommer att gå i 

konkurs utan det kan även framkomma bevis på att problem inte existerar (Kylén, 1989). Om 

revisorn gör ett uttalande om ett företags going-concern problem kan situationen såväl under-

skattas som överdrivas av de redovisningsberättigade intressenterna (Almer & Brody, 2002). 

 

Revisionsberättelsens anmärkningar är av olika allvarlighetsgrad. För att utläsa allvarlighets-

graden i revisorernas anmärkningar har en kategorisering av anmärkningarna i revisionsberät-

telsen gjorts med utgångspunkt från Nilssons (2008) tidigare forskning. I tabell 1 kan de olika 

kategorierna utläsas där kategori ett är allvarligast och kategori åtta minst allvarlig. Då kon-

trollbalansräkningen inte upprättats vid förbrukat eget kapital förkom anmärkningar om detta i 

många revisionsberättelser och därför medtogs dessa i kategori fem. I kategori sex, avvikelse 

från god redovisningssed, ingår anmärkningar om brister i intern kontroll, för sent överlämnad 

eller upprättad årsredovisning, PM till styrelsen samt förbjudna lån. Kategoriseringen skall 

visa vad revisorer anmärker på och vilken anmärkning som är mest förekommande. Denna 

studie fokuserar på kategorierna fem, sju och åtta, det vill säga eget kapital, inbetalningar av 

skatter och avgifter samt bolagets fortlevnadsförmåga. Kategori fem och sju anses vara signa-

ler på tvivel gällande företagets fortlevnad medan kategori åtta beaktas som information om 

tvivel gällande företagets fortlevnad. Detta då helt eller delvis förbrukat eget kapital och för 

sent eller inte inbetalade skatter och avgifter visar att ett företag kan ha ekonomiska problem, 

utan att det direkt informerar om going-concern problem. 

 

Tabell 1: Allvarlighetskategorisering av anmärkningar 
Kat. Anmärkning 
1. Avstyrka beviljande av ansvarsfrihet. 
2. Avstyrka resultaträkning/balansräkning/vinstdisposition  

eller någon av dessa. 
3. Varken till- eller avstyrka/ej tillstyrka beviljande av  

Ansvarsfrihet. 
4. Varken till- eller avstyrka/ej tillstyrka resultaträkning/balansräkning/ 

förvaltningsberättelse/vinstdisposition eller någon av dessa. 
5. Eget kapital förbrukat eller understiger hälften av det  

registrerade aktiekapitalet. 
6. Anmärkning/upplysning eller avvikelse från god redovisningssed. 
7. Anmärkning om för sent eller inte inbetalade skatter och avgifter. 
8. Anmärkning, upplysning, erinring om fortlevnadsförmåga. 

      (Nilsson, 2008, s.14) 
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Pentland (2000) menar att revision sammankopplas med en situation som består av en relation 

mellan två parter, det vill säga agent och principal. Utöver agent-principal relationen mellan 

den redovisningsskyldige och de redovisningsberättigade förekommer det även en agent- 

principal relation mellan revisorn och de redovisningsberättigade (Figur 1). Revisorn betrak-

tas som en agent som kontrollerar en annan agent, det vill säga revisorn är en andra gradens 

agent. När en revisor anlitas uppstår ett agentproblem mellan revisorn och investerarna samti-

digt som revisorns uppgift är att reducera agentproblemet mellan investerare och företagsled-

ningen (Öhman, 2006). Även Jensen och Meckling (1976) behandlar den dubbla agentrelatio-

nen och menar att revisorn blir agent till agenten när revisorn ska utföra ett arbete för att 

skydda principalen.   

 

Då agentteorin innebär att en eller flera personer engagerar en annan person gällande service 

och beslutsfattande (Shankmans, 1999; Yip, Chung & Hung, 2007) ska detta ske till fördel för 

principalerna (Jensen & Meckling, 1976). Agentproblem uppstår då ägarskapet är separerat 

från kontrollen över företaget (Dunn, 1996; Goldberg & Idson, 2005; Vera-Munoz, 2005). Ett 

av agentproblemen som uppstår är informationsasymmetrin mellan agenten och principalen 

(Adams, 1994; Deegan & Unerman, 2006). Öhman (2006) menar att agenten innehar kunskap 

som inte delges principalen vilket medför att principalen inte kan kontrollera agentens age-

rande. Företagets redovisningsskyldighet minskar problematiken gällande informationsasym-

metrin då redovisningsskyldigheten innebär att den senaste periodens händelser offentliggörs 

för att principalen ska kunna granska hur agenten förvaltat företagets resurser.  

 

Ett annat agentproblem är parternas olika riskbenägenhet. Principalen anses riskneutral då 

riskerna diversifieras genom investeringar i olika företag medan agenten investerar allt i ett 

företag och är därmed riskavers då diversifiering inte är möjlig (Collin, 2006; Palliam & 

Shalhoub, 2003). Detta medför att såväl agenten som principalen är nyttomaximerare (Davis, 

Schoorman & Donaldson, 1997). För att minska problemen mellan agenten och principalen 

skapas ett näste av kontrakt där de olika kontraktsinnehavarna tillfredställer egenintresset. 

Principalen kan använda kontraktet för att kontrollera agentens opportunistiska beteende (Col-

lin, 2006).  

 

Sammanfattat kan det konstateras att revisorn informerar och signalerar till företagets intres-

senter genom revisionsberättelsen. Revisorn betraktas som en andra gradens agent i förhållan-
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de till den redovisningsberättigade och den redovisningsskyldige (Jensen & Meckling, 1976; 

Öhman, 2006). Informationen och signalerna som revisorn sänder genom anmärkningarna i 

revisionsberättelsen kan kategoriseras enligt en allvarlighetsskala.   

 

 

2.2 Hypotesformulering 
Det har konstaterats att revisorn informerar och signalerar via revisionsberättelsen. Informa-

tionen och signalerna uppstår genom att revisorn avger en ren eller oren revisionsberättelse. 

Fokus är huruvida revisorn informerar eller signalerar om going-concern problem. De faktorer 

som anses påverka om revisorn avger en ren eller oren revisionsberättelse och anmärker på 

going-concern problem kan delas in i tre kategorier av hypoteser: allmänna faktorer, revi-

sorn/revisionsbyrån och den redovisningsskyldige/den redovisningsberättigade (Figur 2).   

 
                  Figur 2: Hypotesindelning i tre kategorier 

 

 

 

 

 

 

 

Ren/Oren revisionsberättelse 

Allmänna faktorer 
Frånvaro av information och signaler 

Revisorn/Revisionsbyrån 
Revisionsbyråns storlek 
Godkänd eller auktoriserad revisor 

Den redovisningsskyldige/ 
Den redovisningsberättigade 
Ägarantal 
Klientföretagets storlek 
Klientföretagets bransch 

Anmärkning om going-concern problem
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Allmänna faktorer 

Frånvaro av information och signaler 

I Ruiz-Barbadillo et. als. (2004) studie kan utläsas att revisorer bidrar till att kritik riktas mot 

revisionsprofessionen då revisorerna inte förser intressenter med tillräckligt tidiga varnings-

signaler angående ett kommande misslyckande för företaget. En orsak till att revisorn inte 

informerar eller signalerar genom anmärkningar i revisionsberättelsen kan vara att revisorn 

förlorat sin oberoende ställning till klienten, exempelvis genom en personlig relation. Revi-

sorns bristande oberoende resulterar i att revisorns attityd och agerande påverkas. Detta kan 

bidra till omotiverade antaganden istället för objektiva bedömningar gällande inträffade hän-

delser (Nasser, Wahid, Faiza, Nazri & Hudaib, 2006). En annan tänkbar orsak till att revisorn 

väljer att inte informera eller signalera genom anmärkningar i revisionsberättelsen är enligt 

Kaplan, Roush och Thorne (2006) att revisorn inte förstår den finansiella informationens be-

tydelse. Detta kan resultera i en revisionsberättelse utan anmärkningar, trots att sådana kan 

vara befogade.  

 

Willett och Page (1996) belyser revisorernas olika beteende som grund för utelämnande av 

anmärkning. Revisorer har olika beteenden som leder till avvikande revisioner såsom att enk-

lare dokument väljs före ett lämpligt dokument, att granskning har skett av färre dokument än 

vad som hävdats eller i värsta fall att revisorn undertecknat en ren revisionsberättelse trots att 

det funnits brister som det borde ha anmärkts om. Revisionsberättelsen kan ses som ett med-

delande då det enligt Herbig och Milewicz (1996) sker en medveten kommunikation med de 

redovisningsberättigade genom de offentliga uttalanden som görs av revisorn i revisionsberät-

telsen. Den som utsänder information eller signaler kan välja vad som skall offentliggöras, 

vilket kan påverka företagets anseende (Herbig & Milewicz, 1994). Som nämnts tidigare har 

två studier visat på revisorns brist på att ge anmärkningar i revisionsberättelsen. Den interna-

tionella studien av Ruiz-Barbadillo et. al. (2004) visade att mindre än hälften av företagen 

som ansöker om konkurs har fått ett going-concern utlåtande. Den svenska studien genomförd 

av Nilsson (2008) visar att vart annat konkursdrabbat företag erhållit en ren revisionsberättel-

se året innan konkurs samt att revisorn i några fall inte avgivit en anmärkning om going-

concern problem trots att företaget haft ett negativ eget kapital.  

 

I Öhmans (2006) studie framgår att bolagets räkenskaper och styrelsens förvaltning enligt 

svensk lag skall granskas av en revisor. Det finns lagar och andra riktlinjer som förklarar hur 
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revisorn skall agera. Exempelvis framgår i revisorslagen att revisorn skall agera utifrån god 

revisorssed och revisionen skall enligt aktiebolagslagen vara av den omfattning som god revi-

sionssed kräver. Då revisorn agerar utifrån ett lagstadgat uppdrag och ett obegränsat ska-

deståndsansvar har revisorn ett behov av att skydda sig själv. Revisorn är uppmärksam på sitt 

handlande för att undvika att bli skadeståndsskyldig (Öhman, 2006). Detta kan medföra att 

revisorn är försiktig gällande avgivandet av en oren revisionsberättelse och en anmärkning om 

going-concern problem.    

 

Det kan ifrågasättas hur oberoende en revisor är i förhållande till bolaget som revideras då 

revisorn erhåller arvode av det företag som revideras. Vidare ifrågasätts om revisorn har för-

mågan att motsätta sig företagsledningens önskemål och om revisorn kan medverka till att 

väsentlig information undanhålls. Den redovisningsskyldige klientens going-concern problem 

kan betraktas som en risk för revisorn och revisorn kan undvika att rapportera om detta för att 

skydda sig själv (Öhman, 2006).  

 

Såväl Öhman (2006) som Ruiz-Barbadillo et. al. (2004) fokuserar på revisorns oberoende 

ställning och brist på kunskap. I Ruiz-Barbadillo et. als. (2004) studie framgår att revisorer 

har kritiserats för oförmågan att upptäcka företag som innehar problem samt revisorns motvil-

ja att avge en anmärkning om going-concern problem i revisionsberättelsen. Vidare visar stu-

dien att revisorn kan vara medveten om ett företags going-concern problem men inte ha eko-

nomiska incitament att publicera ett utlåtande om detta. Slutligen framgår även att revisorn 

kan uppleva att en anmärkning om företagets going-concern problem bidrar till att revisorn 

förlorar klienten. Vid en konkurs förlorar revisorn klienten oavsett om en anmärkning om 

going-concern problem avgivits eller inte. Men risken för konkurs är större då en anmärkning 

om ett företags going-concern problem avgivits. Även Arnold et. al. (2001) belyser såväl revi-

sorns oberoende ställning som revisorns brist på kunskap. Detta då de presenterar många 

tänkbara anledningar till varför revisorer inte publicerar utlåtanden om klientens förmåga att 

fortleva, såsom revisorns bristfälliga bedömning och klientens påtryckning om en ren revi-

sionsberättelse. Revisorns bristfälliga bedömning beror på att revisorn inte har den expertkun-

skap som krävs för att avge en anmärkning om going-concern problem. En annan tänkbar 

orsak till att revisorn inte avger anmärkningar kan vara att avtal finns om aktieägartillskott 

eller att företaget har en förlusttäckningsgaranti. 
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Utifrån ovanstående kan det konstateras att revisorns oberoende ställning (Nasser et al. 2006), 

brist på kunskap (Kaplan et. al., 2006), beteende vid granskningen (Willett & Page, 1996) 

samt rädsla för skadestånd (Öhman, 2006) utgör grunden för att revisorn inte informerar och 

signalerar i tillräcklig utsträckning i revisionsberättelsen. 

 

Hypotes 1a: Revisorer signalerar om problem i hälften av revisionsberättelserna för företag 

som går i konkurs nästföljande år. 

