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Sammanfattning
Eftersom intressenter visat sig använda revisionsberättelsen som beslutsunderlag, kan
en reaktion på den orena revisionsberättelsen innebära en negativ följd för företaget.
Därmed har vi undersökt hur det reviderade företagets organisatoriska outcomes
påverkas av den orena revisionsberättelsen. Vidare syftar även studien till att förklara
hur vidtagna åtgärder begränsar effekten av den orena revisionsberättelsen.
Med utgångspunkt från tidigare forskning och teori skapades egna hypoteser.
Hypoteserna menar att den orena revisionsberättelsen påverkar organisatoriska
outcomes och att dessa effekter kan dämpas genom vidtagna åtgärder.
För att realisera syftet genomfördes en dokumentstudie. Först undersöktes 4220
aktiebolag i Skåne för att finna bolagen med orena revisionsberättelse. Vidare bidrog
den första undersökningen i 333 aktiebolag som kom med i vår undersökning.
Uppsatsen speglar aktiebolagspopulationen i Sverige. Resultaten har bearbetats
statistiskt för att kunna pröva de hypoteser som tagits fram.
Studien har påvisat att företagets fortlevnad, betalningsförmåga, omsättning och antal
anställda påverkas av en oren revisionsberättelse. Dessutom visar resultaten att en oren
revisionsberättelse leder till fler orena oftare än till rena de följande åren. Studien har
endast påvisat en väldigt svag indikation på att åtgärder dämpar effekten av de orena
revisionsberättelserna.

Nyckelord: revisionsberättelse, oren revisionsberättelse, revision, intressenter,
nyckeltal, going-concern.
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Abstract
Since stakeholders proved to use the auditor’s report for decision-making, reactions to
the qualified audit opinion imply a negative result for the firm. Thus, we investigated
how the audited firm’s organizational outcomes are influenced by the qualified audit
opinion. Furthermore, the study aims to explain how the measure taken limits the
effect of the qualified audit opinion.
Based on previous research and theory, we created our own hypothesis. The
hypothesis says that the qualified audit opinion affects organizational outcomes and
that these effects can be limited by the measures taken.
To realize the purpose, we conducted a document study. We investigated 4220 firms
in Skåne to find firms with qualified audit opinions. Furthermore, the first survey
contributed 333 firms that brought in our survey. The results reflect the entire
population of firms in Sweden. The results were statistically processed in order to test
the developed hypothesis.
The study has demonstrated that the firm’s survival, solvency, turnover and number of
employees are affected by a qualified audit opinion. Furthermore, the results show that
a qualified audit opinion leads more qualified audit opinions than unqualified audit
opinions the following years. The study shows a very weak indication that measure
taken limits the effect of the qualified audit opinion.

Keywords: audit opinion, qualified audit opinion, auditing, stakeholders, key ratios,
going-concern.
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Efter en lång tid av hårt arbete vill vi nu tacka alla berörda parter som lagt ner tid och
ansträngning för att hjälpa oss med färdigställandet av vår studie.
Vi vill tacka vår handledare Pernilla Broberg som genom sin handledning bidragit
med engagemang, värdefulla synpunkter och som hjälpt oss i alla tillfällen. Vidare vill
vi även tacka Pierre Carbonnier för goda råd inom den statistisk bearbetning.
Vi tackar även våra familjer som varit ett stort stöd och uppmuntrat oss under arbetets
gång.
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Sara Abbas

Hanna Elledil
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Förkortningar
ABL

Aktiebolagslagen

BFL

Bokföringslagen

BrB

Brottsbalken

FAR

Föreningen för Auktoriserade Revisorer. Branschorganisation för
redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare.

GC

Going-concern varning

ISA

International Standards on Auditing

VD

Verkställande direktör

ÅRL

Årsredovisningslagen
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1. Inledning
Kapitlet behandlar ämnets bakgrund och en diskussion förs i problematiseringen
kring ämnet. Slutligen utmynnar detta i studiens forskningsfråga samt syftet med
studien.

1.1 Bakgrund
Revision av företag sker för att skydda företagets intressenter. Eftersom företaget
blivit reviderad kan deras intressenter i större utsträckning lita på att företaget ger en
rättvisande bild i sin årsredovisning (Grönlund, Tagesson & Öhman, 2010). I
Revisionslagen (5§) fastställs att revisorn ska göra en granskning av årsredovisningen,
bokföringen och företagsledningens förvaltning. Lagen stadgar även att granskningen
ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver (5§). Revisorns
granskning resulterar i en revisionsberättelse som brukar finnas i det reviderade
företagets årsredovisning (Grönlund et al., 2010).
Revisionsberättelsen är en årlig offentlig rapport som ställs till företagets ägare där
revisorn redovisar resultatet av sin oberoende granskning av företagets räkenskaper.
Syftet med revisionsberättelsen är att medla kommunikation mellan företaget och dess
intressenter (Al-Thuneibat Khamees & Al-Fayoumi, 2008). Den kan uppfattas som en
kvalitetsstämpel som revisorn lämnar efter genomförd revision. Revisionsberättelsen
är alltså till för att skapa förtroende för företaget hos företagets olika intressenter
(Ibid.). Intressenterna kan exempelvis vara: kunder, leverantörer, banker och
myndigheter (PWC, 2011).
Vid upprättandet av revisionsberättelsen utgår revisorn från en standardmall som
innebär att den ser likadan ut för alla. Tanken är att den ska kunna avläsas på ett enkelt
sätt för intressenterna. En avvikelse i revisionsberättelsen innebär att den är oren.
Därför kan intressenterna snabbt överblicka revisionsberättelsen för att kunna se om
den är ren eller oren. Det finns många orsaker till att ett företag får en oren
revisionsberättelse. Det kan bland annat bero på att årsredovisningen i väsentlig grad
inte överensstämmer med lag och god redovisningssed. Det kan till exempel avse
felaktigheter i redovisning, värdering, periodisering, rubricering samt bristande
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innehåll i förvaltningsberättelsen (Grönlund et al., 2010). Vid allvarliga överträdelser
av aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen är det av väsentlig
betydelse att revisorn upplyser om det i revisionsberättelsen, men om felen rättas till
behöver revisorn inte göra anmärkning i revisionsberättelsen (FAR, 2012).

1.2 Problematisering
Ett omdiskuterat ämne är revisorns oberoende till sina klienter. Om relationen till
kunden är för nära kan revisorn ha svårare att agera. Revisorn blir både vald av
företaget samtidigt som företaget betalar för granskningen. Följden av detta kan
bli att beroendet av inkomster från kunden samt revisorns vilja att behålla kunden
påverkar oberoendet. Resonemanget kan resultera i att revisorn känner en
motvilja att lämna en oren revisionsberättelse (Francis & Reynolds, 2001).

I tidskriften Balans har det debatterats om hur KPMG har hjälpt Media Markt att
mörka ett negativt eget kapital på 1,2 miljarder kronor. KPMG skriver trots det
negativa egna kapitalet en ren revisionsberättelse som leder till att intressenterna
blir omedvetna om företagets situation. Debatten visar på revisorns svårigheter
med oberoendet och effekterna av detta (Malmborg, 2012).
Vad som inte verkar vara lika omdiskuterat är i vilken grad en oren
revisionsberättelse egentligen påverkar det reviderade företaget. Här finns ett
kunskapsgap som vi i denna studie fokuserar på.
Vanligast är att man undersöker orena revisionsberättelser på grund av en goingconcern varning1 eftersom det är ett allvarligt problem för företaget (Doumpos,
Spathis & Zopounidis, 2004). Eftersom tidigare forskning inte i lika stor
utsträckning fokuserat på andra sorters orena revisionsberättelse finns även ett
kunskapsgap när det gäller olika allvarlighetsgrader. Därför har vi valt en bredare
1

Revisorer kan lämna en going-concern varning i revisionsberättelsen efter att de har bedömt att

företaget inte har en förmåga att fortleva 12 månader framåt.
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frågeställning där flertalet orsaker till en oren revisionsberättelse bearbetas
oavsett allvarlighetsgrad. Med ett bredare perspektiv kan även jämförelser av
olika allvarlighetsgrader i den orena revisionsberättelsen behandlas.
Enligt Gómez-Guillamón (2003) har revisionsberättelsen en stor betydelse för både
investerare

och

kreditgivare.

Revisionsberättelsen

brukar

används

som

beslutsunderlag av dessa intressenter. Med andra ord kan intressenter reagera på en
oren revisionsberättelse. Eftersom aktieägare och kreditgivare ofta har en stor
ekonomisk satsning i form av aktiekapital och krediter kan de reagera starkt på
avvikelser i revisionsberättelsen. Den orena revisionsberättelsen skulle då kunna
innebära att aktieägarna säljer sina andelar i företaget och att kreditgivare inte
längre lämnar krediter till företaget (Ibid.). En undersökning av Seipel och Tunell
(2000) visade att aktiekursen påverkades negativt av en oren revisionsberättelse. En
annan undersökning av Estes och Reimer (1979) visade att en oren revisionsberättelse
har en negativ effekt på investerares reaktioner mot företaget, vilket påverkar
investerarnas bedömning av företagets värde. Intressenternas reaktioner varierade
beroende på hur allvarlig anmärkningen av den orena revisionsberättelsen var (Ibid).
Ämnet är intressant och aktuellt att studera eftersom revisionsprofessionen är
omdiskuterad och det är revisionsberättelsen som är revisorernas slutliga produkt till
det reviderade företaget och dess intressenter (Al-Thuneibat et al., 2008).
Avskaffandet av revisionsplikten som inleddes hösten år 2010 i Sverige innebar en
minskad marknad för revisionen (Brännström, 2013). Avskaffandet har medverkat till
en förändring i branschen då revisorerna nu arbetar närmare med konsultation och
anpassar sina tjänster efter kundens behov (Gianuzzi, 2010). Eftersom revisorns
beroende av inkomster från befintliga kunder ökar när efterfrågan på revisionen
minskar kan revisorns oberoende påverkas. Det är möjligt att revisorn upplever oro för
hur klienten påverkas av den orena revisionsberättelsen och tar hänsyn till detta i
revisionen. Om studien resulterar i att företagen inte blir väsentligt påverkade av den
orena revisionsberättelsen skulle revisorn eventuellt inte behöva uppleva oro för hur
klienten påverkas. En annan intressant orsak till att studera ämnet är för att se hur
intressenter reagerar. Al-Thuneibat et al., (2008) menar att tanken med
- 12 -

revisionsberättelsen är att den ska påverka intressenternas beslutsfattande och därmed
bör den anses vara viktig att läsa. Om intressenterna inte anser att revisionsberättelsen
är av betydligt värde vid beslutsfattande behöver man ifrågasätta värdet av revisionen
(Ibid.). Genom att titta på revisionsberättelsens påverkan på det reviderade företaget
torde man kunna få en inblick i hur intressenterna har reagerat. Påverkas företaget av
den orena revisionsberättelsen kan det tyda på att intressenterna har reagerat. Visar det
sig att intressenter inte reagerar och inte lägger stor vikt vid revisionsberättelsen kan
detta

innebära

att

den

inte

anses

viktig

för

intressenterna.