 

Hypotes 1b: Revisorer signalerar i minoriteten av fallen om going-concern problem i revi-

sionsberättelsen för företag som går i konkurs nästföljande år. 

 

Hypotes 1c: Revisorer informerar i minoriteten av fallen explicit om going-concern problem i 

revisionsberättelsen för företag som går i konkurs nästföljande år. 

 

Hypotes 1d: Revisorer informerar inte alltid om going-concern problem trots att detta borde 

ha gjorts för företag som går i konkurs nästföljande år. 

 

 

Revisorn/Revisionsbyrån 

Revisionsbyråns storlek 

Davidson och Neu (1993) menar att revisionskvalitet är en faktor som påverkar förtroendet 

för den finansiella informationen. Revisionskvaliteten baseras på revisorns förmåga att upp-

täcka och avlägsna fel i de finansiella rapporterna. Då de större revisionsbyråerna innehar mer 

resurser än mindre revisionsbyråer antas de större revisionsbyråerna utföra grundligare under-

sökningar. Vidare har större revisionsbyråer även mindre incitament än mindre revisionsbyrå-

er att äventyra normerna för att behålla sina klienter.  

  

Även Cravens, Flagg och Glover (1994) förknippar större revisionsbyråer med revisionskvali-

tet. Detta medför att investerare kan anta att klienter som revideras av någon av de större revi-

sionsbyråerna får högre kvalitet och att de finansiella rapporterna därmed innehåller mer till-

förlitlig information. Colbert och Marray (1999) samt Francis (2004) visar att revisionsbyråns 

storlek kan relateras till revisionskvalitet men även anseende. Stora företag investerar mycket 
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för att bygga upp sitt varumärke och därigenom anseende. Men trots stora investeringar kan 

ett litet misslyckande medföra att anseende och investeringar går förlorade.  

 

Trots att flera forskare visar att det finns ett samband mellan storleken på revisionsbyrån och 

revisionskvaliteten finns det även forskare som visar motsatsen. Lam och Chang (1994) påvi-

sar att det inte finns någon skillnad mellan stora och små revisionsbyråer gällande revisions-

kvaliteten. Enligt DeAngelo (1981) anser reglerare och mindre revisionsbyråer att storleken 

på revisionsbyrån inte påverkar revisionskvaliteten och dessutom att storleken på revisionsby-

rån är irrelevant då ett företag väljer revisor.  

 

Vidare gällande revisionsbyråns storlek framgår i Cravens et. als. (1994) studie att större revi-

sionsbyråer innehar klienter med lägre marknadsrisker, större förtjänst samt lägre skuldsätt-

ningsgrad. Baserat på agentteorin finns antagandet om att större revisionsbyråer innehar en 

större förmåga att övervaka och kontrollera ledningens egenintresse i ett företag. Slutligen 

gällande revisionsbyråns storlek förklarar Sercu, Bauwhede och Willekens (2006) att aktie-

marknadens förtroende för revisorn har minskat då skandaler där revisorn varit indragen upp-

dagats. Detta har medfört att flertalet revisorer blivit mer försiktiga i förhållande till rådande 

regler och överväger att avge fler orena utlåtanden. Detta uttrycks speciellt gällande de större 

revisionsbyråerna.    

 

I Smith, Fielder, Brown och Kestels (2001) studie framgår att revision är en domslutsprocess 

där revisorn är beroende av klienten. Har revisorn fler än en klient minskar revisorns finansi-

ella beroende för den enskilda klienten. Större revisionsbyråer har fler klienter än mindre re-

visionsbyråer vilket medför att revisionsbyråns storlek berör oberoendet och revisionskvalite-

ten. Detta medför att revisionsbyråernas ekonomiska beroende lindras genom att inneha flera 

olika klienter (Reynolds & Francis, 2001). Även Che-Amad och Houghton (1996) samman-

kopplar större revisionsbyråer med antalet klienter då de påvisar att större revisionsbyråer 

klarar av att förlora klienter då de har många andra klienter.   

 

Sammanfattat framgår att forskare har olika uppfattningar gällande om det förekommer ett 

samband mellan revisionsbyråns storlek och revisionskvalitet. Trots olika uppfattningar do-

mineras forskningen av att det förekommer ett samband mellan revisionsbyråns storlek och 

revisionskvalitet. Större revisionsbyråer antas avge fler orena revisionsberättelser och fler 
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anmärkningar om going-concern problem då de har bättre information (Davidson & Neu, 

1993), större förmåga att övervaka och kontrollera ledningens egenintresse (Cravens et. al., 

1994) samt fler klienter (Smith et. al. 1998) än mindre revisionsbyråer.  

 

Hypotes 2a: Större revisionsbyråer tenderar i större utsträckning än mindre revisionsbyråer 

att avge en oren revisionsberättelse för företag som går i konkurs nästföljande år. 

 

Hypotes 2b: Större revisionsbyråer tenderar i större utsträckning än mindre revisionsbyråer 

att informera om going-concern problem i revisionsberättelsen för företag som går i konkurs 

nästföljande år. 

 

 

Godkänd eller auktoriserad revisor 

Enligt 3-6 §§ i SFS förordning om revisorer (1995:665) finns det skillnader mellan godkända 

revisorer och auktoriserade revisorer. Auktoriserade revisorer har en högre utbildning, högre 

revisorsexamen, reviderar mer komplicerade och omfattande företag samt har en längre prak-

tisk utbildning än godkända revisorer (www.revisorsnamnden.se). Förutom dessa skillnader 

menar Andersson, Martinsson och Mårtensson (2007) att auktoriserade revisorer väljer att 

specialisera sig på olika branscher då specialisering betraktas som ett kliv uppåt i karriärsste-

gen. Specialisering medför att revisorn erhåller mer specifik kunskap inom ett avgränsat om-

råde. Cravens et. al. (1994) menar att specialisering inom särskilda rörelser sker för att ut-

veckla ett anseende, vilket skapar konkurrensfördelar gentemot andra revisorer. Detta då kli-

enter söker en revisor med hänsyn till anseende eller rörelsekoncentration. Även Dunn och 

Mayhew (2004) betonar specialisering inom en rörelse då detta minskar informationsasymme-

trin. Martens et. al. (2008) betonar att många misslyckanden i revisionen tyder på att besluten 

är komplicerade och innefattar en hög grad av omdöme. 

 

Ruiz-Barbadillo et. al. (2004) menar att revisorns beslutsfattande vid osäkerhet angående go-

ing-concern bedömning kännetecknas av två steg. Första steget är identifieringen av going-

concern problem vilket indelas i två faktorer, finansiell brist och revisorns förmåga att upp-

täcka detta, det vill säga revisorns kompetens. Det andra steget innebär ett fastställande av 

huruvida ett företag med going-concern problem skall få en anmärkning om detta i revisions-

berättelsen, vilket hänger samman med revisorns oberoende ställning. Revisionsbyrån riskerar 
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ett minskat anseende om revisorn inte anmärker om en brist i årsredovisningen och detta se-

dan uppdagas. Om revisionsbyrån istället anmärker om en brist riskerar den att förlora sin 

befintliga klient. Revisionskvaliteten baserad på revisorns oberoende och kompetens påverkar 

om ett företag får en anmärkning om going-concern problem. Detta beror med stor sannolik-

het på såväl revisorns förmåga att upptäcka finansiella problem som revisorns åsikt om vad 

som slutligen bör publiceras. Anledningen till att ett företags fortlevnadsförmåga skall bedö-

mas är att användare av finansiella rapporter tidigt skall varnas för möjliga finansiella pro-

blem. Informationen och signalerna i de finansiella rapporterna är användbara då revisorn har 

ingående kunskap angående företagets verksamhet och framtidsplaner.  

 

Då auktoriserade revisorer har högre examen, längre praktisk utbildning samt reviderar mer 

komplicerade företag än godkända revisorer antas de ha en högre kompetens och således stör-

re förmåga att upptäcka going-concern problem (Ruiz-Barbadillo et. al., 2004). Detta innebär 

att auktoriserade revisorer avger fler orena revisionsberättelser samt anmärker på företagets 

going-concern problem i fler fall än godkända revisorer.  

 

Hypotes 3a: Auktoriserade revisorer avger förhållandevis fler orena revisionsberättelser än 

godkända revisorer för företag som går i konkurs nästföljande år. 

 

Hypotes 3b: Auktoriserade revisorer avger förhållandevis mer information om going-concern 

problem i revisionsberättelsen än godkända revisorer för företag som går i konkurs nästföl-

jande år. 

 

 

Den redovisningsskyldige/Den redovisningsberättigade 

Ägarantal 

Separationen av ägarskap och kontroll kan orsaka stora agentproblem (Goldberg & Idson, 

2005). Mitra, Hossain och Deis (2007) menar att agentproblem påverkar kvaliteten på rappor-

terad redovisning. Detta då ägare och ledning är separerade och det finns incitament för led-

ningen att agera utifrån egenintresset.  

 

Aktieägarna kan kontrollera bolaget genom att en oberoende revisor bekräftat den finansiella 

rapporten som ledningen upprättat (O´Sullivan, 2000). Revisionstjänster kan tillämpas i vil-
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ken situation som helst där det finns en redovisningsrelation mellan två parter, det vill säga i 

en agent-principal relation (Pentland, 2000). Enligt O´Sullivan (2000) har aktieägare i bolag 

med spritt ägarskap stor tilltro till revisorn och revisionsprocessen då ledningen övervakas 

och aktieägarnas intressen tillvaratas.  

 

Revisorer agerar länk mellan redovisningsskyldiga och redovisningsberättigade för att kvali-

tetssäkra företagets redovisningsinformation. Redovisningsinformationen skall granskas och 

bedömas av revisorn med tanke på investerare och andra intressenter (Öhman, 2006). Iyer och 

Rama (2004) påvisar att reviderade finansiella rapporter uppkommer efter förhandlingar mel-

lan ett företags ledning och dess revisor. Dessa parters makt är vad som bestämmer vad som 

framkommer av förhandlingarna. Reynolds och Francis (2001) ifrågasätter om det är möjligt 

för revisorn att vara oberoende då revisorn får betalt av det granskade företaget.   

 

Aktieägarna är inte lika motiverade att övervaka företagets beslut då ägarskapet är spritt i fö-

retaget (Mitra & Hossain, 2007). Maher och Andersson (2003) menar att svårigheten med 

spritt ägarskap är att övervakningen av ledningen är svag. Företag kräver högre kvalitets-

granskning för att minska agentkostnaderna vilket innebär att kostnaden för revisionen ökar. I 

Mitra et. als. (2007) studie visas ett positivt samband mellan spritt ägande och revisionskost-

nader som innebär att ju mer spritt ägandet i ett företag är desto högre revisionskostnader. 

Detta går i linje med Mitra och Hossain (2007) som menar att en högre kvalitetsgranskning 

krävs för att minska agentkostnader och med detta ökar revisionskostnaderna samt revisorns 

maktposition gentemot företaget. Med kraven på en kvalitetsgranskning ökar kraven på revi-

sorn och således kraven på revisionsberättelsen.  

 

Sammanfattat har det konstateras att då ägarskap och kontroll är separerade (Goldberg & Id-

son, 2005) kontrollerar aktieägarna bolaget och ledningen genom att revisorn granskar de fi-

nansiella rapporterna och undertecknar revisionsberättelsen. Detta visar sig särskilt i företag 

med spritt ägande där tilltron till revisorn (O´Sullivan, 2000) och kraven på en kvalitets-

granskning (Mitra & Hossain, 2007) är stor.   

 

Hypotes 4a: Ju fler ägare företaget har i desto större utsträckning avger revisorn en oren 

revisionsberättelse för företag som går i konkurs nästföljande år. 
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Hypotes 4b: Ju fler ägare företaget har i desto större utsträckning informerar revisorn om 

going-concern problem i revisionsberättelsen för företag som går i konkurs nästföljande år. 

 

 

Klientföretagets storlek 

Enligt Willett och Page (1996) är större klientföretags redovisning vanligtvis tillförlitlig. Re-

visorer upptäcker dock sällan bedrägerier då rutinarbeten först och främst utförs av revisors-

assistenter som en grund för de påskrivande revisorernas arbete och utlåtande. Detta leder till 

att kostnaderna att revidera större företag är höga då behovet av rutinarbete ökar med storle-

ken på det företaget. Revisionskostnader och tiden att revidera påverkas av samhällspolitiska 

påtryckningar vilket i sin tur påverkar revisorns oberoende ställning till klientföretaget (Ar-

nold et. al., 2001). För att reducera kostnaderna måste tiden för revisionen minska (Willett & 

Page, 1996). Revisorn har intresse av att uppnå ett professionellt anseende vilket motiverar ett 

beteende som överensstämmer med ekonomiska, politiska, sociala samt kulturella förvänt-

ningar i samhället. Detta påverkar revisorns beslut. Trots att revisorn är kvalificerad och inne-

har expertis kan bristfällig revisionsplanering, dåligt utförande, svag påtryckning på revisorn 

från intressenterna samt misslyckande att bemöta samhälleliga påtryckningar leda till olämp-

liga revisionsbeslut (Arnold et. al., 2001). 