Eftersom

revisionsberättelsen är revisorns slutliga produkt är detta ett viktigt resonemang för
revisionsbranschen.

1.3 Forskningsfråga
Ovanstående resonemang leder fram till följande frågeställningar: Hur påverkar den
orena revisionsberättelsen det reviderade företagets organisatoriska outcomes2? Hur
begränsas effekten av en oren revisionsberättelse när företaget vidtar åtgärder?

1.4 Syfte
Syftet med studien är att förklara på vilka sätt en oren revisionsberättelse påverkar det
reviderade företagets organisatoriska outcomes. Studien syftar även till att förklara om
vidtagna åtgärder begränsar effekten av orena revisionsberättelser.

2

Organisatoriska outcomes är ett samlingsbegrepp för företagets: fortlevnad, fler orena

revisionsberättelser, betalningsförmåga, omsättning och antal anställda.
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1.5Disposition
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2. Vetenskaplig metod
Syftet med denna uppsats är att förklara på vilka hur en oren revisionsberättelse
påverkar det reviderade företagets organisatoriska outcomes. I kapitlet presenteras
studiens vetenskapliga synsätt utifrån syftet. Vidare presenteras bakgrunden till
kapitel tre och fyra i det teoretiska ramverket samt en förklaring av hypotesprövning.

2.1 Angreppssätt, vetenskaplig ansats och forskningsmetoder
Synen i denna studie är positivistisk då den utgår från befintlig teori och tidigare
forskning, bygger på kausala samband och avser att testa hypoteser (Bryman & Bell,
2011). Eftersom studien syftar till att förklara hur organisatoriska outcomes påverkas
av en oren revisionsberättelse utgår den ifrån en positivistisk ansats snarare än en
hermeneutisk ansats (Ibid.). En hermeneutisk ansats, vilken mer koncentrerar sig på
texttolkning istället för att hitta kausala samband, är därför inte aktuell (Ibid.). Då
studien syftar till att förklara den orena revisionsberättelsens påverkan på det
reviderade företagets organisatoriska outcomes, passar inte den hermeneutiska
ansatsen. Den hermeneutiska ansatsen ger inte heller samma möjlighet att utveckla
hypoteser, vilket vi avser att göra i denna studie.
Den deduktiva ansatsen visar förhållandet mellan teori och forskning för att skapa
förståelse och utveckla hypoteser som sedan testas. Den induktiva ansatsen innebär att
man börjar med att samla empirisk information för att sedan utveckla teorier (Bryman
& Bell, 2011). Med utgångspunkt från den deduktiva ansatsen används befintlig teori
och tidigare forskning för att formulera hypoteserna till studien som sedan testas i en
empirisk undersökning (Ibid.). Eftersom vi utgår från den institutionella teorin och
agentteorin och menar att det finns förklaringar till hypoteserna utifrån dessa teorier
har studien en deduktiv ansats. Med hjälp av teorierna och tidigare forskning kommer
vi att förklara hur olika organisatoriska outcomes kan påverkas av den orena
revisionsberättelsen och om effekterna av detta begränsas när företaget vidtar åtgärder.
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För att förverkliga syftet används kvantitativ metod då en större samling data krävs för
att kunna generalisera resultatet. Vi kommer att undersöka hur en oren
revisionsberättelse påverkar olika organisatoriska outcomes i det reviderade företaget.
Därmed kommer vi att ta reda på om företagets fortlevnad, fler orena
revisionsberättelser, betalningsförmåga, omsättning och antal anställda påverkas av en
oren revisionsberättelse. Därefter undersöks om företagen satt in åtgärder som dämpar
effekten av den orena revisionsberättelsen. Åtgärderna kan indikera att företaget tar en
oren revisionsberättelse på allvar. Samtidigt kommer åtgärderna visa om effekterna av
den orena revisionsberättelsen kan dämpas eller inte.
En kvalitativ metod är inte lämplig då vi avser att hitta generella samband. Med
intervjuer torde det vara svårt att få sanningsenliga svar och därutöver kan det anses
vara känsligt att prata om orena revisionsberättelser. Det är dessutom svårt för
företagare att veta hur en oren revisionsberättelse har påverkat företaget. Samma
resonemang gäller för enkäter. Forskare bedriver kvantitativ forskning för att
kontrollera om tidigare undersökningar stämmer överens med deras resultat och i
vilken omfattning dessa kan generaliseras (Denscombe, 2009).

2.2 Teoretiskt ramverk
Teorin inleds med en genomgång av sådan väsentlig ”fakta” som behövs för att få en
djupare

förståelse

för

ämnet.

Däri

behandlas

revisionsberättelsen

och

allvarlighetsgrader av orena revisionsberättelser då kunskaper om detta är viktigt för
förståelsen av studien. Vidare redogörs för lagar och regler som har koppling till
studien. Lagar och regler är grundläggande för uppsatsens innehåll då en oren
revisionsberättelse kan kopplas till företagets legitimitet eftersom en avvikande
revisionsberättelse i vissa fall redogör för att företaget handlat i strid mot någon lag
(Woolf, 1997).
Därefter behandlas den institutionella teorin och agentteorin i den teoretiska
referensramen. Relevansen för uppsatsens syfte är orsaken till tillämpningen av dessa
teorier. Den institutionella teorin förklarar organisationers samspel med regler och
normer i samhället (DiMaggio & Powell, 1983). Således kan studien dra nytta av den
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institutionella teorin då den orena revisionsberättelsen i vissa fall innebär att företaget
handlat i strid mot regler och normer i samhället. DiMaggio och Powell (1983) menar
att företag blir mer homogena eftersom de anpassar sig efter samhällets normer och
regler för att få legitimitet. Företags redovisningar är ett exempel på hur företag blir
mer homogena på grund av samhällets normer och regler. Således behandlas teorin i
den teoretiska referensramen då den kan bidra med förklaringar till vad som styr
företagen i deras agerande när det gäller revisionsberättelsen. Agentteorin tillämpas
eftersom det kan finnas ett styrningsproblem inom företag som erhåller orena
revisionsberättelser, detta kan vara på grund av att företagsledningen inte förvaltat
företaget enligt lagar och normer. I sådana fall kan revisorn anmärka detta i
revisionsberättelsen som i sig är ett signalverktyg till intressenterna om företagets
tillstånd (Carrington, 2010). Behovet av revision likställs bland annat med behovet av
försäkran vad gäller företagsledningens uttalanden i de finansiella rapporterna (Ibid.).
Czernkowski, Green och Wang (2010) hävdar att revisorns existens ligger till grund
för att ge en försäkran till ägarna kring de finansiella rapporterna. Detta i sin tur ökar
tillförlitligheten för den information som lämnas ut. Till följd av detta kan problemen
med den informationsasymmetri som föreligger mellan företagsledningen och ägarna
minska.
Den teoretiska referensramen omfattar även de organisatoriska outcomes som uppstår
efter att företag erhållit en oren revisionsberättelse. En beskrivning av de olika
organisatoriska outcomes med hjälp av tidigare forskning är grundläggande för
studiens analys. Den tidigare forskningen har bidragit med olika uppfattningar och
slutsatser av hur företagets organisatoriska utcomes påverkas av en oren
revisionsberättelse.

2.3 Hypotesprövning
Syftet med studien är att förklara och analysera på vilka sätt en oren
revisionsberättelse påverkar det reviderade företaget. Studien genomförs med en
kvantitativ metod. Vid en kvantitativ forskningsmetod används ofta hypoteser för att
analysera det empiriska resultatet (Bryman & Bell 2011). Inom positivismen är det
vanligt att använda hypoteser då hypotesprövning grundar sig på fakta från den sociala
verkligheten (Ibid.). Bryman och Bell (2011) menar att teoretiska antaganden
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utvecklas med hjälp av kunskap och teorier från tidigare forskning och befintlig
litteratur. För att underlätta analysen av det empiriska resultatet har hypotesprövning
använts inom denna studie. Med hjälp av befintlig teori och tidigare forskning
formuleras sex hypoteser som sedan testas i en empirisk undersökning.
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3. Institutionalia
Avsikten med detta kapitel är att ge läsaren en större förståelse för studien med hjälp
av nödvändig information. Tyngdpunkt ligger på revisionsberättelsen. Vidare
benämns även olika allvarlighetsgrader för en oren revisionsberättelse. Slutligen
beskrivs väsentliga lagar och regler som är relevanta för studiens förståelse.

3.1 Revisionsberättelse
Revisorn avslutar sitt uppdrag genom att skriva en revisionsberättelse som utgör målet
för revisionen. Revisionsberättelsen är den vanligaste formen av rapportering och den
är specifikt riktad till tredje part (Carrington, 2010). Dessutom menar Carrington
(2010) att revisionsberättelsen är revisorns enda offentliga årliga rapport och i många
fall är det endast genom denna rapportering som intressenterna har kontakt med
revisorn. Revisionsberättelsen är alltså ett viktigt verktyg för revisorn när det avser
kommunikationen med företagets intressenter (Ittonen, 2012).
Enligt Al-Thuneibat et al. (2008) är syftet med revisionsberättelsen att revisorn ska
uttala resultatet av sin granskning vad gäller företagets finansiella information.
Revisionsberättelsen följer en standardutformning och bygger på revisorns granskning
av företagets årsredovisning och bokföring samt verkställande direktörens och
styrelsens förvaltning (5§ Revisionslagen). Genom standardutformningen som
revisionsberättelsen följer kan eventuella avvikelser i företagets finansiella situation
tydligt undersökas. Det innebär att revisionsberättelsen uppfyller sitt syfte och därmed
kan intressenterna få en bild av företagets ekonomiska ställning, detta i sin tur kan
påverka

beslutsfattandet

hos

intressenterna

(Dezoort

&

Holt,

2009).

I

revisionsberättelsen tillstyrker eller avstyrker revisorn fastställelse av resultaträkning,
balansräkning och vinstdisponering enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt
verkställande direktörens och styrelsens ansvarsfrihet (9 kap, 32-33§ ABL). I bilaga 1
finns en mall på hur en ren revisionsberättelse kan se ut.
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Idag har revisionsberättelsen stor betydelse för samhället. Denna rapport betraktas inte
bara som det granskningsarbete som revisorn resulterar i, utan det är även som tidigare
nämnts ett viktigt kommunikationsmedel mellan företagets intressenter och revisorn
(Carrington, 2010). FAR (2006) menar också att betydelsen av revisionsberättelsen
blir uppenbar när företaget inte får publicera sin årsredovisning utan att
revisionsberättelsen publiceras. Dock förekommer vissa förutsättningar för att
revisionsberättelsen ska ha något värde. Dezoort och Holt (2009) menar att
revisionsberättelsen inte har något värde om företagets intressenter inte har förtroende
för revisionen.
Hayes, Dassen, Schilder och Wallage (2005) hävdar att en viktig förutsättning för
revisionsberättelsen är bedömningen av ett företags going-conern, det vill säga
företagets fortlevnad. Företagets fortlevnad är ett huvudsakligt antagande för
sammanställningen av de finansiella rapporterna (Ibid.). Vid antagandet om företagets
fortlevnad betraktas företaget som om det fortsätter sin verksamhet under en
överskådlig framtid. Detta medför att tillgångar och skulder tas upp under
förutsättning att företaget kommer kunna realisera sina tillgångar och uppfylla sina
skyldigheter i den väsentliga verksamheten (Ibid.).
Målet för revisionen är att revisorn genom en revisionsberättelse gör ett uttalande om
de finansiella rapporterna (FAR, 2012). ”När revisorn utför en revision av finansiella
rapporter är hans eller hennes övergripande mål att uppnå rimlig säkerhet att de
finansiella rapporterna i sin helhet inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig det
beror på oegentligheter eller på fel, och därigenom kunna uttala sig om huruvida de
finansiella rapporterna, i alla väsentliga hänseenden, har upprättats enligt ett
tillämpligt ramverk för finansiell rapportering” (ISA 200).

3.2 Oren revisionsberättelse
Det är mest förekommande med revisionsberättelser som är rena vilket innebär att
revisorn inte har något att anmärka på när det gäller företagets ekonomiska
rapportering och förvaltning. Revisionsberättelser med någon form av avvikelse kallas
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för orena revisionsberättelser. En oren revisionsberättelse påverkar företaget negativt
eftersom investerarnas förtroende för företaget minskar (Laudon & Persson, 2004).
Vidare hävdar Lin, Tang och Xiao (2003) att en oren revisionsberättelse påverkar
intressenternas, och då framför allt finansiärernas förtroende negativt när det gäller
företagets finansiella information. Den orena revisionsberättelsen ger olika reaktioner
beroende på vilken typ av avvikelse revisorn gjort, således har investerare olika
reaktioner på olika typer av avvikelser i den orena revisionsberättelsen (Carrington,
2010). Revisorn kan även lämna vissa upplysningar i revisionsberättelsen (9 kap, 31§,
2 st. ABL), men på grund av revisorns tystnadsplikt (9 kap, 41§ ABL). Dessa
upplysningar har inte samma karaktär som anmärkningarna utan de informerar endast
om vad som borde ha framgått i årsredovisningen (FAR, 2012).
Det finns många orsaker till att revisorn lämnar anmärkningar i revisionsberättelsen.
Det kan exempelvis vara felaktigheter gällande värdering, periodisering, rubricering
eller bristande innehåll i förvaltningsberättelsen. Det kan även vara en upplysning om
värderingsprinciper, innehållet i förvaltningsberättelsen eller poster som hanterats
felaktigt eller uteslutits (Grönlund et al., 2010). I (9 kap, 33§ ABL) framgår det att om
VD eller styrelsen har gjort eller försummat något som kan vara orsak till
ersättningsskyldighet mot företaget är det en anledning till att företag erhåller orena
revisionsberättelser. I enlighet med (9 kap, 34§ ABL) finns det andra orsaker till att
företag får en oren revisionsberättelse. Det kan till exempel vara att företag lämnar
årsredovisningen för sent eller att de inte betalat skatt och avgifter i rätt tidpunkt eller
med fel belopp. I de fall anmärkningen berör brister som kan medföra allvarliga
följder ska revisorn anmärka för dessa även om företaget rättat till dem. Ett exempel
på ett uttalande från revisorn i en oren revisionsberättelse kan se ut som i
årsredovisningen för G. Meyers AB räkenskapsåret 2006/2007 där revisorn i
revisionsberättelsen uttalar:
Då bolagets aktiekapital är förbrukat till mer än hälften och någon
kontrollbalansräkning har inte upprättats, erinrar jag styrelsen om dess skyldigheter
enligt 13 kap §§12-19 Aktiebolagslagen. Mervärdesskatt och sociala avgifter har
inte redovisats i rätt tid och med rätt belopp vid ett flertal gånger. Årsredovisningen
har inte avlämnats inom föreskriven tid. (G. Meyers AB, 2007 s. 10)
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Det ska tydligt framgå om revisionsberättelsen är oren (ISA 706). I enighet med (ISA
706) ska avvikelserna från standardformuleringen tydligt framgå under en ny
rubriksättning, vilket skiljer den nya revisionsberättelsen från den tidigare
utformningen där avvikelser visades genom annorlunda teckenformat (FAR, 2012).
Avvikelserna ska framgå på ett tydligt sätt för att underlätta för läsaren (FAR, 2006).

3.3 Allvarlighetsgrader
Revisionsstandarden redogör för hur olika förhållanden påverkar revisorns uttalanden
i revisionsberättelsen (Carrington, 2010). Förutom att lämna specifika upplysningar i
revisionsberättelsen skriver Carrington (2010) att revisorn har tre alternativ att utgå
från om revisorn anser att revisionsberättelsen inte kan upprättas enligt
standardformuleringen. FAR (2012) styrker denna förklaring och påstår tydligt att
vissa revisionsberättelser kan avvika från standardutformningen genom modifierade
uttalanden, upplysningar och anmärkningar. Modifierade uttalanden kan revisorn göra
genom reservation, avstår från att uttala sig eller om revisorn väljer att uttala sig med
avvikande mening (Carrington, 2010).
I det fall revisorn inte kan uttala sig enligt standardformuleringen är på grund av att
man inte får tillräckliga bevis eftersom att det finns omfattande brister i företagets
redovisning (Carrington, 2010). Vanligen är det när bristerna är mindre väsentlig som
revisorn uttalar sig med reservation. Revisorn kan även uttala sig med reservation då
denne är oense med verkställande direktören eller styrelsen i någon fråga. När revisorn
uttrycker sig med reservation ska det formuleras så att uttalandet görs ”med undantag
för” (Ibid.). Ett verkligt exempel då revisorn uttalar sig med reservation kan lyda som
sådan:
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, med
undantag för att den upprättats för sent, och den ger en rättvisande bild av bolagets
resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. (Olofsson &
Leo Fastighetsbyrå AB, 2007 s.12)
Om det uppstår en konflikt mellan revisorn och företagsledningen när det gäller en
väsentlig fråga och revisorn anser att ett uttalande med reservation inte är tillräcklig
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för att tala om det som är vilseledande, ofullständigt eller felaktigt, kan revisorn uttala
sig med en avvikande mening (Carrington, 2010).
Således kan man klassificera revisorns uttalanden efter hur allvarligt det är:


Standardformuleringen innebär att revisorn är nöjd med klientens finansiella
rapportering.



Ett uttalande med reservation betyder att allt inte står rätt till.



När revisorn inte kan uttala sig bör man läsa årsredovisningen med stor
försiktighet.



Revisorn uttalar sig med avvikande mening på grund av att årsredovisningen är
vilseledande, ofullständig eller felaktig (Carrington, 2010).