 

En oren revisionsberättelse får negativa konsekvenser för det berörda företaget (Laudon & 

Persson, 2004), vilket medför att framför allt större aktiebolag försöker undvika att erhålla 

orena revisionsberättelser genom att följa normer och lagstiftning. Detta innebär att större 

företag i större utsträckning än mindre företag får rena revisionsberättelser (Börjesson, Fors & 

Nilsson, 2005). Även resultatet av Laudon och Perssons (2004) studie visar att det är de mind-

re företagen som tenderar att få orena revisionsberättelser.     

 

Iyer och Rama (2004) menar att sannolikheten att få en anmärkning om going-concern pro-

blem är lägre för större företag. Revisorer föreslår i mindre utsträckning justeringar vid upp-

täckta fel vid revision av större företag. Detta kan hänföras till att större företag har lättare att 

få tillgång till kapitalmarknaden samt bättre intern kontroll. Revisorerna och deras byråer har 

mer att vinna om de samtycker och accepterar företagets redovisning. Detta för att bibehålla 

revisionsbyråns anseende och inkomsten från klienten. 
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Större företag tenderar i mindre utsträckning än mindre företag att få orena revisionsberättel-

ser. Detta då revisorn i större företag reducerar kostnader genom att undvika att granska do-

kument eller inte göra allt för att upptäcka fel (Willett och Page, 1996) och då dessa klienter 

strävar efter att följa lagar och normer för att undvika att erhålla en oren revisionsberättelse 

(Laudon & Persson, 2004). Sannolikheten för en anmärkning om going-concern problem är 

lägre för ett större företag då revisorer föreslår justeringar i mindre utsträckning (Iyer & 

Rama, 2004).  

 

Hypotes 5a: Större företag får i mindre utsträckning än mindre företag en oren revisionsbe-

rättelse året innan de går i konkurs. 

 

Hypotes 5b: Större företag får i mindre utsträckning än mindre företag information om go-

ing-concern problem i revisionsberättelsen året innan de går i konkurs. 

 

 

Klientföretagets bransch 

Blank (2007) menar att företag som påverkar sin omgivning negativt redovisar mer informa-

tion än företag i andra branscher. Finans- och serviceföretag redovisar mindre än exempelvis 

gruvföretag, oljeföretag och kemikalieföretag som skadar miljön i produktionsprocessen. 

Skillnader finns även i hur företag i olika branscher kommunicerar sina upplysningar. Bran-

scher som är mer utsatta för granskning lämnar vanligtvis information genom fler kanaler än 

årsredovisningen. Broberg (2006) påvisar att enligt agentteorin kan samband mellan bransch 

och skillnader i tillhandahållandet av redovisningsinformation bero på att reglerade företag 

inom industribranschen redovisar information för att reducera agentkostnader. 

 

Företag följer samma redovisningsbeteende gällande redovisningsstandarder som andra före-

tag inom samma bransch. Om ett företag avviker från den övriga branschen gällande redovis-

ningsbeteendet kan detta upplevas som ett tecken för dåliga nyheter (Collin, Tagesson, An-

dersson, Cato & Hansson, 2004). 

 

Enligt ovan kan det konstateras att företag som påverkar sin omgivning negativt redovisar mer 

än företag i andra branscher (Blank, 2007). Tillhandahållandet av information beror på att 

reglerade företag inom industribranschen redovisar information för att reducera agentkostna-
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der (Broberg, 2006). Om ett företag avviker från redovisningsstandarderna inom dess före-

tagsbransch kan detta upplevas som dåliga nyheter (Collin et. al., 2004). Detta indikerar att 

branschen är av betydelse vid avlämnandet av årsredovisningen samt information och signaler 

i revisionsberättelsen.  

 

Hypotes 6a: Företag i vissa branscher får i större utsträckning än företag i andra branscher 

en oren revisionsberättelse året innan de går i konkurs. 

  

Hypotes 6b: Företag i vissa branscher får i större utsträckning än företag i andra branscher 

information om going-concern problem i revisionsberättelsen året innan de går i konkurs.  

 

Sammanfattat har flera hypoteser gällande revisorns avgivande av ren eller oren revisionsbe-

rättelse samt anmärkning om going-concern problem presenterats. En kategorisering av hypo-

teserna baseras på allmänna faktorer, revisorn/revisionsbyrån samt den redovisningsskyldi-

ge/den redovisningsberättigade. Hypoteserna i kategorin allmänna faktorer berör om revisorn 

avgivit en ren eller oren revisionsberättelse i de konkursdrabbade företagen, om revisorn av-

givit information eller signaler gällande anmärkningen om going-concern problem samt om 

revisorn borde ha avgivit en anmärkning om going-concern problem då företaget haft negativ 

soliditet. Hypoteserna i kategorin revisorn/revisionsbyrån innefattar huruvida auktoriserade 

revisorer och större revisionsbyråer avgivit fler orena revisionsberättelser och fler anmärk-

ningar om going-concern problem. Slutligen innehåller kategorin den redovisningsskyldi-

ge/den redovisningsberättigade hypoteser om företag med flera ägare får fler orena revisions-

berättelser, om större företag i mindre utsträckning får orena revisionsberättelser samt om 

vissa branscher får fler orena revisionsberättelser än andra branscher. Hypoteser gällande an-

märkning om going-concern problem ingår även i denna kategori.   

 

 

 

3. Metod  
 

Litteraturgranskning och val av ansats 

Syftet med denna studie var att förklara vilka faktorer som påverkar revisorn att ge informa-

tion och signaler i revisionsberättelsen. En litteraturgranskning baserad på vetenskapliga artik-



    
 Information och signaler i revisionsberättelsen  Nilsson & Rosengren 
 

 22

lar inom området genomfördes för att kunna förverkliga denna studies syfte. Efter att littera-

turgranskningen genomförts kunde teorier väljas och förklarande variabler fastställas, vilka 

skulle skapa samband med de beroende variablerna ren/oren revisionsberättelse samt anmärk-

ning om going-concern problem. De oberoende variablerna är bland annat frånvaro av infor-

mation och signaler, godkänd/auktoriserad revisor samt klientföretagets storlek.  

 

Urval och bortfall 

Denna studie grundas på en dokumentstudie omfattande konkursdrabbade företag i Skåne län 

under tidsperioden 2007-04-01 till 2008-03-31. Undersökningen baseras på en totalundersök-

ning då samtliga konkursdrabbade företag i Skåne län observerats. Ett slumpmässigt urval i 

hela Sverige kunde ha gjorts men att ett stratifierat urval med enbart Skåne län som popula-

tion valdes beror på att detta är ett expansivt och växande län med närhet till andra länder och 

av lämplig storlek för att vara föremål för en totalundersökning. Enligt Saunders et. al. (2007) 

kan bättre jämförelser göras om den utvalda populationen grundas på ett stratifierat urval. Att 

studien baserats på företag i Skåne län beror även på intresset att undersöka ett län som skiljer 

sig markant från Västernorrlands län som undersökts i Nilssons (2008) studie. Skillnaden mel-

lan länen är bland annat storleken samt antalet företag. Skåne är ett större län med fler företag 

än Västernorrland. Urvalet genomfördes på internetsidan Företagsfakta (www.dn.se) och re-

sulterade i 320 konkursdrabbade företag. Efter att handelsbolag och kommanditbolag uteslu-

tits återstod 278 företag (Figur 3). Handelsbolag och kommanditbolag uteslöts då de saknar 

revisionsplikt. Ytterligare 58 företag föll bort i urvalsprocessen då dessa saknade årsredovis-

ningar och därigenom revisionsberättelser. Det slutliga urvalet uppgick till 220 företag. Gäl-

lande variabeln revisionsbyrå förekom ett bortfall då enbart revisorns namn och titel kunde 

utläsas i årsredovisningen. För några företag kunde namn på revisionsbyrå inhämtas genom 

sökning på internet och i annat fall fick dessa klassificeras som ett bortfall i hypotesen inne-

hållande revisionsbyrå. Dock påverkade bortfallet i variabeln revisionsbyrå inte det slutliga 

urvalet för de övriga variablerna.  
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Figur 3: Klassificering av respondenter. Siffrorna inom parantes visar antal företag.  

 

Datainsamling baserad på checklista 

Efter urvalet av 220 konkursdrabbade företag utformades en checklista (Bilaga1) baserad på 

de hypoteser och därigenom de variabler som skulle mätas i denna studie. Datainsamlingen 

baserades på de konkursdrabbade företagens senaste årsredovisningar och revisionsberättel-

ser. Datainsamlingen omfattade 220 årsredovisningar och revisionsberättelser inhämtade från 

databasen Affärsdata (www.ad.se). Informationen hämtad från årsredovisningarna och revi-

sionsberättelserna registrerades i datorprogrammet Excel för att därefter kodas i statistikpro-

grammet SPSS. Statistiska beräkningar i SPSS genomfördes som underlag för analysen.  

 

Datamaterial behandlas 

För att analysera det empiriska materialet användes bivariata tester samt multipla regressions-

analyser. Gällande de bivariata testerna användes T-Test och Chi2-test för att testa om det 

förekom samband mellan de beroende variablerna och de oberoende variablerna. Binominal 

logistisk regression användes för att se om det förekom skillnader inom variablerna. Den mul-

tipla regressionsanalysen utfördes med en Binominal logistisk regression. Detta för att den 

beroende variabeln skulle testas mot alla oberoende variabler samtidigt. Resultatet av den 

multipla regressionsanalysen visade vilka faktorer som kan förklara avgivandet av en oren 

revisionsberättelse samt avgivandet av en anmärkning om going-concern problem. Variabler-

Konkursdrabbade 
företag (320) 

Konkursdrabbade ak-
tiebolag som skall 
undersökas (278) 

HB och KB som 
uteslutits (42) 

Saknar årsredovisning och 
revisionsberättelse (58) 

Konkursdrabbade aktiebolag 
med årsredovisning och  
revisionsberättelse (220) 
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na anses vara normalfördelade då antalet observationer överstiger 30 stycken (Blank, 2007). 

Konfidensgraden kännetecknas av att mindre än 0,05 bedöms som starkt signifikant och 0,10 

som svagt signifikant (Blank, 2006; Broberg, 2006; Johnson, Ellstrand, Dalton & Dalton, 

2005; Tharenou, 2001; Weigand & Lehmann, 1999; Zahr, Neubaum & Huse, 2000).  

 

Alternativt tillvägagångssätt, validitet och reliabilitet 

Att en dokumentstudie användes var främst för att det var årsredovisningar och revisionsbe-

rättelser som skulle granskas. Det skulle inte vara möjligt att uppnå denna studies syfte med 

en intervju- eller enkätundersökning då revisorer har tystnadsplikt och ägare av konkursdrab-

bade företag kanske inte har den exakta information som krävs. En fördel med en dokument-

studie är att långsamt och tidskrävande arbete minimeras (Herrman & Thomas, 1995). En 

dokumentstudie bidrar dessutom till att såväl validiteten som reliabiliteten blir högre relaterat 

till studiens syfte. Enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2003) kännetecknas validitet av 

giltigheten i det som mäts. Då datainsamlingen grundats på årsredovisningar stärks validiteten 

eftersom vi använt den information som är avsedd att mätas. Reliabilitet innebär hur vi mäter, 

skärpan och tillförlitligheten i mätinstrumenten (Djurfeldt et. al. 2003). Då datainsamlingen 

baseras på företagens årsredovisningar stärks reliabiliteten genom att en replikation av denna 

undersökning kan ge ett likartat resultat.  

 

Mätning av variabler 

För att testa hypotes 1a gällande om revisorn signalerar om problem i hälften av revisionsbe-

rättelserna för företag som går i konkurs nästföljande år studeras om företagets revisionsberät-

telse är ren eller oren. Om revisionsberättelsen är oren granskas de anmärkningar som revi-

sorn avgivit. Det totala antalet revisionsberättelser relateras till rena/orena revisionsberättel-

ser. Revisionsberättelserna hämtas från den senaste årsredovisningen innan företaget gick i 

konkurs. Rena revisionsberättelser får siffran 0 medan orena revisionsberättelser klassificeras 

till siffran 1.  