Vid framställningen av allvarlighetsgrader utgick Hasselberg och Kehrer (1995) från
professor Ulf Gometz skala som publicerades i Balans, nr 3, 1991. Med hänsyn till det
utförde Hasselberg och Kehrer (1995) några förändringar av Gometz skala utifrån en
intervju med en auktoriserad revisor. Nedan presenteras deras klassificering av
allvarlighetsgrader:
1. Avstyrka beviljande av ansvarsfrihet
2. Varken till- eller avstyrka/ ej tillstyrka beviljande av ansvarsfrihet
3. Avstyrka resultaträkning/ balansräkning/ vinstdisposition eller någon av dessa
4. Varken till- eller avstyrka/ ej tillstyrka resultaträkning/ balansräkning/
vinstdisposition eller någon av dessa
5. Anmärkning/ upplysning/ erinring eller avvikelse från god redovisningssed
Klass 1 är den allvarligaste graden av oren revisionsberättelse. Den behandlar de orena
revisionsberättelser där revisorn avstyrker beviljandet av ansvarsfriheten. Dock är det
alltid aktieägarna som tillstyrker eller avstyrker ansvarsfriheten för det passerade
räkenskapsåret. Därför är det viktigt att de känner till vilka grunder revisorn har för att
avstyrka ansvarsfriheten (Hasselberg & Kehrer, 1995).
Klass 2 är orena revisionsberättelser där revisorn lämnar ett neutralt uttalande vad
gäller ansvarsfriheten. Enligt Hasselberg & Kehrer (1995) är det möjligt i två fall. I det
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första är det då det troligtvis föreligger ersättningsskyldighet men att väsentliga
undersökningar inte har hunnit genomföras. Det andra fallet är då revisorn är osäker i
sin bedömning. Risken kan bero på om det i företaget uppkommit skada och därmed
underlåter revisorn att varken till- eller avstyrka ansvarsfriheten.
Klass 3 utgör orena revisionsberättelser där revisorn avstyrker resultaträkningen,
balansräkningen samt vinstdispositionen eller någon av dessa. Detta kan exempelvis
förekomma då fordringar är osäkra eller värdelösa, om avskrivningar är för små, att
värdet av aktier i närstående företag som är felvärderade eller att bokförd
kassabehållning på bokslutsdagen inte har funnits i företaget (Hasselberg & Kehrer,
1995).
Klass 4 är orena revisionsberättelser där revisorn lämnar ett neutralt uttalande
beträffande till- eller avstyrkandet av resultaträkningen, balansräkningen samt
vinstdispositionen eller någon av dessa. Detta förekommer då det råder osäkerhet i
revisorns uttalande vad gäller värdering av tillgångar och skulder (Hasselberg &
Kehrer, 1995). Vanligen klargör revisorn i revisionsberättelsen varför han eller hon
lämnat ett neutralt uttalande genom att bland annat ange att ”värdet av tillgången eller
skulden är osäker” (Ibid.).
Klass 5 avser orena revisionsberättelser med de vanligaste förekommande
anmärkningarna som revisorn avger (Hasselberg & Kehrer, 1995). Som tidigare
nämnts kan sådana anmärkningar avse brister som kan medföra allvarliga följder för
företaget, såsom att det förekommer brister i företagets interna kontroll. Revisorn kan
här uttala sig om styrelsens skyldigheter i form av en anmärkning. Det kan gälla att
företaget bör träda i likvidation men att styrelsen inte ansökt om det eller att styrelsen
inte upprättat en kontrollbalansräkning. I denna klassificering ingår dessutom
anmärkningar angående skatter och avgifter som företaget har betalat för sent eller att
de överhuvudtaget inte betalat dessa. Andra avvikelser kan vara att det råder osäkerhet
i företagets fortlevnad, reservationer av värderingar, periodiseringsfel, brister i den
interna kontrollen samt att årsredovisningen inte har upprättats inom föreskriven tid
eller att den överlämnats försent till revisorn (Ibid.).
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3.4 Lagar och regler
I Aktiebolagslagen (9 kap, 28-37§§ ABL) regleras revisionsberättelsen. Det finns även
andra regler och standarder i International Standards on Auditing (ISA700, ISA705)
samt

kompletterande

rekommendationer

utgivna

av

FAR

som

behandlar

revisionsberättelsen (FAR 2012). Den svenska revisionsberättelsens utformning har
förändrats genom åren. Senast genomfördes en förändring år 2011 då Sverige började
använda den internationella redovisningsstandarden ISA. Till skillnad från tidigare
utformningar delar man nu in revisionsberättelsen i två olika delar, det vill säga
rapportering om årsredovisning och rapportering från övrig granskning (FAR, 2012).
Enligt (9 kap. 32§ ABL) ska revisorn rapportera i revisionsberättelsen till årsstämman
om att årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (Ibid.). Revisorn
ska i revisionsberättelsen uttala om årsredovisningen ger en rättvisande bild av
företagets resultat och ställning och om förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar (9 kap, 31§, ABL). Med rättvisande bild menas att
balansräkningen, resultaträkningen och noterna ger en rättvisande bild av företagets
resultat och ställning. För att en rättvisande bild skall ges, skall det lämnas
tilläggsupplysningar (2 kap, 3§ ÅRL).
En viktig formulering är god revisionssed som innebär att revisorn informerar
företaget om han eller hon har planerat och genomfört revisionen med säkerhet om att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel (Carrington, 2010). Revisorn ska vid
sin granskning vara uppmärksam för företag som befinner sig i en krissituation då
förekomsten av väsentliga fel ökar (FAR, 2006). Väsentliga fel är en sorts brist som
kan påverka företagets ställning eller ifrågasätta styrelsens och VD:ns ansvarsfrihet
(Ibid.). Om revisorn finner att styrelsen eller VD:n har handlat i strid mot
lagstiftningen beroende på allvarlighetsgrad, ska revisorn anmärka det till
bolagsstämman om att den skyldige personligen är betalningsansvarig gentemot
företaget (Ibid.). Det finns flera situationer som medför ett personligt betalningsansvar
för styrelsen. Två av dessa situationer är då företag inte skickar sin årsredovisning till
bolagsverket inom 15 månader efter räkenskapsårets utgång, eller när företaget inte
upprättar kontrollbalansräkning (25 kap, 19§ ABL). En kontrollbalansräkning ska
upprättas och granskas av företagets revisor när företagets egna kapital är förbrukat
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eller om det understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet (25 kap, 13§ ABL).
En kontrollbalansräkning upprättas på samma sätt som i ordinarie årsredovisning, men
med undantag att under beräkningen av det egna kapitalets storlek får justeringar göras
(25 kap, 14§ ABL). Om styrelsen inte upprättar en kontrollbalansräkning blir
styrelseledamöterna personligt betalningsansvariga gentemot företagets förpliktelser
(Ibid.).
I (21 kap, 1§ ABL) stadgas att företag inte får lämna penninglån till aktieägare,
styrelseledamot, VD eller närstående till någon av dessa. Däremot får Skatteverket
medge dispens för lån som lämnas i strid med låneförbudet (21 kap, 8§ ABL).
Upplysningar om förbjudet3 lån förekommer i revisionsberättelser. I årsredovisningen
för Seagles AB räkenskapsåret 2007/2008 skriver revisorn i revisionsberättelsen:
En av delägarna har under mars månad 2008 tagit upp ett lån hos bolaget på
150.000 kronor utan dispens enligt 21 kap. 8 § ABL. Lånet står i strid med
låneförbudet i 21 kap. 1 § ABL. Eftersom lånet betalats tillbaka den 9 maj 2008,
har denna överträdelse av låneförbudet inte medfört någon väsentlig skada för
bolaget. (Seagles AB, 2007/2008, s. 10)
När styrelsen i företag inte tar hänsyn till bokföring, förvaltning och övriga
ekonomiska händelser kan de bli bokföringsskyldig (2 kap, 1§ BFL). Om styrelsen
inte är noga med exempelvis bokföring av inkomster och utgifter kan de dömas till
bokföringsbrott eftersom de strider mot att bokföringsskyldigheten ska uträttas på ett
sätt som överensstämmer med god redovisningssed (4 kap, 2§ BFL). Företag ska
därför bokföra alla affärshändelser samt se till att det finns en verifikation för varje
affärshändelse (6 kap, 6§ BFL). Företaget ska även upprätta en balansräkning samt
bevara all räkenskapsinformation och system som behövs för att kunna presentera den
(4 kap, 3§: 7 kap, 1§ BFL).
Årsredovisningen ska lämnas till revisorn senast sex veckor före den ordinarie
bolagsstämma där årsredovisningen skall behandlas (8 kap, 2§ ÅRL). Enligt
Revisionslagen ska revisorn lämna revisionsberättelsen till företagsledningen senast
fem och en halv månader efter räkenskapsårets utgång (27§). Därefter ska
3

Ordet förbjudet har samma betydelse som i citaten nedan där förbudet används.
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årsredovisningen samt revisionsberättelsen lämnas till Bolagsverket senast sju
månader efter räkenskapsårets utgång. Om handlingarna inte lämnas inom rätt
tidpunkt får företaget betala en förseningsavgift till Bolagsverket (Bolagsverket,
2013).
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4. Teoretisk referensram
I kapitlet presenteras studiens utgångspunkt genom teorier och tidigare forskning.
Organisatoriska outcomes som studien grundar sig i presenteras och understöds av
argument från tidigare forskning. Vidare utmynnar dessa organisatoriska outcomes i
studiens hypoteser.