 

I hypotes 1b antas att revisorn i minoriteten av fallen signalerat om företagets going-concern 

problem. Kategorierna 5 och 7 i allvarlighetsskalan (tabell 1) berör ekonomiska flöden i ett 

företag. Svårigheter att betala skatter och avgifter kan tyda på likviditetsproblem och brist på 

eget kapital kan ha en direkt inverkan på företagets fortlevnad. De orena revisionsberättelser 

som fått en anmärkning om helt eller delvis förbrukat eget kapital eller för sent/inte inbetalda 
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skatter och avgifter relateras till de orena revisionsberättelserna som inte innehåller en an-

märkning om företagets going-concern problem. Anmärkning om going-concern problem i 

kategorierna 5 och 7 får siffran 0 och annan anmärkning får siffran 1.  

 

Genom att granska anmärkningarna i kategori 8 enligt allvarlighetsskalan (tabell 1) i de orena 

revisionsberättelserna framgår hypotes 1c, om revisorn i minoriteten av fallen informerat och 

explicit avgivit en anmärkning om företagets going-concern problem. De orena revisionsbe-

rättelser som fått en anmärkning om företagets going-concern problem relateras till de andra 

orena revisionsberättelserna som inte innehåller en anmärkning om företagets going-concern 

problem. Anmärkning om going-concern problem i kategori 8 får siffran 0 och annan an-

märkning får siffran 1.      

 

En negativ soliditet tyder på att företaget har going-concern problem. För hypotes 1d, om re-

visorn borde ha avgivit en anmärkning för att informera om företagets going-concern pro-

blem, observeras om företaget haft en negativ soliditet i den senaste årsredovisningen innan 

konkurs. Negativ soliditet jämförs med om företaget fått en anmärkning enligt kategori 8. 

Företag med negativ soliditet och anmärkning om going-concern problem får siffran 0 och 

företag med negativ soliditet men utan anmärkning om going-concern problem får siffran 1.   

 

Som större revisionsbyrå räknas de fyra stora revisionsbyråerna KPMG, Deloitte Touch Toh-

matsu, PricewaterhouseCoopers och Ernst & Young (Beattie, Goodacre, Pratt & Stevenson, 

2001; O´Sullivan, 2000). Mellanstora revisionsbyråer består av BDO och Grant Thornton 

(Tagesson, Sjödahl, Collin, Olsson & Svensson, 2006). De revisionsbyråer som inte är någon 

av de fyra stora revisionsbyråerna eller mellanstora revisionsbyråerna benämns ”mindre revi-

sionsbyråer”. I hypotes 2a görs antagandet att större revisionsbyråer i större utsträckning än 

andra revisionsbyråer tenderar att avge en oren revisionsberättelse. De större revisionsbyråer-

na får siffran 0, de mellanstora får siffran 1 och de mindre revisionsbyråerna får siffran 2. De 

stora revisionsbyråerna, kategori 0 testas även mot enbart de små revisionsbyråerna, kategori 

2 för att se om det blir någon skillnad gällande resultatet. För att testa om det förekommer 

skillnad mellan revisionsbyråerna används en nominalskala för att bilda dummyvariabler som 

därefter testas i en multipel regressionsanalys. Åtta dummyvariabler bildas varav fyra av dem 

är de stora revisionsbyråerna KPMG, Deloitte, PWC och Ernst & Young. Även de mellansto-

ra revisionsbyråerna BDO och Grant Thornton blir dummyvariabler. Revisionsbyrån SET 
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som ingick i kategorin små revisionsbyråer blir en dummyvariabel och slutligen blir övriga 

små revisionsbyråer den åttonde och sista dummyvariabeln. Variabeln revisionsbyrå under-

söks genom att utläsa i revisionsberättelsen vilken revisionsbyrå som den undertecknande 

revisorn tillhör. Revisionsbyråns storlek relateras till antalet rena/orena revisionsberättelser.  

 

I hypotes 2b görs antagandet att större revisionsbyråer i större utsträckning än mindre revi-

sionsbyråer tenderar att informera om going-concern problem. Revisionsbyråernas storleksin-

delning är samma som i hypotes 2a. Variabeln revisionsbyråns storlek relateras till kategori 8 

i allvarlighetsskalan (tabell 1), anmärkningar om företagets going-concern problem. 

 

Då revisorernas utbildning, arbetsområden och således kompetens skiljer sig åt studeras om 

revisionsberättelsen undertecknats av en godkänd eller auktoriserad revisor. Antagandet om 

att auktoriserade revisorer avger förhållandevis fler orena revisionsberättelser än godkända 

revisorer görs i hypotes 3a. Variabeln godkänd/auktoriserad revisor relateras till rena/orena 

revisionsberättelser. En dummyvariabel mäts med siffran 0 om revisionsberättelsen under-

tecknats av en godkänd revisor eller siffran 1 om revisionsberättelsen undertecknats av en 

auktoriserad revisor. 

 

I hypotes 3b görs antagandet att auktoriserade revisorer i fler fall informerar om going-

concern problem än godkända revisorer. Liksom i hypotes 3a observeras om den revisor som 

undertecknat revisionsberättelsen är en godkänd revisor eller en auktoriserad revisor. Varia-

beln godkänd/auktoriserad revisor testas återigen, men denna gång mot variabeln anmärk-

ningar om going-concern problem, det vill säga kategori 8 i allvarlighetsskalan. Godkänd re-

visor får siffran 0 och auktoriserad revisor får siffran 1.  

 

Då ägarantalet antas påverka sannolikheten för en oren revisionsberättelse i hypotes 4a, ob-

serveras ägarantalet i årsredovisningarna. Det skulle vara tänkbart att i stället för att använda 

ägarantalet använda företagets ägarspridning, men då det förekommit brist på information om 

ägarspridning är detta inte möjligt. Variabeln ägarantal testas med en ordinalskala mot 

rena/orena revisionsberättelser.     
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Ägarantalet antas påverka sannolikheten för information om going-concern problem i hypotes 

4b. Informationen om ägarantal inhämtas från årsredovisningen och relateras till kategori 8 i 

allvarlighetsskalan, anmärkningar om going-concern problem i samtliga revisionsberättelser.  

 

Variabeln klientföretagets storlek mäts genom omsättning (Belkaoui & Karpik, 1989), antal 

anställda (Blank, 2007) samt balansomslutning (Broberg, 2006). Klientföretagets storlek rela-

teras till rena/orena revisionsberättelser då antagandet i hypotes 5a är att större företag i mind-

re utsträckning än mindre företag får en oren revisionsberättelse. Omsättning, antal anställda 

och balansomslutning har enligt Blank (2007) samt Hackston och Milne (1996) visat sig vara 

starkt korrelerade med varandra, därför finns möjligheten att endast en av dessa variabler 

kommer att användas som storleksmått efter att variablernas korrelation med varandra testats. 

 

Antagandet i hypotes 5b är att större klientföretag i mindre utsträckning än mindre klientföre-

tag får information om going-concern problem i revisionsberättelsen. Därför mäts variabeln 

klientföretagets storlek med kategori 8 i allvarlighetsskalan, anmärkningar om företagets go-

ing-concern problem. Indelningen gällande företagets storlek är samma som i hypotes 5a. 

 

I hypotes 6a görs antagandet om att företag i vissa branscher i större uträckning än företag i 

andra branscher får en oren revisionsberättelse. Branschindelningen grundas på Emsfors och 

Nilssons (2001) sammandragning av SNI koder. De olika klientföretagens branscher observe-

ras och indelas i olika branschkategorier bestående av livsmedel, tillverkning, handel och 

tjänste. Variabeln klientföretagets bransch testas mot rena/orena revisionsberättelser. Livsme-

delbranschen får siffran 0, tillverkningsbranschen får siffran 1, handelsbranschen får siffran 2 

och tjänstebranschen får siffran 3. För att testa om det förekommer skillnad mellan de olika 

branscherna bildas dummyvariabler som därefter testas i en multipel regressionsanalys. Ut-

ifrån studiens syfte och då de konkursdrabbade företagens branscher var varierande anses 

denna branschindelning lämplig.  

 

Branschindelningen i hypotes 6b är densamma som i hypotes 6a. Variabeln klientföretagets 

bransch testas ännu en gång men denna gång mot variabeln anmärkningar om företagets go-

ing-concern problem, kategori 8 i allvarlighetsskalan. Information om företagets bransch 

hämtas från den senaste årsredovisningen.         
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Sammanfattat kan det konstateras att en totalundersökning har genomföras där populationen 

är konkursdrabbade företag i Skåne län under tidsperioden 2007-04-01 till 2008-03-31. Urva-

let uppgick efter bortfall till 220 konkursdrabbade företag. Datainsamlingen grundades på de 

konkursdrabbade företagens senaste årsredovisning och revisionsberättelse. En checklista 

utformades utifrån hypoteserna. Det empiriska materialet sammanställdes i dataprogrammet 

Excel och testades i det statistiska programmet SPSS. De tester som användes för att studera 

samband och skillnader gällande variablerna var T-Test, Chi2-test, Kolmogorov Smirnov test 

och Binominal logistisk regression.    

 

 

 

4. Analys 
 

4.1 Beskrivande statistik  
Det har konstaterats att revisorn kan informera genom att anmärka på det specifika problemet, 

det vill säga going-concern problem, eller signalera genom att anmärka på andra saker än det 

specifika problemet. För att besvara studiens syfte är det av intresse att undersöka om det fö-

rekommer anmärkningar i de konkursdrabbade företagens revisionsberättelser, hur stort antal 

anmärkningar samt vilka anmärkningar som är mest förekommande. I tabell 2 presenteras 

antalet anmärkningar som förekommer i de konkursdrabbade företagens revisionsberättelser. 

Tabellen visar att 66 företag saknar anmärkningar och har därför fått en ren revisionsberättel-

se och att 154 företag fått en oren revisionsberättelse. Vidare framgår att de flesta konkurs-

drabbade företagen fått 1, 2 eller 3 anmärkningar i revisionsberättelsen. Fler än 6 anmärk-

ningar förekommer inte i något av de konkursdrabbade företagen.  

 

Tabell 2: Antal anmärkningar i revisionsberättelsen 
Antal anmärkningar Antal företag Procent 

0 66 30,0 
1 49 22,3 
2 44 20,0 
3 34 15,5 
4 16 7,3 
5 9 4,1 
6 2 0,9 
7 0 0 
8 0 0 

Total 220 100,0 
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Som nämnts ovan har flertalet av de konkursdrabbade företagen fått mellan 1 och 3 anmärk-

ningar i revisionsberättelsen. I tabell 3 framgår att den mest förekommande anmärkningen är 

anmärkningen om god redovisningssed och den minst förekommande anmärkningen är an-

märkningen om att revisorn varken kan till eller avstyrka beviljande av ansvarsfrihet. Då an-

märkningarna i kategori 1, 2 och 3 påträffades förekom det även andra anmärkningar. Övriga 

kategorier förekom det separata anmärkningar om. Då fokus i den här studien är på kategori 5, 

7 och 8 granskades hur många av dessa som förekom i enskilda fall. Av de 220 företagen 

hade 92 en anmärkning om förbrukat eget kapital (kategori 5) och 67 företag en anmärkning 

om för sent/inte inbetalda skatter och avgifter (kategori 7). I 37 fall anmärkte revisor om go-

ing-concern problem (kategori 8). Detta visar att revisorer avger mer signaler (kategori 5 och 

7) än information (kategori 8) om going-concern problem i revisionsberättelsen. 

 
Tabell 3: Anmärkningar i revisionsberättelsen fördelade på olika kategorier 
Kat. Anmärkning Antal anmärkningar 

1. Avstyrka beviljande av ansvarsfrihet. 14 
2. Avstyrka resultaträkning/balansräkning/vinstdisposition  

eller någon av dessa. 
12 

3. Varken till- eller avstyrka/ej tillstyrka beviljande av  
Ansvarsfrihet. 

3 

4. Varken till- eller avstyrka/ej tillstyrka resultaträkning/balansräkning/ 
förvaltningsberättelse/vinstdisposition eller någon av dessa. 

36 

5. Eget kapital förbrukat eller understiger hälften av det  
registrerade aktiekapitalet. 

92 

6. Anmärkning/upplysning eller avvikelse från god redovisningssed. 101 
7. Anmärkning om för sent eller inte inbetalade skatter och avgifter. 67 
8. Anmärkning, upplysning, erinring om fortlevnadsförmåga. 37 

 

 

4.2 Bivariat hypotesprövning 
I tabell 2 kan det utifrån hypotes 1a utläsas att 30 % av revisionsberättelserna var rena och att 

70 % av revisionsberättelserna var orena. Detta innebär att revisorn signalerar om problem i 

mer än hälften av fallen. Vidare undersöktes om revisorn enlig hypotes 1b signalerar om go-

ing-concern problem, det vill säga anmärker om kategori 5 och/eller kategori 7 i allvarlighets-

skalan (tabell 1), i minoriteten av de konkursdrabbade företagen. I 128 av de 154 orena revi-

sionsberättelserna anmärktes det om kategori 5 och/eller kategori 7 (tabell 3). Detta visar att 

revisorn i majoriteten av fallen (83 %) signalerar om going-concern problem i revisionsberät-

telsen.  
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Bland de 154 orena revisionsberättelserna fanns det anmärkning om going-concern problem, 

det vill säga kategori 8 i allvarlighetsskalan, i 37 fall (tabell 3). Det innebär att revisorn utifrån 

hypotes 1c informerar om going-concern problem i 24 % av fallen. Detta visar också att 117 

orena revisionsberättelser saknade explicit information om företagets going-concern problem.  

 

Efter att ha undersökt vilka företag som hade negativ soliditet i den senaste årsredovisningen 

kan det konstateras att 54 företag hade ekonomiska problem av den arten. Av dessa företag 

var det enligt tabell 4 endast 6 företag som fick en anmärkning om going-concern problem i 

revisionsberättelsen (kategori 8 i allvarlighetsskalan). Övriga 48 företag fick andra anmärk-

ningar. I tabell 12 i bilaga 2 kan det utläsas att samtliga av dessa 48 företag fick anmärkningar 

i kategori 5 och/eller 7 i allvarlighetsskalan, det vill säga helt eller delvis förbrukat eget kapi-

tal samt för sent/inte inbetalda skatter och avgifter. Detta tyder på att revisorn är medveten om 

tvivel gällande företagets fortlevnad och väljer att signalera om going-concern problem i stäl-

let för att informera. För att undersöka om revisorn informerar om going-concern problem i de 

fall då detta borde ha gjorts (hypotes 1d) användes även ett Chi2-test (p=0,000). Detta innebär 

att revisorn inte alltid informerar om going-concern problem trots att detta borde ha gjorts.   

 

Tabell 4: Anmärkning om going-concern vs. negativ soliditet 
Oberoende Variabler: Allmänna faktorer Ja Nej Totalt Signifikans 
Negativ soliditet, borde anmärkt 48 101 149  
Negativ soliditet, anmärkning finns 6 59 65  
Summa Negativ soliditet     Chi2  - test 54 160 214 0,000 
 
 

Efter att ha testat variabeln revisionsbyrå mot rena/orena revisionsberättelser (hypotes 2a) kan 

det i tabell 5 utläsas att 37 av de 154 orena revisionsberättelserna avgivits av stora revisions-

byråer, 19 av mellanstora revisionsbyråer samt 88 av små revisionsbyråer. Variabeln revi-

sionsbyrå testades mot ren/oren revisionsberättelse genom ett Chi2-två test (p=0,465). Detta 

innebär att ett samband mellan större revisionsbyråer och avgivandet av orena revisionsberät-

telser inte kan påvisas. För att se om resultatet skulle bli annorlunda vid en omgruppering av 

revisionsbyråerna jämfördes endast små och stora revisionsbyråer men ett statistiskt samband 

kunde inte heller i detta fall påvisas (p=0,166). 

 

När olika revisionsbyråer grupperas efter storleksordning beaktas inte de olika revisionsbyrå-

ernas agerande, exempelvis antas de fyra stora revisionsbyråerna agera likartat gällande avgi-

vandet av en ren/oren revisionsberättelse. För att undersöka om det förekommer skillnader 



    
 Information och signaler i revisionsberättelsen  Nilsson & Rosengren 
 

 31

gällande de olika revisionsbyråernas avgivande av ren/oren revisionsberättelse omkodades 

revisionsbyråerna till dummyvariabler och testades med en Binominal logistisk regression. 

Resultatet från regressionen framgår i tabell 13 i bilaga 2. Det visar sig bland annat att SET, 

KPMG, PWC och övriga revisionsbyråer skiljer sig åt gällande avgivandet av en oren revi-

sionsberättelse. Däremot framgår att BDO, Ernst & Young och små revisionsbyråer inte skil-

jer sig åt gällande avgivandet av en oren revisionsberättelse. Detta innebär att en av de fyra 

stora revisionsbyråerna agerar likartat med de små övriga revisionsbyråerna. Gruppering efter 

storlek kan således ge en missvisande bild då de fyra stora revisionsbyråerna antas agera lik-

artat och till skillnad från de mindre revisionsbyråerna. Sammanfattat kan det konstateras att 

det förekommer skillnader gällande de olika revisionsbyråerna gällande avgivandet av en 

ren/oren revisionsberättelse.   

 

Variabeln godkänd/auktoriserad revisor testades mot variabeln ren/oren revisionsberättelse 

(hypotes 3a) och i tabell 5 framgår att av de 154 orena revisionsberättelserna har 66 under-

tecknats av godkända revisorer och 88 av auktoriserade revisorer. Ett Chi2-test gav resultatet 

p=0,454, vilket innebär att inget statistiskt säkerställt samband kan fastställas huruvida aukto-

riserade revisorer avger fler orena revisionsberättelser än godkända revisorer för företag som 

senare går i konkurs. 

 

Efter att ha testat variabeln ägarantal mot ren/oren revisionsberättelse (hypotes 4a) kan det ur 

tabell 5 utläsas att 45 % av företagen som fått en oren revisionsberättelse har en ägare. Vidare 

framgår att 46 % av företagen med en oren revisionsberättelse har två ägare och 7 % har tre 

ägare. Det fanns ytterligare tre kategorier men dessa var inte enskilt mätbara då det förekom 

ett för litet antal företag i vardera kategorin. De kategorier som inte var enskilt mätbara sam-

manställdes till en kategori med benämning fyra ägare eller fler. Endast 2 % av företagen som 

fått en oren revisionsberättelse har fyra ägare eller fler. Det bör observeras att två av företagen 

saknar uppgifter om ägarantal i årsredovisningen. Variabeln ägarantal testades mot ren/oren 

revisionsberättelse med ett Independent Samples T-Test (p=0,263). Detta innebär att inget 

samband kan fastställas huruvida ägarantalet påverkar avgivandet av en ren/oren revisionsbe-

rättelse.  

 

Vidare testades variabeln klientföretagets storlek (hypotes 5a) inledningsvis med en ordinals-

kala innehållande nettoomsättning, antalet anställda samt balansomslutning. Detta genomför-
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des med ett Independent Samples T-test som indikerade på att balansomslutning har en påver-

kan (p=0,105). Även Kolmogorov Smirnov Test (p=0,013) visade att klientföretagets storlek 

har betydelse gällande variabeln balansomslutning. Detta innebär att med balansomslutning 

som storleksvariabel har storleken på klientföretaget betydelse gällande avgivandet av 

ren/oren revisionsberättelse. Variabeln storlek kategoriserades på flera sätt för att se om ett 

annat resultat kunde uppnås. Samtliga företags balansomslutning och nettoomsättning katego-

riserades utifrån en frekvenstabell där indelningarna baserades på 20 %, 40 %, 60 %, 80 % 

och 100 % och erhöll kategorierna 0-4, där 0 innefattar mindre företag, 1 lite större företag 

osv. De olika kategorierna mättes därefter mot variabeln ren/oren revisionsberättelse. I tabell 

5 framgår att 10 % av företagen med en oren revisionsberättelse ingick i kategorin för de 

minsta företagen (kategori 0). 27 % av företagen ingick i kategori 1, 29 % i kategori 2 och 18 

% i kategori 3. Slutligen ingick 16 % av företagen med en oren revisionsberättelse i kategori 

4. Variabeln klientföretagets storlek testades efter kategorisering mot ren/oren revisionsberät-

telse med ett Chi2-test (p=0,006). Detta innebär att denna storleksindelning har betydelse gäl-

lande avgivandet av ren/oren revisionsberättelse.  

 

Den oberoende variabeln klientföretagets bransch testades mot ren/oren revisionsberättelse 

(hypotes 6a) och i tabell 5 kan det utläsas att drygt 10 % av företagen med oren revisionsbe-

rättelse ingick i livsmedelsbranschen. Drygt 16 % av företagen ingick i tillverkningsbran-

schen, drygt 27 % i handelsbranschen och 46 % i tjänstebranschen. Variabeln klientföretagets 

bransch testades mot ren/oren revisionsberättelse med ett Chi2-test (p=0,524), vilket innebär 

att det inte finns något samband mellan klientföretagets bransch och ren/oren revisionsberät-

telse. För att undersöka om det finns någon skillnad inom de olika branscherna gällande avgi-

vandet av en ren/oren revisionsberättelse kodades variabeln klientföretagets bransch om till 

dummyvariabler och testades i en Binominal logistisk regression. I tabell 14 i bilaga 2 fram-

går resultatet av regressionen, som visar att företag inom olika branscher inte skiljer sig åt 

gällande avgivandet av rena/orena revisionsberättelser.  
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Tabell 5: Ren/oren Revisionsberättelse vs. oberoende variabler  
Variabler Kategori Ren Oren Totalt Test Signifikans 
Revisionsbyråns storlek Små 30 88 118   
 Mellan 5 19 24   
 Stora 18 37 55   
 Saknas 13 10 23   
Summa       66 154 220 Chi2 0,465 
Summa Små/Stora        Chi2 0,166 
Godkänd/Auktoriserad  Godkänd 27 66 93   
 Auktoriserad 39 88 127   
Summa     66 154 220 Chi2 0,454 
Ägarantal 1 24 69 93   
 2 31 70 101   
 3 8 11 19   
 4 eller fler 2 3 5   
Summa   65 153 218 T-test 0,263 
Klientföretagets storlek 0 4 16 20   
 1 13 41 54   
 2 11 44 55   
 3 19 28 47   
 4 19 25 44   
Summa   66 154 220 T-test 0,006 
Bransch Livsmedel 7 16 23   
 Tillverkning 11 25 36   
 Handel 12 42 54   
 Tjänste 36 71 107   
Summa   66 154 220 Chi2 0,524 
 

I nästa steg testades de oberoende variablerna mot den andra beroende variabeln; anmärkning 

om going-concern problem. Avseende variabeln revisionsbyråns storlek (hypotes 2b) framgår 

i tabell 6 att av de 37 anmärkningarna om going-concern problem har 14 anmärkningar utfär-

dats av stora revisionsbyråer, 4 anmärkningar av mellanstora revisionsbyråer samt 19 an-

märkningar av små revisionsbyråer. Revisionsbyråns storlek testades mot anmärkning om 

going-concern problem med ett Chi2-test (p=0,328). Detta innebär att det inte finns ett sam-

band mellan revisionsbyråns storlek och anmärkning om going-concern problem. För att se 

om en omgruppering skulle bidra till ett annat resultat jämfördes endast små och stora revi-

sionsbyråer och ett svagt statistiskt samband kunde då utläsas (p=0,100).  

 

För att undersöka om det förekommer skillnader mellan de olika revisionsbyråerna gällande 

avgivandet av en anmärkning om going-concern problem kodades variabeln revisionsbyrå om 

till dummyvariabler och testades med en Binominal logistisk regression. Resultatet av denna 

kan utläsas i tabell 15 i bilaga 2 där det framgår att Ernst & Young, BDO, Grant Thornton, 

PWC, SET och små revisionsbyråer skiljer sig åt gällande avgivandet av en anmärkning om 

going-concern problem. Vidare kan det utläsas att PWC har avgivit flest anmärkningar om 

going-concern problem för de konkursdrabbade företagen. Sammanfattat kan det konstateras 
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att det förekommer en skillnad gällande revisionsbyråernas avgivande av en anmärkning om 

going-concern problem.  

 

Variabeln godkänd/auktoriserad revisor testades mot anmärkningar om going-concern pro-

blem (hypotes 3b). I tabell 6 framgår att av de 37 anmärkningarna om företagets going-

concern problem var det 13 anmärkningar som gavs av godkända revisorer och 24 anmärk-

ningar som gavs av auktoriserade revisorer. Vidare framgår att av det totala antalet revisorer 

var 93 godkända och 127 auktoriserade. Variabeln godkänd/auktoriserad revisor testades mot 

anmärkning om going-concern problem med ett Chi2-test (p=0,218). Detta innebär att det inte 

finns något samband mellan revisorers formella titel och anmärkningar om going-concern 

problem.   

 

Även ägarantalet testades mot anmärkning om going-concern problem (hypotes 4b) och i 

tabell 6 framgår det att 41 % av företagen som fått en anmärkning om going-concern problem 

har en ägare.  43 % av företagen med en anmärkning om going-concern problem har två ägare 

och 11 % har tre ägare. Övriga kategorier innehöll vardera ett så litet antal att de samman-

ställdes till en kategori med benämningen fyra ägare eller fler. I denna kategori fanns 5 % av 

företagen med en anmärkning om going-concern problem. Som tidigare påpekats saknar två 

av företagen uppgifter om ägarantal i årsredovisningen. Variabeln ägarantal testades mot vari-

abeln anmärkning om going-concern problem med ett Independent Samples T-Test (p=0,287). 

Detta innebär att det inte förekommer ett samband mellan ägarantal och anmärkningar om 

going-concern problem.   