4.1 Institutionell teori
Institutionell teori förklarar hur organisationer formar och anpassar sig efter
omgivningens regler och normer för att få en legitimitet i organisationen, vilket bidrar
till att organisationer blir mer homogena (DiMaggio & Powell, 1983). Trots att företag
strävar efter legitimitet enligt DiMaggio och Powell (1983) beror den orena
revisionsberättelsen i vissa fall på att företaget inte är legitimt då företaget kan ha
stridit mot lagar. Ett exempel är när ett företag har fått en avvikande
revisionsberättelse på grund av att årsredovisningen har lämnats in för sent till
bolagsverket enligt (11 kap, 5§ BrB) vilket innebär att företagit stridit mot
bokföringsskyldigheten som ska uträttas enligt god redovisningssed (4 kap. 2§ BFL).
Därav förlorar företaget legitimitet. Däremot pekar en hypotes i studien på att företag
åtgärdar effekterna av den orena revisionsberättelsen vilket exempelvis kan leda till att
företaget erhåller en ren revisionsberättelse kommande år. Vidtagna åtgärder kan
därför indikera att företaget strävar efter legitimitet.
DiMaggio och Powell (1983) menar att det finns större skillnader i organisationers
uppstart än när organisationer har funnits en längre tid då de blir mer homogena.
Enligt Oliver (1997) bör man med institutionell teori se till den interna kulturen likväl
som yttre influenser såsom staten, samhället och relationer med andra organisationer
som definierar socialt acceptabelt ekonomiskt beteende. Det är intressenternas
förväntningar och samhällets regler som styr hur företagen agerar för att få en ren
revisionsberättelse. Intressenterna har ett behov av att företagen ska vara homogena i
sin externa redovisning och rapportering då det gör att det blir enklare att avläsa
företaget.
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DiMaggio och Powell (1983) menar att institutionell isomorfism är en process som
gör att organisationer liknar andra organisationer med samma villkor från omvärlden.
Den tvingande isomorfismen gör att organisationer ändrar sitt tillvägagångsätt efter
intressenternas påtryckning på grund av att de är beroende av intressenterna
(Greenwood & Meyer, 2008). Företag kan tvingas använda en viss frivillig
rapportering om de intressenter som de är mest beroende av kräver detta. Dessa
intressenter kan kräva denna rapportering av samtliga företag som de arbetar med i en
specifik bransch och därför leder det till att företagen blir mer homogena (Deegan &
Unerman, 2011). Kritiken mot den institutionella teorin är främst att den bedöms som
abstrakt men det kan tyckas vara en följd av verklighetens komplexitet. Den
institutionella teorin är användbar vid analys av distinktioner mellan organisationer
och institutioner (Börjesson, Fors & Nilsson 2005). Teorin kan appliceras vid analys
av företag som förändrar sin rapportering efter vad intressenter och samhällets lagar
och normer säger. Intressenterna vill kunna lita på att årsredovisningen
överensstämmer med verkligheten i företaget och därmed finns det lagar och regler
som kontrollerar hur revisorn avgör om så är fallet. Om inte verkligheten stämmer
överens med årsredovisningen enligt revisorn får företaget en oren revisionsberättelse
och därmed kan intressenterna backa från att samarbeta med företaget. Intressenter
kan ofta vara andra företag som även de kan erhålla en oren revisionsberättelse därför
kan företagen bli påverkade av varandra och satsa mer resurser inom redovisning om
företag omkring dem gör det.

4.2 Revisorns roll ur ett agentteoretiskt perspektiv
Revisorns roll innebär att objektivt granska företagets finansiella information för att
sedan uttala sig om vad han eller hon har kommit fram till under granskningen (FAR,
2012). Carrington (2010) styrker detta påstående och menar att revisorns uppgift är att
ge stöd åt företagets finansiella redovisningsinformation. Revisorns existens har sitt
ursprung i agentteorin, då revisorn genom sin granskning kan se till företagets
redovisning och därmed jämna ut informationsasymmetrin som finns mellan ägaren
och företagsledningen (Öhman, Häckner, Jansson & Tschudi 2006). Eisenhardt (1989)
påstår att det i många företag förekommer ett agentförhållande, där den ena parten
benämns principal (ägaren) och den andra kallas agent (företagsledningen).
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Agentteorin förklarar förhållandet mellan principalen och agenten genom ett kontrakt
där principalen får med agenten att utföra en viss tjänst, och av den orsaken överlåts
beslutsfattandet från principalen till agenten (Deegan & Unerman, 2011).
Enligt Jensen och Meckling (1976) kan agentteorin fungera som en hjälpande hand när
det uppstår problem mellan parterna vid kontraktingående. Problemen med
agentförhållandet förekommer i fyra olika situationer (Lambert, 2001). Den första är
att agenten agerar på ett avvikande sätt vilket medför en risk att agenten inte
anstränger sig optimalt. En annan situation är tidsperspektivet från att agenten
genomför sina uppgifter till att presentationen speglas i företagets resultat är stort.
Dessutom kan agenten utnyttja sin position och arbetssituation för egna intressen. Den
sista situationen är att det finns en skillnad mellan parternas riskbenägenhet (Ibid.).
Problemet är att principalen och agenten förväntas vara vinstmaximerade individer
därför kan de inte försäkra sig på att avtalet sluts utan att vara till fördel för var och en
av parterna. Det finns en rimlig orsak för att principalen aldrig kan bli säker på att
agenten inte agerar i eget intresse (Jensen & Meckling, 1976). Carrington (2010)
menar att man kan utjämna denna risk principalen tar genom att lämna en riskpremie i
ersättning till agenten. Agenten har därmed ett informationsövertag då principalen inte
kan bedriva direkt kontroll över verksamheten, det bidrar till ett informationsgap
mellan parterna (Jensen & Meckling, 1976). En direkt övervakning från principalens
sida skulle ge fullständig information om agentens handlande, men det är mycket tidoch kostnadskrävande samt att principalen skulle kunna driva företaget själv (Hatch,
1997). Med hjälp av revisorns försäkran kan ägarna försäkras om att de finansiella
rapporterna

är

korrekta

och

således

reduceras

problemen

med

den

informationsasymmetri som förekommer mellan principalen och agenten (Carrington,
2010). Jensen och Meckling (1976) anser att revisorn ska vara den oberoende parten i
förekommande agentförhållandet och vittna om att de finansiella rapporterna är
noggranna. Czernkowski et al. (2010) påstår att revisorn existerar för att försäkra
intressenterna och bidra till att förhållandet mellan ägarna och företagsledningen
bygger på förtroende och därmed kan intressenterna lita på den finansiella information
som företagsledningen tar fram.

I det fall revisorn finner brister i företagets

redovisning och förvaltning, ska revisorn anmärka detta i revisionsberättelsen och
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således lämna en oren revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen kan på det sättet
fungera som ett signalverktyg om företagets tillstånd till intressenterna (Carrington,
2010).
Enligt Moberg (2006) är ägarna till företag sällan intresserade av att ansvara för
företaget själv, av den orsaken överlåter ägarna förvaltningen av företaget till olika
personer de har förtroende för. Vidare betonar Moberg (2006) vikten av att separation
mellan inverkan av företagets förvaltning och ägandet kan innebära en risk då
företagsledningen förmodligen inte har samma intresse som ägarna. Enligt en
magisteruppsats från Högskolan Kristianstad, som skrevs av Börjesson et al. (2005)
ökar risken för att få orena revisionsberättelser när principalen inte är intresserad av att
få en ren revisionsberättelse.

4.3 Organisatoriska outcomes
Företagets intressenter tar del av revisionsberättelsen bland annat för att upptäcka
risker (Shaikh & Talha, 2003). Intressenter ser ibland revisionsberättelsen som en
avgörande faktor när de ska fatta beslut. Den orena revisionsberättelsen kan påverka
beslutsfattandet hos intressenterna och de kan till exempel dra sig från ett samarbete
med företaget. Vidare kan detta bidra till negativa effekter för företaget (Ittonen,
2012). Nedan beskrivs med hjälp av tidigare forskning hur olika organisatoriska
outcomes kan påverkas av en oren revisionsberättelse och hur detta i sin tur påverkar
företaget.