 

Variabeln klientföretagets storlek (hypotes 5b) testades inledningsvis med en ordinalskala 

innehållande nettoomsättning, antal anställda samt balansomslutning. Detta genomfördes med 

ett Independent Samples T-test (p=0,226). För att se om ett annat resultat kunde uppnås kate-

goriserades variabeln klientföretagets storlek på ett annat sätt. Det kan utläsas i tabell 6 att 13 

% av företagen med en anmärkning om företagets going-concern problem ingick i storlekska-

tegorin 0. 24 % av företagen ingick i kategori 1, 22 % i kategori 2, 19 % i kategori 3 och slut-

ligen 22 % i kategori 4. Trots att variabeln kategoriserades om förbättrades inte resultatet. Det 

innebär att det inte finns något samband mellan klientföretagets storlek och anmärkning om 

going-concern problem.   
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Slutligen testades klientföretagets bransch mot anmärkning om going-concern problem (hy-

potes 6b) och i tabell 6 kan det utläsas att 11 % av företagen som fått en anmärkning om go-

ing-concern problem ingick i livsmedelsbranschen. 16 % av företagen ingick i tillverknings-

branschen, 27 % i handelsbranschen och 46 % i tjänstebranschen. Variabeln klientföretagets 

bransch testades mot anmärkning om going-concern problem med ett Chi2-test (p=0,980). 

Detta innebär att det inte finns något statistiskt säkerställt samband mellan klientföretagets 

bransch och anmärkningar om going-concern problem. För att se om det förekom skillnader 

inom en bransch gällande avgivandet av en anmärkning om going-concern problem kodades 

variabeln klientföretagets bransch om till dummyvariabler som testades med en Binominal 

logistisk regression. Resultatet av den logistiska regressionen visade att det inte förekom nå-

gon skillnad mellan företagen i de olika branscherna gällande anmärkning om going-concern 

problem (tabell 16, bilaga 2).  

 
 
Tabell 6: Anmärkning om going-concern problem vs. oberoende variabler 

Variabler Kategori Anm. Ej anm. Totalt Test Signifikans 
Revisionsbyråns storlek Små 19 99 118   
 Mellan 4 20 24   
 Stora 14 41 55   
 Saknas 0 23 23   
Summa   37 183 220 Chi2-test 0,328 
Summa Små/Stora       Chi2-test 0,100 
Godkänd/Auktoriserad Godkänd 13 80 93   
 Auktoriserad 24 103 127   
Summa   37 183 220 Chi2-test 0,218 
       
Ägarantal 1 15 78 93   
 2 16 85 101   
 3 4 15 19   
 4 eller fler 2 3 5   
Summa   37 181 218 T-test 0,287 
Klientföretagets storlek 0 5 15 20   
 1 9 45 54   
 2 8 47 55   
 3 7 40 47   
 4 8 36 44   
Summa   37 183 220 T-test 0,226 
Bransch Livsmedel 4 19 23   
 Tillverkning 6 30 36   
 Handel 10 44 54   
 Tjänste 17 90 107   
Summa   37 183 220 Chi2-test 0,980 

  

Utifrån den bivariata analysen går det sammanfattningsvis att konstatera signifikans gällande 

hypoteserna 1c (tabell 3), att minoriteten av revisionsberättelserna innehåller en anmärkning 

om företagets going-concern problem och 1d (tabell 4), att en anmärkning om going-concern 
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borde ha avgivits i fler av de konkursdrabbade företagens revisionsberättelser. Vidare konsta-

terades signifikans gällande hypotes 2b (tabell 6), att större revisionsbyråer avger fler an-

märkningar om going-concern problem än övriga revisionsbyråer samt hypotes 5a (tabell 5), 

att större klientföretag får mindre antal orena revisionsberättelser än mindre klientföretag. 

 

 

4.3 Multipel regression 
Även multipel analys i form av en Binominal logistisk regression har genomförts. Om resulta-

ten i den bivariata analysen och den multipla analysen skiljer sig åt väger den multipla analy-

sen tyngre. En multipel regressionsanalys innehållande samtliga oberoende variabler presente-

ras i två separata modeller, en för vardera av de beroende variablerna. Därefter följer två mo-

deller där variabler uteslutits på grund av multikollinearitet. Då multikollinearitet förekom 

mellan storleksvariablerna omsättning, antal anställda och balansomslutning (Bilaga 3) testa-

des samtliga i de multipla regressionsanalyserna. Då enbart en av variablerna kan användas i 

en multipel regression och balansomslutning tidigare enligt den bivariata analysen visat sam-

band med de beroende variablerna användes denna som ett mått på storlek. I likhet med Jones, 

Neroth och Wahlquist (2006) logaritmerades variabeln balansomslutning (tabell 7). Att loga-

ritmera är vanligt förekommande (Bergström & Boije, 2005) framförallt gällande storleksva-

riabler (Ekström, 2008; Göker; 2005). Variablerna revisionsbyrå och bransch kodades om till 

dummyvariabler.      
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Tabell 7: Korrelationsmatris med oberoende variabler  
Pearson 
 

*Korrelationen är signifikant på 0,05-nivån 
**Korrelationen är signifikant på 0,01-nivån 

   1 2 3 4 5 6 6a 6b 6c 6d 6e 6f 6g 6h 7a 7b 7c 7d 

1. Ren/Oren rev.  1                  

2. Going-concern  -,294* 1                 

3. Antal ägare  -,075 -,100 1                

4. Balansomslutning (Log)  -,227* ,015 ,058 1               
5. Godkänd/ 
Auktoriserad revisor  -,018 -,065 ,050 ,068 1              
6.Revisionsbyrå 
(Små/Stora)  -,055 ,185** -,133 ,083 -,101 1             

 6a. Ernst&Young -,015 -,139 ,080 -,122 -,082 -,694** 1            

 6b. BDO -,017 ,101 ,081 ,107 ,030 -,412** -,125 1           

 6c. Grant Thornton ,116 -,118 ,064 -,190** ,045 -,187** -,078 -,059 1          

 6d. PWC ,048 -,166* -,025 ,068 ,109 -,149* -,099 -,075 -,047 1         

 6e. SET ,128 -,140 -,036 -,025 ,275** -,083 -,137 -,103 -,065 -,082 1        

 6f. Deloitte -,048 ,078 ,171* ,041 ,132 ,019 -,066 -,050 -,031 -,039 -,054 1       

 6g. KPMG -,152* ,117 -,106 ,037 -,027 ,118 -,099 -,075 -,047 -,059 -,082 -,039 1      

 6h. Övriga -,037 ,167* -,097 ,048 -,222** ,844** -,405** -,306** -,191** -,242** -,334** -,161* -,242** 1     

7. Bransch 7a. Livsmedel -,003 -,005 -,057 -,084 -,008 ,070 ,040 ,063 -,068 -,086 ,148* -,057 ,054 ,095 1    

 7b. Tillverkning -,005 ,002 ,186** ,020 -,044 ,074 ,006 -,093 -,015 -,053 ,024 -,074 ,006 ,083 -,151* 1   

 7c. Handel ,097 -,026 -,088 ,012 ,111 ,112 -,141* -,017 ,012 ,058 -,007 -,022 ,058 ,061 -,195** -,252** 1  

 7d. Tjänste -,077 ,024 -,028 ,026 ,133* -,111 ,094 ,045 ,044 ,043 -,106 ,111 -,090 -,056 -,332** -,430** -,555** 1 
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Den Binominala logistiska regressionen för den beroende variabeln ren/oren revisionsberät-

telse (tabell 8) påvisade ett samband (p=0,021). Modellen ger stöd för hypotes 5a då det finns 

ett negativt samband mellan klientföretagets storlek och ren/oren revisionsberättelse. Detta 

innebär att ju större klientföretag desto färre orena revisionsberättelser. Att variablerna SET 

och KPMG som ingår i variabeln revisionsbyrå är signifikanta indikerar att även revisionsby-

rå kan ha betydelse gällande avgivandet av ren/oren revisionsberättelse.  

 

Tabell 8: Binominal logistisk regression för den beroende variabeln Ren/Oren revisionsberät-
telse 
Oberoende variabler B S.E. Signifikans 
Konstant 4,860 1,484 0,001 
Balansomslutning -0,675 0,256 0,008 
Godkänd/Auktoriserad revisor -0,292 0,387 0,450 
Ägarantal -0,068 0,236 0,773 
Bransch – Livsmedel -0,118 0,612 0,847 
Bransch – Tillverkning 0,183 0,510 0,719 
Bransch - Handel  0,482 0,264 0,299 
Ernst&Young 0,491 0,588 0,404 
BDO 0,280 0,606 0,644 
Grant Thornton 19,803 14701,289 0,999 
PWC 0,859 0,848 0,311 
SET 1,505 0,825 0,068 
Deloitte -0,123 1,021 0,904 
KPMG -1,128 0,682 0,098 
B: 1,037 S.E.: 0,165 Signifikans: 0,021  
Nagelkerke R square: 0,182 
 

Avseende den beroende variabeln anmärkning om going-concern problem (tabell 9) påvisades 

ett samband (p=0,004). Det finns en indikation på ett samband mellan variabeln ägarantal och 

anmärkning om going-concern problem. Då ett negativt samband påvisas innebär detta att ju 

fler ägare desto färre anmärkningar om going-concern problem vilket kan utläsas i hypotes 

4b. Att Ernst & Young, Grant Thornton, PWC och SET som ingår i variabeln revisionsbyrå är 

signifikanta på 0,05-nivån indikerar att revisionsbyrån kan vara av betydelse gällande avgi-

vandet av anmärkning om going-concern problem.  
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Tabell 9: Binominal logistisk regression för den beroende variabeln anmärkning om going-
concern problem 

 

B: 1,460 S.E.: 0,185 Signifikans: 0,004  
Nagelkerke R square: 0,239 
  
Genom att utesluta de variabler som påverkar de andra variablerna negativt kan andra orsaks-

samband påvisas. Resultatet gällande ren/oren revisionsberättelse presenteras i tabell 10 

(p=0,022). Då variablerna balansomslutning och ägarantal var korrelerade uteslöts en av dessa 

variabler. Även variabeln bransch uteslöts. De variabler som är signifikanta i modellen är re-

visionsbyråerna SET och KPMG samt balansomslutning. Dessa tre variabler var även de som 

var signifikanta i tabell 8 men nu med en något starkare signifikans gällande SET och KPMG. 

Balansomslutning visade ett positivt samband till skillnad från i tabell 8. 

 

Tabell 10: Binominal logistisk regression för den beroende variabeln Ren/Oren revisionsbe-
rättelse med uteslutna variabler. 
Oberoende variabler B S.E. Signifikans 
Konstant 5,172 1,473 0,000 
Balansomslutning 0,721 0,250 0,009 
Godkänd/Auktoriserad revisor -,304 0,370 0,368 
Ernst&Young 0,172 0,541 0,769 
BDO 0,224 0,596 0,781 
Grant Thornton 19,821 14501,900 0,209 
PWC 0,918 0,839 0,285 
SET 1,586 0,812 0,058 
Deloitte -0,250 0,976 0,763 
KPMG -1,070 0,666 0,079 
B: 1,024 S.E.: 0,163 Signifikans: 0,022 
Nagelkerke R square: 0,171 
 

Tabell 11 gällande den beroende variabeln anmärkningar om going-concern problem visar ett 

samband gällande hela modellen (p=0,001). Variablerna som påvisar signifikans är revisions-

Oberoende variabler B S.E. Signifikans 
Konstant 3,884 1,334 0,004 
Balansomslutning -0,186 0,196 0,343 
Godkänd/Auktoriserad revisor  0,022  0,471  0,962 
Ägarantal -0,409 0,250 0,101 
Bransch – Livsmedel -0,358 0,710 0,614 
Bransch – Tillverkning 0,229 0,598 0,702 
Bransch - Handel  -0,229 0, 511 0,558 
Ernst&Young -1,518 0,559 0,007 
BDO 0,928 1,091 0,395 
Grant Thornton -1,856 0,888 0,037 
PWC -1,867 0,715 0,009 
SET -1,562 0,632 0,013 
Deloitte 19,666 17439,192 0,999 
KPMG 19,088 12059,217 0,999 
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byråerna Ernst & Young, Grant Thornton, PWC och SET, detta i likhet med resultaten i tabell 

9. Även ägarantal indikerar en påverkan i modellen och liksom i tabell 9 återfinns ett negativt 

samband.   