4.3.1 Fortlevnad
Endast 20% av företag som försatts i konkurs eller likvidation i Storbritannien har fått
en going-concern varning (Kuruppu, Laswad & Oyelere 2012). En generell slutsats
kan vara att reviderade företag som får going-concern varningar har en allvarlig
situation utifrån revisorns synvinkel och därför har de inte någon stor chans att kunna
leva vidare. Eftersom färre going-concern varningar avges än vad som borde avges
kan intressenter reagera starkare på de going-concern varningar som har utfärdats.
Vilket skulle kunna innebära att effekten av en going-concern varning inte skulle blivit
lika allvarlig om revisorerna lämnat fler än 20 % varningar till företag som borde ha
fått en varning. Eftersom i detta fall skulle intressenter kanske inte reagerat lika starkt
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på en going-concern varning. Klienter som försätts i konkurs utan att
revisionsberättelsen innehåller en going-concern varning påverkar revisorn och
investerare på ett negativt sätt. Revisorn kan hamna i rättstvist, förlora sin inkomst
samt kan det professionella ryktet skadas (Ibid.). Enligt Kuruppu et al. (2012) är det
vanligt att revisorerna väljer att inte ge en going-concern varning trots att företaget bör
få en varning. En orsak till att revisorn inte ger going-concern varningar är
svårigheterna med att hitta information som pekar mot going concern problem (Ibid.).
Den främsta orsaken är däremot att revisorn tar hänsyn till hur denna varning skulle
påverka klienten. Revisorn vet att det reviderade företaget kommer att få problem med
att låna nytt kapital och behöva amortera vilket leder till en svår finansiell situation
(Ibid.).
Det är företagsledningens uppgift att bedöma företagets förmåga till fortlevnad. Sedan
granskar revisorn företagsledningens bedömning. När revisorn ser att det finns
problem i företaget och anser att företaget inte klarar sig 12 månader framåt utlämnar
de en going-concern varning (Carrington, 2010). Effekten av denna varning blir att
företaget påverkas ytterligare. Detta eftersom intressenterna får en insikt om företagets
brister vilket leder till att de reagerar negativt (Shaikh & Talha, 2003). Reaktioner kan
visa sig i att intressenterna backar från att ha med företaget att göra exempelvis vill
banker inte bevilja lån eftersom de tror att företaget kommer att gå i konkurs (Ibid.)
Effekterna kan bidra till att företaget försätts i konkurs då företaget är i stort behov av
krediter vilket kan vara orsaken till att de har fått en going concern varning men
eftersom kreditgivarna har tagit del av denna varning vill de inte ge dem kredit (Ibid.).
Tidigare forskning beskriver att fortlevnaden påverkas i företag som erhållit orena
revisionsberättelser. Vanligast är att företag som har fått en going concern varning
försätts i konkurs eller likvidation än vid andra sorters orena revisionsberättelser
(Kuruppu et al., 2012).
Hypotes 1 En oren revisionsberättelse påverkar det reviderade företagets fortlevnad
negativt.
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4.3.2 Fler orena revisionsberättelser
En oren revisionsberättelse uppstår när revisorn har anmärkningar gällande något i
företagets finansiella redovisning eller om det förekommit regelbrott i förvaltningen
av verksamheten (FAR, 2006). Ett företag kan erhålla en oren revisionsberättelse
kommande år om företaget har brister i den interna kontrollen. En intern kontroll
tillhör styrelsens huvuduppgifter och inkluderar bokföring, förvaltning samt övriga
ekonomiska händelser (Grönlund et al., 2010). En väl fungerande intern kontroll är
gynnsamt för företaget då fel av större allvarlighetsgrad kan undvikas (Dezoort &
Hort, 2009). Grönlund et al. (2010) menar också att informationen om företagets
interna kontroll upplyser revisorn om hur företaget ställer sig till risker och hur väl
förberedd det är att möta dessa risker.
Dirsmith och Lewis (1982) upptäckte att den externa informationens mängd och
kvalitet ökade då intressenternas betydelse ökade för företag. Detta medför att företag
med många intressenter tenderar att få rena revisionsberättelser kommande år eftersom
de förmodligen ger omfattande och kvalitativ finansiell information. Dessutom kan
företag med fler orena revisionsberättelser förmodligen bidra till att intressenternas
reaktion påverkas negativt och medför att företaget tenderar att få orena
revisionsberättelser under de kommande åren, detta på grund av att det finns brister i
företagets interna kontroll.
En going-concern varning kan även påverka revisorernas bedömning kommande år för
att avge en oren revisionsberättelse. Som det är nämnt ovan kan detta medföra att
företaget kan träda i konkurs eller likvidation det kommande året om företaget i
dagsläget erhåller en going-concern varning (Kuruppu et al., 2012).
Risken för att en oren revisionsberättelse kommande år kan bero på att företag inte är
intresserade av att få rena revisionsberättelser. Eftersom det finns många lagar och
regler som företag måste rätta sig efter inom redovisning blir det allt svårare för
företag då redovisningsreglerna blir allt fler och mer komplicerade (Josephson &
Nilsson, 2006). Genom att revisorn berättar för ägarna hur de ska göra saker på rätt
sätt bidrar det till att företag erhåller en ren revisionsberättelse kommande år.
Företaget blir mer uppmärksamt och vill göra insats i den interna kontrollen, därmed
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kan brister från det år en oren revisionsberättelse erhållits leda till att en oren
revisionsberättelse inte erhålls igen (Kaplan & Williams, 2012).

Hypotes 2 En oren revisionsberättelse leder till fler orena revisionsberättelser för det
reviderade företaget.

4.3.3 Betalningsförmåga
Betalningsförmåga kan mätas med hjälp av nyckeltalen soliditet och likviditet4.
Soliditeten visar betalningsförmåga på lång sikt samtidigt som likviditeten visar
betalningsförmågan på kort sikt (Greve, 2009). Soliditeten visar hur stor andel av
företagets kapital som har finansierats med eget kapital och hur stor andel av kapitalet
som har finansierats med skulder. Är företaget helt självfinansierat är soliditeten
100%. En låg soliditet kan bidra till att förluster avvecklar det egna kapitalet och lån
som företaget har blir osäkra. Långivare uppskattar ett högre värde på soliditeten då
företaget kan gå med förlust och samtidigt överleva (Ibid.). Således reagerar
långivarna på en låg soliditet i ett företag.
Enligt Greve (2009) är en högre likviditet att eftersträva då risken att hamna i
betalningssvårigheter är liten. Dessutom innebär en hög likviditet större frihet för
företaget då man kan göra snabba investeringar och hinna före konkurrenterna.
Däremot är nackdelen med god likviditet att lönsamheten lider på grund av att pengar
på banken ger en sämre avkastning i jämförelse med andra placeringsalternativ (Ibid.).
Om omsättningstillgångarna kan omvandlas omgående och kassalikviditeten är 100%
eller mer kan de kortfristiga skulderna betalas omgående. Men om kassalikviditeten är
under 100% måste företaget ta lån eller göra sig av med tillgångar som inte är likvida
(Skärvad & Olsson, 2010). Ofta kan likviditetsproblem vara en orsak till att företag
betalar skatter och avgifter för sent. I revisionsberättelsen för Sweden crystal design
AB avseende årsredovisningen för räkenskapsåret 2007 skriver revisorn:
Vid ett flertal tillfällen har mervärdesskatt, avdragen skatt och sociala avgifter inte
betalts i rätt tid med rätt belopp. Dröjsmålen beror på likviditetsproblem, vilket har
4
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medfört att bolaget har belastats med dröjsmålsräntor. (Sweden crystal design AB,
2007, s. 8)
Citatet beskriver ett verkligt fall där företaget inte kunnat betala sina kortfristiga
skulder på grund av likviditetsproblem. Emellertid kommer studien se om företag får
en sämre likviditet på grund av den orena revisionsberättelsen. En oren
revisionsberättelse kan påverka företagens betalningsförmåga på så sätt att den kan bli
högre och lägre. Tidigare forskning är motsägelsefull då det finns studier som har visat
att orena revisionsberättelser påverkar bankers och andra kreditgivares beslut
samtidigt som andra studier har visat att orena revisionsberättelser inte har påverkat
beslutsfattandet (Al-Thuneibat et al., 2008). Långivare använder revisionsberättelsen
för att bedöma kreditrisken vilket är risken för att företaget inte uppfyller sina
betalningsförpliktelser (Smith, 2011). Därav kan långivarna reagera vilket kan leda till
att de vill att företaget ska amortera på sina skulder (Kuruppu et al., 2012). Emellertid
har företaget kanske fått den orena revisionsberättelsen på grund av att de inte har
tillräckligt med medel vilket var fallet i Sweden crystal design AB. Därför kan de inte
amortera utan snarare behövs utökat lån för att kunna leva vidare. Amorterar företaget
kan det leda till att deras likviditet minskar samtidigt som deras soliditet ökar (Skärvad
& Olsson, 2010). Får emellertid företaget mer lån kan det leda till att deras likviditet
ökar samtidigt som soliditeten minskar (Skärvad & Olsson, 2010).
Leverantörerna kan också reagera på en oren revisionsberättelse. Reaktionen skulle
kunna leda till att de inte ger några kredittider eller minskar kredittiden för företaget
(Carrington, 2010). Detta innebär att företaget måste betala sina leverantörsfakturor
direkt vilket påverkar likviditeten så att den blir lägre. Precis som andra intressenter
reagerar långivarna och leverantörerna på olika sätt beroende på vilken
allvarlighetsgrad den orena revisionsberättelsen har (Al-Thuneibat et al., 2008). Enligt
Al-Thuneibat et al. (2008) är det främst going-concern varningar som påverkar
bankers och andra kreditgivares beslutsfattande. Dessutom reagerar dessa intressenter
mer på förseningar med inbetalningar än vad andra intressenter gör (Laudon &
Persson, 2004). Av den orsaken påverkar anmärkningar på förseningar med
inbetalningar företagets betalningsförmåga. Emellertid finns det även studier som har
visat att alla orena revisionsberättelser påverkar banker och kreditgivares
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beslutsfattande oavsett vilken grad av allvarlighet på den orena revisionsberättelsen
(Al-Thuneibat et al., 2008).
Hypotes 3a En oren revisionsberättelse påverkar det reviderade företagets
betalningsförmåga positivt.
Hypotes 3b En oren revisionsberättelse påverkar det reviderade företagets
betalningsförmåga negativt.

4.3.4 Omsättning
Studier har visat att det är viktigt för företagets kunder att få tillgång till en trovärdig
finansiell information eftersom denna intressentgrupp vill veta om företaget kan
förväntas fortsätta att sköta sina leveranser (Öhman, 2006).
Vanligen har de publika aktiebolagen ett större tryck från media på sig, därför kan det
antas att dessa aktiebolag har en bättre intern kontroll samt följer lagar och
rekommendationer i större utsträckning än de privata aktiebolagen vilket leder till
färre orena revisionsberättelser. Ett klassiskt agentteoretiskt synsätt på ägarleda
företag blir inte tillämplig då agent och principal är samma person. Men revisorn i ett
mindre aktiebolag kan ses som agent då han anlitas av principalen. Företagsledningen
(i detta fall principalen) i ett företag med spritt ägande skulle utifrån agentteoretiska
antaganden kräva att agenten (i detta fall revisorn) lämnar ren revisionsberättelse
(Carrington, 2010).
Hasselberg och Kehrer (1995) upptäckte att företag med låg omsättning5 är de företag
som till största del erhåller orena revisionsberättelser. Kunder har ett långsiktigt
intresse i företaget då de kan ha investerat eller bundit upp sig till produkter,
produktionsutrusning eller distributionskanaler (Laudon & Persson, 2004). Kunderna
kan vara intresserade av årsredovisningen då de betalar i förskott för en vara eller
tjänst och därför vill de bedöma risken för att företaget kan uppfylla sina förpliktelser
mot dem, det vill säga att företaget levererar varan eller tjänsten. Till följd av detta är
det troligt att anta att en oren revisionsberättelse ger en signal för kunder om att ett
5
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företag har brister som kan leda till en krissituation. Det bidrar i sin tur till att minskad
omsättning för företaget. Det kan antas att kunders agerande påverkas av att ett bolag
visar en oren revisionsberättelse då det är möjligt för kunderna att ta till åtgärder som
att kräva snabbare leveranser.