 
Tabell 11: Binominal logistisk regression för den beroende variabeln anmärkning om going-
concern problem med uteslutna variabler.  
Oberoende variabler B S.E. Signifikans 
Konstant 2,539 0,505 0,000 
Ägarantal -0,336 0,229 0,111 
Ernst&Young -1,198 0,520 0,016 
BDO 0,931 1,086 0,422 
Grant Thornton -1,574 0,832 0,052 
PWC -1,805 0,682 0,006 
SET -1,443 0,573 0,009 
Deloitte 19,619 17677,469 0,321 
KPMG 19,132 12093,880 0,368 
B: 1,452 S.E.: 0,183 Signifikans: 0,001 
Nagelkerke R square: 0,209 
 

Då samtliga revisionsbyråer togs bort från regressionsmodellen och ersattes med stora/små 

revisionsbyråer påträffades inget samband gällande ren/oren revisionsberättelse (p=0,621). 

Detta innebär att ett samband mellan storlek på revisionsbyrå och ren/oren revisionsberättelse 

inte kunde påvisas. Det finns indikationer på ett svagt samband mellan storlek på revisionsby-

rå och anmärkningar om going-concern problem (p=0,099).   

 

 

4.4 Hypotesernas utfall 
Sammanfattat har det utifrån de multipla regressionsanalyserna i avsnitt 4.3 framgått ett svagt 

samband mellan revisionsbyråns storlek och anmärkning om going-concern problem (hypotes 

2b). Vidare har det framgått att klientföretagets storlek kan förklara avgivandet av ren/oren 

revisionsberättelse (hypotes 5a). Dessa båda resultat går i linje med den bivariata analysen i 

avsnitt 4.2. Det har även indikerats att ägarantalet kan påverka avgivandet av en anmärkning 

om going-concern problem (hypotes 4b), men utifrån resultatet i den bivariata analysen ges 

inte tillräckligt stöd för hypotesen. I figur 4 presenteras en översiktlig bild över vilka hypote-

ser som förkastas respektive inte förkastas.  
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                  Figur 4: Hypotesernas utfall  

 

 

 

5. Diskussion, slutsatser och förslag till fortsatt forskning 
 

5.1 Diskussion och slutsatser 
Allmänna faktorer 

Syftet med denna studie var att förklara vilka faktorer som påverkar revisorn att ge informa-

tion och signaler i revisionsberättelsen. Revisorns otillräckliga oberoende (Nasser et al. 2006) 

och brist på kunskap (Kaplan et. al., 2006) har visat sig ligga bakom att revisorn avger en ren 

revisionsberättelse trots att revisionsberättelsen skulle ha kunnat vara oren. Nilssons (2008) 

studie visar att revisorn i hälften av fallen avgivit en ren revisionsberättelse för företag som 

nästföljande år har gått i konkurs. I resultatet av denna studie framgår dock att 70 % av de 

konkursdrabbade företagen fått en oren revisionsberättelse året innan konkurs. Att denna stu-

dies resultat skiljer sig från Nilssons (2008) studie kan bero på att revisorns beroendeställning 

till klientföretaget skiljer sig åt geografiskt. I Skåne finns många företag och då är revisorn 

inte lika beroende av en enskild klient medan revisorn i Västernorrland kan ha en annan bero-

endeställning till klientföretaget då antalet företag är färre. Förekommer det ett färre antal 

företag kan revisorn på ett annat sätt skapa en personlig relation med klientföretaget. Vidare 

H 1a: Signalerar i form av orena revisionsberättelser i hälf-
ten av fallen. 
H 1b: Minoriteten signalerar om going-concern problem. 
H 1c: Minoriteten informerar om going-concern problem. 
H 1d Going-concern problem informeras inte alltid trots att 
det borde ha gjorts. 
H 2a: Större revisionsbyråer – fler orena revisionsberättel-
ser. 
H 2b: Större revisionsbyråer – mer information om going-
concern problem. 
H 3a: Auktoriserad revisor – fler orena revisionsberättelser. 
H 3b: Auktoriserad revisor – mer information om going-
concern problem. 
H 4a: Fler ägare – fler orena revisionsberättelser. 
H 4b: Fler ägare – mer information om going-concern pro-
blem. 
H 5a: Större företag – fler orena revisionsberättelser. 
H 5b: Större företag – mer information om going-concern 
problem. 
H 6a: Bransch – fler orena revisionsberättelser. 
H 6b: Bransch – mer information om going-concern pro-
blem. 

H 1a: Förkastas 
 
H 1b: Förkastas  
H 1c: Förkastas inte 
H 1d: Förkastas inte 
 
H 2a: Förkastas 
 
H 2b: Förkastas inte 
 
H 3a: Förkastas  
H 3b: Förkastas  
 
H 4a: Förkastas 
H 4b: Förkastas 
 
H 5a: Förkastas inte 
H 5b: Förkastas 
 
H 6a: Förkastas  
H 6b: Förkastas 
 

Analys 
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kan även revisorns obegränsade skadeståndsansvar vara en faktor till att revisorn väljer att 

inte avge en oren revisionsberättelse (Öhman, 2006). Revisorn är väl medveten om att age-

randet är starkt kontrollerat av revisorsnämnden, vilket medför att revisorn vill undvika att dra 

på sig eventuella skadeståndsanmälningar. 

 

Revisorns otillräckliga oberoende (Arnold et. al., 2001; Öhman, 2006), brist på kunskap (Ar-

nold et. al., 2001; Ruiz-Barbadillo et. al. 2004; Öhman, 2006) samt rädsla att förlora klienten 

(Arnold et. al., 2001; Ruiz-Barbadillo et. al. 2004; Öhman, 2006) kan göra att revisorn inte 

avger en anmärkning om företags going-concern problem. Resultatet av denna studie visar att 

revisorn väljer att signalera, det vill säga ge anmärkningar om kategori 5 och 7 i allvarlighets-

skalan, framför att informera, det vill säga anmärka om kategori 8. Resultatet visar även att 

revisorn i vissa fall undviker att informera om going-concern problem trots att företag har en 

negativ soliditet. Anledningen till att revisorn hellre signalerar är informerar om going-

concern problem kan vara att revisorn har mer kunskap än de redovisningsberättigade och tror 

att de redovisningsberättigade förstår att det förekommer going-concern problem i företaget 

trots att detta enbart signaleras. En annan tänkbar orsak till att revisorn inte avger en anmärk-

ning om going-concern problem kan vara rädslan för att bli skadeståndsskyldig (Öhman, 

2006). Detta kan antingen bidra till att revisorn undviker att informera och istället signalerar 

eller att revisorn varken informerar eller signalerar om going-concern problem.     

 

Revisorn/Revisionsbyrån 

Stora revisionsbyråer förknippas med hög revisionskvalitet (Davidson & Neu, 1993), gott 

anseende (Colbert & Marray, 1999; Francis, 2004) samt många klienter (Reynolds & Francis, 

2001; Davidson & Neu, 1993; Che-Amad & Houghton, 1996). Detta borde innebära att större 

revisionsbyråer relativt sett avger fler orena revisionsberättelser och fler anmärkningar om 

going-concern problem än mindre revisionsbyråer. Trots detta visar resultatet av denna studie 

inte på något samband mellan revisionsbyråns storlek och avgivandet av orena revisionsberät-

telser. Detta kan bero på att mindre revisionsbyråer strävar efter att skapa gott anseende och 

därför avsätter tid åt att kvalitetsgranska klientföretagets finansiella information, medan de 

större revisionsbyråerna redan innehar ett gott anseende och kvalitetsgranskningen blir ett 

rutinarbete. Denna studies resultat stärks av Lam och Chang (1994) samt DeAngelo (1981) 

som menar att stora och små revisionsbyråer inte skiljer sig åt gällande revisionskvalitet. Ut-

ifrån agentteorin kan den enskilda personen fokuseras framför revisionsbyrån, vilket medför 
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att den enskilda personen agerar utifrån ett egenintresse. Revisorn som en enskild person an-

tas vara mer beroende av sitt arbete än att revisionsbyrån behåller sina klienter. Detta medför 

att det är de enskilda personerna på en revisionsbyrå som skapar revisionskvaliteten. Gällande 

större revisionsbyråer och anmärkning om going-concern problem visar resultatet av denna 

studie ett svagt samband. 

 

Trots att ett statistiskt samband inte kunde fastställas mellan revisionsbyråns storlek och avgi-

vandet av orena revisionsberättelser visar de kompletterande analyserna att det finns skillna-

der mellan olika revisionsbyråer i detta avseende. Skillnaderna visar sig således inte i första 

hand mellan små och stora revisionsbyråer. Skillnader mellan olika revisionsbyråer finns även 

gällande avgivandet av anmärkningar om going-concern problem. I det senare fallet framträ-

der skillnader både mellan små och stora revisionsbyråer och mellan olika revisionsbyråer i 

samma storlekskategori. Sammanfattningsvis innebär dessa resultat att det förefaller vanskligt 

att generalisera revisionsbyråer utifrån storlek. 

 

Auktoriserade revisorer har en högre och längre praktisk utbildning, reviderar mer komplice-

rade och omfattande företag (3-6 §§ i SFS förordning 1995:665) samt specialiserar sig inom 

ett specifikt område i högre utsträckning än godkända revisorer (Andersson et. al., 2007). 

Ruiz-Barbadillo et. al. (2004) menar att revisorns osäkerhet gällande valet att informera, sig-

nalera eller att avstå från att såväl informera som att signalera om going-concern problem 

beror på såväl revisorns kompetens som oberoende. Resultatet av denna studie visar att det 

inte finns någon skillnad mellan auktoriserade och godkända revisorer gällande antalet orena 

revisionsberättelser eller anmärkningar om going-concern problem. Detta kan bero på att oav-

sett om revisorn är godkänd eller auktoriserad så finns ett likartat förhållningssätt gällande 

relationen till klientföretaget. Såväl den auktoriserade som godkända revision är medveten om 

att vid en oren revisionsberättelse eller vid anmärkning om going-concern problem är sanno-

likheten att förlora klienten större än vid en ren revisionsberättelse. Vidare kan revisorns erfa-

renhet vara en faktor till avgivandet av en oren revisionsberättelse samt en anmärkning om 

going-concern problem. En auktoriserad eller godkänd revisor som specialiserat sig inom en 

viss bransch kan anses ha särskilt stor erfarenhet gällande granskningsprocessen och utlåtan-

den i revisionsberättelser för företagen i den aktuella branschen. 
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Angående revisionsbyrån och revisorn kan utfallen i analysen även bero på andelen godkända 

och auktoriserade revisorer i varje revisionsbyrå. I tabell 17 i bilaga 2 framgår att SET och 

Deloitte enbart hade auktoriserade revisorer som undertecknat revisionsberättelsen och 

KPMG, Ernst & Young samt övriga hade ungefär hälften godkända revisorer och hälften auk-

toriserade revisorer. Det kan ifrågasättas om en auktoriserad revisor på en av de större revi-

sionsbyråerna agerar på ett annat sätt än en auktoriserad revisor på en av de mindre revisions-

byråerna. Med tanke på företagskultur borde det vara en skillnad mellan olika auktoriserade 

revisorers agerande. Det kan även vara tänkbart att revisorns beteende varken speglar vilken 

revisionsbyrå eller vilken formell titel revisorn har. En revisors beteende kan påverkas av vil-

ken revisionsbyrå revisorn arbetar på och vilken yrkestitel revisorn har men det grundläggan-

de beteendet antas grundas på individuella förhållanden.   

 

Den redovisningsskyldiga/Den redovisningsberättigade 

Enligt Mitra och Hossain (2007) är aktieägarna inte lika motiverade att övervaka företagets 

beslut då ägarskapet är spritt i företaget. Revisorn granskar de finansiella rapporterna som de 

redovisningsskyldiga presenterar. Aktieägarna har stor tilltro till revisorn (O´Sullivan, 2000), 

vilket leder till att kravet på revisorn och revisionsberättelsen ökar (Mitra & Hossain, 2007). 