Kunderna revideras möjligtvis också vilket gör att de känner till hur allvarliga de olika
graderna av orena revisionsberättelser är (Laudon & Persson, 2004). Därmed är
kunders agerande mot företaget förmodligen större då den orena revisionsberättelsen
är av högre allvarlighetsgrad. Kunderna kan reagera på att företaget ska träda i
konkurs. Det leder till att kunden får mindre förtroende för företaget då det möjligtvis
inte kan leverera varan eller tjänsten innan konkursen inträffar eller att kunden inte får
pengarna tillbaka. På det sättet påverkas företagets omsättning.
Hypotes 4 Orena revisionsberättelser påverkar det reviderade företagets omsättning
negativt.

4.3.5 Antal anställda
De anställdas intresse har i första hand att göra med deras anställningstrygghet. Med
andra ord är de intresserade av att företagets ekonomi är god och att dess anställning
är trygg. Lönegarantilagen (1§) försäkrar att anställdas fordringar är skyddade därför
bör de inte vara lika beroende som andra intressenter. Vid lågkonjunktur ökar de
anställdas intresse för företaget och därmed är det svårare att få en ny anställning. De
anställda har dessutom intresse av ekonomin för att de ska kunna uppskatta nivån på
lönsamheten då löneförhandlingar sköts på lokal nivå, vilket är ett tecken på utrymmet
för löneökningar (Lindher, Lödby Varel & Magistrado, 2002). Lindher et al. (2002)
fann ett signifikant samband mellan rena och orena revisionsberättelser vad gäller
antalet anställda. Eftersom de anställda har ett intresse för företagets lönsamhet kan
man anta att en oren revisionsberättelse ger en signal till anställda att företaget har
brister vilket leder till att de inte vill stanna kvar i företaget. Detta kan leda till att
företaget kan förlora viktiga nyckelpersoner som kan bidra till svårigheter i företaget.
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De anställda har möjligtvis inte lika stor kunskap om olika typer av anmärkningar och
agerar då annorlunda jämfört med övriga intressenter. Det är troligt att anta att de
anställdas reaktioner påverkas av hur allvarlig den orena revisionsberättelsen är, ju
högre allvarlighetsgrad av orena revisionsberättelser desto hårdare agerar de mot
företaget.
Enligt Laitinen och Laitinen (1998) är anställda den intressentgrupp som är mer utsatta
för riskerna som förekommer i företaget på grund av den orena revisionsberättelsen till
skillnad från andra intressenter. Då det visar att den orena revisionsberättelsen
innehåller allvarligare anmärkningar kan det leda till att de anställda söker nya
arbeten. De eventuella åtgärder som de anställda eller en annan intressentgrupp vidtar
skulle kunna leda till att företaget på längre sikt går i konkurs (Ibid.).
De anställdas agerande antas kunna påverkas av att ett företag får en oren
revisionsberättelse. Det skulle exempelvis kunna bidra till att en del anställda byter
arbetsplats för att minska risken för att bli varslade i framtiden. De anställda är även
skyddade till en viss grad om de är medlemmar i A-kassan eller blir arbetslösa
(Laudon & Persson, 2004).

Hypotes 5 En oren revisionsberättelse leder till färre antal anställda i det reviderade
företaget.

4.4 Åtgärder
När ett företag har erhållit en oren revisionsberättelse kan det medföra att företaget
kommer till insikt om att åtgärder behövs sättas in för att dämpa effekten av den orena
revisionsberättelsen. För att åtgärda dessa effekter kan företaget till exempel byta
revisionsbyrå, byta ut styrelsen eller tillföra aktieägartillskott.
Enligt Doumpos et al. 2004 riskerar revisorn att förlora klienten om de ger en oren
revisionsberättelse. Samtidigt finns det risk för skada av revisorns rykte och rättsliga
tvister om de inte ger en oren revisionsberättelse (Ibid.). Detta indikerar att företag
som har erhållit en oren revisionsberättelse kan se ett byte av revisor som en åtgärd.
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Emellertid har Jackson, Moldrich och Roebuck (2008) undersökt rotation av
revisionsbyråer och kommit fram till att det är för kostsamt för företaget att byta
revisionsbyrå om man sätter det i relation till fördelarna. De menar att
revisionskvalitén ökar med tiden i företaget och därför vinner företag på att inte byta
revisionsbyrå. Det kan dock ändå vara så att företagen ser ett byte av revisionsbyrå
som en åtgärd. Enligt Gómez-Aguilar och Ruiz-Barbadillo (2003) är anledningen till
att företagen ser byte av revisor som en åtgärd eftersom det kan leda till en ren
revisionsberättelse nästa år. Studien från Gómez-Aguilar och Ruiz-Barbadillo (2003)
från Spanien visar att företag använder byte av revisor som strategi för att lättare
erhålla en ren revisionsberättelse nästa år. Ofta byter företagen till en revisionsbyrå
som antas ha lägre kvalité. Bland annat revisionsbyråns storlek och varumärke anses
vara indikationer på kvalité. DeAngelo (1981) menar att det finns ett samband mellan
kvalité på revisionen och storleken på revisionsbyrån. Större revisionsbyråerna anses
ha bättre kvalité enligt DeAngelo (1981) eftersom storleken på byrån är ett incitament
för revisorn. Därför dras revisorer med hög kompetens till dessa byråer och därav
bidrar de med en högre revisionskvalité. Anledningen till valet av strategin är att en ny
revisor i företaget har relativt sett svårare för att ge en oren revisionsberättelse då den
nya revisorn inte har lika mycket information om företaget som en revisor som har
funnits längre i företaget (Gómez-Aguilar & Ruiz-Barbadillo, 2003). Även priset på
revisionen är en annan faktor som skulle kunna avgöra ett byte av revisionsbyrå.
Företag som har betalningssvårigheter väljer förmodligen inte god kvalité framför
pris. Alltså skulle företag kunna använda byte av revisionsbyrå som åtgärd för att
minska kostnader om de har betalningssvårigheter.

Styrelsen i aktiebolag väljs på bolagsstämman av aktieägarna och det är styrelsen som
utser ordförande och VD vid behov (Bolagsverket, 2012). Styrelsen ansvarar för
organisationen och förvaltningen av verksamheten (Gronhaug, Hennestad & Kolltveit,
2012). Därtill ligger ansvaret hos styrelsen när det gäller att skatter betalas in,
upprättande av årsredovisning och att skicka in den till Bolagsverket samt att kalla
aktieägarna till bolagsstämma (Bolagsverket, 2012). Enligt Gronhaug et al. (2012) har
aktieägarnas missnöje med styrelsen och styrelsens misslyckande behandlats i stor
utsträckning i tidigare forskning. Däremot berörs inte huruvida ägarna byter ut
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styrelsen för att åtgärda effekter av orena revisionsberättelser. Effekterna från orena
revisionsberättelser som exempelvis en oren revisionsberättelse även följande år skulle
dock kunna dämpas om styrelsen eller del av styrelsen byts ut. Om ett företag får en
oren revisionsberättelse på grund av att årsredovisningen lämnats in för sent kan det
bero på när företaget har satt i system att inte lämna in den i tid. Vilket kan vara en
följd av att företagare ser lagar och regler som komplicerat och inte viktigt och utifrån
detta blir det svårt att bryta mönster (Josephson & Nilsson, 2006). Om styrelsen byts
ut och denna process förändras kan det leda till att företaget får en ren
revisionsberättelse nästa år. Enligt Brännström (2012) påverkar den slopade
revisionsplikten kvalité på årsredovisningar och förseningar. Efter slopandet av
revisionsplikten har förseningar av årsredovisningar ökat eftersom företagare försöker
göra detta själva utan hjälp från revisor eller redovisningskonsult (Ibid.). Eftersom
företagare kan uppfatta lagar och regler som komplicerat känner de därför en trygghet
om de anlitar en revisor (Josephson & Nilsson, 2006). Företagare med revisor kan då
ta för givet att revisorn har koll på alla lagar och regler och ansvaret förs över på
revisorn. Detta kan leda till att företagare allmänt inte tar tag i att skicka in
årsredovisningen för att de inte tar på sig ansvaret själva. Sammanfattningsvis är ett
byte av styrelse en åtgärd för att dämpa effekten av orena revisionsberättelser om bytet
blir till personer som tar mer ansvar i sin roll som styrelseledamot eller har mer
inflytande.

Företag med behov av kapital under en begränsad tid kan ta hjälp av aktieägartillskott
vilket innebär att aktieägarna lånar ut kapital till företaget. Aktieägartillskottet kan
återbetalas till aktieägarna utan att bolaget likvideras eller säljs (Almi, 2013). Därav
kan aktieägartillskott minska effekterna av en oren revisionsberättelse främst när
företaget fått en oren revisionsberättelse på grund av likviditetsproblem. Enligt
Akroush (2012) bidrar ekonomisk prestation i företag till värdeskapande för
aktieägarna. Aktieägarnas avkastning växer när priset på företagets aktier stiger eller
när företaget ökar utdelning till aktieägarna (Ibid.). Kakabadse, Kakabadse, Kouzmin
och Persqueux (2013) redogör för att värdeskapande till aktieägarna är vanligt att
undersöka inom forskningen. Däremot behandlas inte när företag använder
aktieägartillskott. Eftersom vår studie innefattar till största delen mindre aktiebolag
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och inte publika bolag är tidigare forskning inte så relevant då det oftast innefattar
publika bolag när de behandlar aktieägare.
Hypotes 6 Vidtagna åtgärder leder till en minskning av negativa effekter av en oren
revisionsberättelse.

4.4 Sammanställning av hypoteser


Hypotes 1 En oren revisionsberättelse påverkar det reviderade företagets
fortlevnad negativt.