Detta borde bidra till att företag med fler ägare tenderar att få förhållandevis fler orena revi-

sionsberättelser. Dock visade denna studie inte på något samband mellan variabeln fler ägare 

och andelen orena revisionsberättelser. Detta kan bero på att företag med fler ägare i flertalet 

fall är större organisationer där det finns redovisningskompetens eller där internrevisorer age-

rar och således minskar sannolikheten för en oren revisionsberättelse. Att det inte förekom ett 

samband mellan fler ägare och orena revisionsberättelser kan utifrån agentteorin bero på att i 

en organisation med många ägare förekommer det många kontrakt. Ägarförhållandena kan 

liknas vid ett kontraktsnäste där alla medverkande parter är vaksamma så att kontrakten skall 

upprätthållas. Genom att alla kontraktsinnehavarna bevakar sina rättigheter och medverkar till 

att upprätthålla kontrakten ökar kontrollen i bolaget och antalet orena revisionsberättelser kan 

därmed minskas. Fler ägare relaterat till anmärkning om going-concern problem indikerade en 

viss påverkan vilket tyder på att revisorn tenderar att informera om going-concern problem i 

större utsträckning ju fler aktieägare företaget har. Att studiens resultat inte visade något sta-

tistiskt säkerställt samband utan endast en indikation kan bero på att revisorn inte vet aktie-

ägarens enskilda engagemang i verksamheten.    
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En oren revisionsberättelse får negativa konsekvenser för ett företag (Laudon & Persson, 

2004) vilket gör att större företag försöker följa normer och lagstiftning. Detta medför att stör-

re företag i större utsträckning än mindre företag får rena revisionsberättelser (Börjesson et. 

al., 2005). Resultatet av denna studie visar att det förekommer ett samband mellan större kli-

entföretag och antalet orena revisionsberättelser. Gällande anmärkning om going-concern 

problem visade Iyer och Ramas (2004) studie att sannolikheten för ett going-concern utlåtan-

de är lägre för större företag. Dock kunde inte denna studie påvisa ett samband mellan större 

klientföretag och antalet anmärkningar om going-concern problem. Detta kan bero på att revi-

sorn väljer att anmärka på andra faktorer, som att eget kapital är helt eller delvis förbrukat 

eller att skatter och avgifter inte är betalda i tid, då revisorn är beroende av klientföretaget. 

Revisorn väljer således att signalera i stället för att informera.  

 

Gällande klientföretagets bransch har det konstaterats att vissa branscher redovisar mer frivil-

lig information än andra branscher (Broberg, 2006). Vidare har det konstaterats att företag 

inom samma bransch tenderar att använda samma redovisningsstandarder och att avvikelser i 

redovisningsstandarderna indikerar på dåliga nyheter (Collin et. al., 2004). Detta borde kunna 

bidra till att företag i vissa branscher får fler orena revisionsberättelser och fler anmärkningar 

om going-concern problem än företag i andra branscher. Dock visade studiens resultat inget 

samband mellan bransch och antalet orena revisionsberättelser eller mellan bransch och anta-

let anmärkning om going-concern problem. Att det inte förekom någon skillnad mellan före-

tag i olika branscher kan bero på att flera av de konkursdrabbade företagen som ingick i un-

dersökningen bedrev olika verksamheter och därför blev branschen svårdefinierad. Vidare kan 

det även vara tänkbart att branschindelningen var för snäv.  

 

Avslutningsvis kan det konstateras att revisorn avgivit orena revisionsberättelser för majorite-

ten av de konkursdrabbade företagen i Skåne län under den undersökta tidsperioden. Däremot 

har revisorn bara i minoriteten av fallen informerat om going-concern problem och vidare kan 

det konstateras att revisorn hade kunnat informera om dessa problem i ytterligare fall då flera 

företag haft negativ soliditet. Det har även konstaterats att det förekommer ett samband så till 

vida att större revisionsbyråer anmärker om going-concern problem i större utsträckning än 

mindre revisionsbyråer. Vidare har det även framkommit att större klientföretag i mindre ut-

sträckning än mindre klientföretag får en oren revisionsberättelse.   
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5.2 Förslag till fortsatt forskning 
I denna studie har det konstaterats att den redovisningsskyldige sänder redovisningsinforma-

tion som skall granskas till revisorn som sedan skall informera och signalera till de redovis-

ningsberättigade via revisionsberättelsen. Revisorns oberoende ställning till klientföretaget 

relaterat till valet av att informera eller signalera har diskuterats. Vidare har det även diskute-

rats om revisorns oberoende ställning till klientföretaget skiljer sig åt geografiskt. Detta då 

resultatet i denna studie utförd i Skåne län skiljer sig något från en tidigare utförd studie i 

Västernorrlands län. Det skulle därför vara av intresse att i framtida studier undersöka om och 

i så fall hur revisorns oberoende ställning skiljer sig åt geografiskt i Sverige. Vidare skulle det 

vara av intresse att undersöka vilka faktorer som kan göra att revisorns oberoende ställning till 

klientföretaget skiljer sig geografiskt.    

 

I studien kan det utläsas att det är revisorn som avgör om det är information eller signaler om 

going-concern problem som skall sändas till den redovisningsberättigade. Studien resultat 

visar att revisorn väljer att signalera om going-cocern problem framför att informera om des-

sa. Revisorn anmärker oftare på att eget kapital är förbrukat eller understiger hälften av det 

registrerade aktiekapitalet än på att konkursbenägna företag har going-concern problem. Det 

skulle vara av intresse att i framtida studier undersöka orsaker till varför revisorn väljer att 

anmärka om andra saker än going-concern problem i de fall då en anmärkning om going-

concern problem skulle kunna ha gjorts.    

 

I anslutning till hypoteserna om going-concern problem har denna studie i huvudsak fokuserat 

på kategori 8 i allvarlighetsskalan. I framtida studier om information och signaler avseende 

företags fortlevnad skulle det vara intressant att ytterligare lyfta fram anmärkningar avseende 

storleken på eget kapital och i vilken utsträckning skatter och avgifter betalas (kategori 5 och 

7). Detta då dessa anmärkningar tyder på att det kan finnas tvivel gällande företagets fortlev-

nadsförmåga.  

 

I denna studie undersöktes företagets bransch i relation till antalet ren/orena revisionsberättel-

ser och anmärkning om going-concern problem. Branschindelning kan upplevas som snäv och 

det är tänkbart att en annan branschindelning hade bidragit till ett annat resultat. Således skul-
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le det vara av intresse att i framtida studier undersöka hur en annan branschindelning kan in-

verka på resultatet.    
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Bilaga 1 (3) 
 

 

Checklista vid undersökning av årsredovisningar  
 

Allmän företagsinformation i årsredovisningen 

1. Företagets storlek 

    a. Antal anställda 

    b. Omsättning 

    c. Balansomslutning 

2. Antal ägare i aktiebolaget 

3. Namn på revisionsbyrå 

4. Godkänd/auktoriserad revisor 

5. Bransch 

6. Eget kapital 

7. Registrerat aktiekapital 

8. Soliditet 

 

 

Revisionsberättelsen 

11. Ren- eller oren revisionsberättelse 

12. Anmärkningar i oren revisionsberättelse 
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Bilaga 2 (3) 
 

Tabeller 
 

Tabell 12: Anmärkningar vid going-concern problem 
Anmärkning i kategorier Antal företag Procent 

5 15 31,25 
1,5 1 2,08 
5,6 10 20,84 
5,7 6 12,50 

2,5,6 2 4,17 
4,5,6 2 4,17 
4,5,7 1 2,08 
5,6,7 6 12,50 

1,2,5,6 1 2,08 
1,4,5,6 1 2,08 
4,5,6,7 2 4,17 

7 1 2,08 
Totalt 48 100 

 

Tabell 13: Ren/Oren Revisionsberättelse vs. revisionsbyrå 
Oberoende Variabler: Revisionsbyrå Ren Oren Andel orena i procent Totalt Signifikans 
Ernst&Young 8 20 71,43 % 28  
BDO 5 12 70,59 % 17  
Grant Thornton 0 7 100 % 7  
PWC 2 9 81,82 % 11  
SET 2 18 90 % 20  
Deloitte 2 3 60 % 5  
KPMG 6 5 45,45 % 11  
Övriga 28 70 71,43 % 98  
Summa Revisionsbyrå     T-test 53 144  197 0,447  
KPMG-SET     0,013 
KPMG - PWC     0,088 
KPMG - Övriga     0,089 
SET - Övriga     0,100 
Ernst&Young - BDO     0,952 
Ernst&Young - Övriga     1,000 
BDO - Övriga     0,944 
Grant Thornton - Samtliga     0,999 
 

Tabell 14: Ren/Oren revisionsberättelse vs. klientföretagets bransch 
Klientföretagets bransch Signifikans 
Tjänste - Livsmedel 0,767 
Tjänste - Tillverkning 0,733 
Tjänste - Handel 0,137 
Livsmedel - Tillverkning 0,992 
Livsmedel - Handel 0,446 
Tillverkning - Handel 0,376 
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Tabell 15: Anmärkning om going-concern vs. revisionsbyrå 
Oberoende Variabler: Revisionsbyrå Ja Nej Andel Nej i procent Totalt Signifikans 
Ernst&Young 9 19 32,94 % 28  
BDO 1 16 5,90 % 17  
Grant Thornton 3 4 42,86 % 7  
PWC 5 6 45,45 % 11  
SET 7 13 35 % 20  
Deloitte 0 5 0 % 5  
KPMG 0 11 0 % 11  
Övriga 12 86 13,90 % 98  
Summa Revisionsbyrå     T-test 37 160  197 0,012 
Ernst&Young - BDO     0,067 
Ernst&Young - Övriga     0,016 
BDO - Öhrlings     0,030 
BDO - Grant Thornton     0,053 
BDO - SET     0,057 
Grant Thornton - Övriga     0,041 
Öhrlings - Övriga     0,009 
SET - Övriga     0,016 
Ernst&Young - SET     0,836 
Grant Thornton - Öhrlings      0,914 
Deloitte - KPMG     1,000 
Deloitte - Samtliga     0,999 
KPMG - Samtliga     0,999 
 

Tabell 16: Anmärkning om going-concern vs. klientföretagets bransch 
Klientföretagets bransch Signifikans 
Tjänste - Livsmedel 0,859 
Tjänste - Tillverkning 0,912 
Livsmedel - Tillverkning 0,942 
Handel - Tjänste 0,673 
Handel - Livsmedel 0,907 
Handel - Tillverkning 0,822 
 

Tabell 17: Revisionsbyrå vs. Godkänd/auktoriserad revisor 
Godkänd/Auktoriserad Revisor  

Revisionsbyrå  Godkänd Auktoriserad 
 

Totalt 
Ernst&Young 14 14 28 

BDO 6 11 17 
Grant Thornton 2 5 7 

PWC 2 9 11 
SET 0 20 20 

Deloitte 0 5 5 
KPMG 5 6 11 
Övriga 50 48 98 
Totalt 79 118 197 
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Bilaga 3 (3) 
 
 
 
Korrelation (oberoende variabler) 
Pearson 

*Korrelationen är signifikant på 0,05-nivån 
**Korrelationen är signifikant på 0,01-nivån 
 
 

   1 2 3 4a 4b 4c 5 6 6a 6b 6c 6d 6e 6f 6g 6h 7a 7b 7c 7d 

1. Ren/Oren rev.  1                    

2. Going-concern  -,294* 1                   

3. Antal ägare  -,075 -,100 1                  

4. Storlek 4a. Omsättning -,127 ,044 ,132 1                 

  4b. Antal anställda -,106 -,092 ,216** ,427** 1                

 4c. Balansomslutn. -,139* -,063 ,222** ,792** ,452** 1               
5. Godkänd/ 
Auktoriserad revisor  -,018 -,065 ,050 -,054 ,075 -,017 1              
6.Revisionsbyrå 
(Små/Stora)  -,055 ,185** -,133 ,032 -,113 -,077 -,101 1             

 6a. Ernst&Young -,015 -,139 ,080 -,085 ,142* ,033 -,082 -,694** 1            

 6b. BDO -,017 ,101 ,081 ,077 ,032 ,068 ,030 -,412** -,125 1           

 6c. Grant Thornton ,116 -,118 ,064 -,094 -,079 -,071 ,045 -,187** -,078 -,059 1          

 6d. PWC ,048 -,166* -,025 ,050 -,021 ,056 ,109 -,149* -,099 -,075 -,047 1         

 6e. SET ,128 -,140 -,036 ,014 -,052 ,028 ,275** -,083 -,137 -,103 -,065 -,082 1        

 6f. Deloitte -,048 ,078 ,171* -,018 ,104 ,020 ,132 ,019 -,066 -,050 -,031 -,039 -,054 1       

 6g. KPMG -,152* ,117 -,106 ,114 ,075 -,008 -,027 ,118 -,099 -,075 -,047 -,059 -,082 -,039 1      

 6h. Övriga -,037 ,167* -,097 -,027 -,114 -,080 -,222** ,844** -,405** -,306** -,191** -,242** -,334** -,161* -,242** 1     

7. Bransch 7a. Livsmedel -,003 -,005 -,057 ,040 ,042 -,054 -,008 ,070 ,040 ,063 -,068 -,086 ,148* -,057 ,054 ,095 1    

 7b. Tillverkning -,005 ,002 ,186** -,004 ,121 ,008 -,044 ,074 ,006 -,093 -,015 -,053 ,024 -,074 ,006 ,083 -,151* 1   

 7c. Handel ,097 -,026 -,088 -,067 -,161* -,114 ,111 ,112 -,141* -,017 ,012 ,058 -,007 -,022 ,058 ,061 -,195** -,252** 1  

 7d. Tjänste -,077 ,024 -,028 ,036 ,023 ,125 ,133* -,111 ,094 ,045 ,044 ,043 -,106 ,111 -,090 -,056 -,332** -,430** -,555** 1 