Hypotes 2 En oren revisionsberättelse leder till fler orena revisionsberättelser
för det reviderade företaget.



Hypotes 3a En oren revisionsberättelse påverkar det reviderade företagets
betalningsförmåga positivt.



Hypotes 3b En oren revisionsberättelse påverkar det reviderade företagets
betalningsförmåga negativt.



Hypotes 4 En oren revisionsberättelse påverkar det reviderade företagets
omsättning negativt.



Hypotes 5 En oren revisionsberättelse leder till färre antal anställda i det
reviderade företaget.



Hypotes 6 Vidtagna åtgärder leder till en minskning av negativa effekter av en
oren revisionsberättelse.
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5. Empirisk metod

I detta kapitel görs en genomgång av tillvägagångssättet för dokumentstudien.
Kapitlet innehåller en presentation av litteratursökning, metod för datainsamling,
urval, operationalisering samt validitet och reliabilitet. Viktiga valsituationer och
problem har lyfts fram i kapitlet.

5.1 Litteratursökning
Information till studien har främst baserats på vetenskapliga artiklar, kurslitteratur,
rättsliga källor, gamla uppsatser och årsredovisningar. Stora delar av arbetet har
baserats på vetenskapliga artiklar eftersom trovärdigheten och ökar med tidigare
forskning. Dessutom bidrar fler vetenskapliga artiklar med motsägelsefulla resultat till
en mer objektiv syn. Insamlingen av vetenskapliga artiklar har skett genom databasen
Summon som vi har fått tillgång till genom Högskolan Kristianstad. Sökord som vi
har använt oss av för att hitta relevanta artiklar är audit opinion, qualified audit
opinion, unqualified audit opinion, adverse option, audit report, audit, going-concern,
institutional theory, agency theory, board of directors och shareholder´s contribution.
Hänsyn har tagits till artiklarnas relevans till syftet och datum för publicering av
artiklarna. Äldre artiklar har även förekommit, främst eftersom dessa är relevanta för
den institutionella teorin och agentteorin. Relevansen för dessa artiklar grundar sig i
att författarna har en stor betydelse för teorierna och bidrar med högre tillförlitlighet
till studien. I andra fall har aktuella publiceringsdatum bidragit till en aktuell syn på
ämnet. Även kurslitteratur har varit nödvändig att använda eftersom den ger en mer
faktabaserad förklaring. Genomgående i arbetet har rättsliga källor används men
betoningen på dessa ligger i kapitlet institutionalia där relevanta lagar beskrivits.
Likaså har FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer &
rådgivares, utgivningar av utgivna samlingsvolymer används. Eftersom vetenskapliga
artiklar oftast har behandlats i andra länder med annorlunda lagstiftning och
redovisnings- och revisionssed är det relevant att ha med de nationella lagar och seder
för att undvika missuppfattningar i studien. Då ämnet inte har varit tillräckligt omfattat
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i vetenskapliga artiklar har vi använt oss av tidigare uppsatser med liknande syfte.
Främsta anledningen har varit för att ha någon grund att utgå från när beräkningar av
målpopulation har gjorts. Då tidigare uppsatser inte ger en lika stark trovärdighet som
publicerade artiklar har vi begränsat oss vid användningen av dessa. Slutligen har vi
använt oss av årsredovisningar där insamlingen skett utifrån databaser Retriever
Business som vi har fått tillgång till genom Högskolan Kristianstad. Användningen av
årsredovisningar har främst varit nödvändigt för att utföra dokumentstudien men även
att kunna referera till verkliga scenarier. Hänvisningen till årsredovisningarna tillför
mer empiri till uppsatsen vilket ökar tillförlitligheten.

5.2 Datainsamlingsmetod
Den valda metoden för denna studie är kvantitativ då en större samling data krävs för
att kunna generalisera resultatet. Vi har undersökt om det finns ett kausalt samband
mellan en oren revisionsberättelse och olika organisatoriska outcomes. Eftersom
studien syftar till att påvisa effekter av den orena revisionsberättelsen använder vi oss
därmed av den positivistiska ansatsen (Denscombe, 2009).
För att testa våra hypoteser har en dokumentstudie genomförts. Anledningen till valet
är att vi anser att metoden är mest lämplig för undersökningen eftersom man kan
avläsa den information som krävs för att genomföra studien genom årsredovisningar.
Viktiga fördelar med en dokumentstudie är flexibiliteten och snabbheten. Ju större
kvantitet av orena revisionsberättelser desto större möjlighet är det att få en
generaliserbar slutsats. Frågeformulär kunde ha sänts ut till varje företag i urvalet men
det skulle innebära onödiga tidsförluster då informationen som behövs för studien är
offentligt tillgänglig. Att årsredovisningarna är officiella och kontrollerade av
revisorer medför att reliabiliteten är högre jämfört med om företagen själv skulle
besvara frågorna. Efter insamling av information sammanställs svaren för att testa
hypoteser.
För att identifiera hur en oren revisionsberättelse påverkar förtaget har vi fokuserat på
några organisatoriska outcomes hos företag med oren revisionsberättelse år 2007.
Dessa organisatoriska outcomes består av företagets fortlevnad, om företaget får fler
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orena revisionsberättelser kommande år, betalningsförmåga, omsättning, antal
anställda och åtgärder.
Med dokumentstudien har vi undersökt hur stor andel av aktiebolags årsredovisningar
år 2007 som uppvisar en oren revisionsberättelse. Eftersom det inte är vanligt
förekommande med orena revisionsberättelser behövs ett stort urval för att få fram en
tillförlitlig mängd. För att få fram ett större antal företag med orena
revisionsberättelser valde vi att undersöka 4220 (se avsnitt 5.3) aktiebolags
årsredovisningar då fler orena revisionsberättelser leder till en mer pålitlig
undersökning. Vid en tidigare studie i Umeå har man studerat 1518 årsredovisningar
och endast fått fram 113 orena revisionsberättelser (Rimo & Wiklund, 2001). Därför
ville vi försäkra oss om att vi skulle finna fler orena revisionsberättelser genom ett
större urval årsredovisningar. I jämförelse med tidigare studier blir denna studie alltså
mer omfattande och därför kan det leda till en mer generaliserbar slutsats (Ibid.).
Vid undersökningen av organisatoriska outcomes användes olika variabler som vi
kontrollerade i årsredovisningarna för åren 2007, 2008, 2009 och 2010 för varje
företag. Datamaterialet lades samtidigt in i Excel för att därefter överföras till SPSS
för att kunna få fram relevanta tabeller. En period på tre år är relevant för att se
effekter av den orena revisionsberättelsen. En going-concern varning innehåller oftast
tidsfristen på 12 månader efter varningen (Carrington, 2010). Eftersom det kan ta tid
för intressenterna att upptäcka denna varning i revisionsberättelsen kan varningen
komma att påverka intressenternas reaktioner senare än dessa 12 månader. Av den
orsaken undersöktes studien tre år framåt. Har ett företag med en going-concern
varning år 2007 men trots det klarat sig 2008 kan varningen ändå påverka företaget
2009.

5.3 Urval
Den fullständiga populationen för dokumentstudien är alla aktiebolag som fanns i
Sverige år 2007. Eftersom det på grund av tidsbrist inte är möjligt att undersöka hur
många orena revisionsberättelser det fanns år 2007 i alla Sveriges aktiebolag på grund
av tidsbrist blev en begränsning tvungen att göras. För att slutsatserna i studien ska
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vara generaliserbart är det viktigt att vårt urval är representativt för hela populationen
vilket i vår undersökning innebär att varje verksamt aktiebolag i urvalsramen (som i
detta fallet är Skåne) har samma sannolikhet att komma med i urvalet. Vidare har
undersökningen begränsats till att endast använda verksamma aktiebolag, då avsikten
är att undersöka om den orena revisionsberättelsen kan fungera som en signal om att
företaget kommer att träda i likvidation eller gå i konkurs.
Det systematiska urvalet är en typ av slumpmässiga urval (Ejlertsson, 2012). Ett
systematiskt urval genomfördes då det är enkelt att utföra genom ett befintligt register
såsom Business Retriever där aktiebolagens årsredovisningar är ordnade i följd (Ibid.).
Nackdelen med denna urvalsmetod är att det finns någon typ av periodicitet i registret
vilket kan leda till att undersökningen blir snedvriden (Ibid.).
Genom databasen Retriever Business har vi undersökt hur många av följande 4220
aktiebolags årsredovisningar i Skåne från och med år 2007 som har orena
revisionsberättelser. Skåne blev ett relevant alternativ för urvalet då antalet aktiebolag
passade in i tidsperspektivet av datainsamlingen. Dessutom underlättar en geografisk
begränsning då varierande storlekar på företagen leder till ett bredare resultat.
Årsredovisningarna är uppdelade i olika kategorier där antalet anställda styr. I
kategorin 1-4 anställda har vi undersökt 1049 årsredovisningar. I denna kategori finns
det 3146 aktiebolag och vi har valt att undersöka var tredje aktiebolag i kategorin. I
kategorin 5-9 anställda har vi undersökt 1341 samt i kategorin 10-499 anställda 1828
årsredovisningar. Anledningen till att använda olika kategorier med antal anställda är
främst för att få en storleksfördelning bland aktiebolagen.
Urvalet orena revisionsberättelser från målpopulationen uppgick till 333 företag, som
ligger till grund för den statistiska undersökningen.

5.4 Bortfall
I vår dokumentstudie är bortfall de aktiebolag som vi planerat att undersöka men som
vi inte kunnat erhålla den information om, som vi behöver. I studien uppgick den
totala målpopulationen den 1 april 2012 till 4220 verksamma aktiebolag. Antalet
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årsredovisningar i databasen Retriever Business förändras löpande vilket gör att det
blir svårt att kontrollera antalet årsredovisningar vid utförandet av undersökningen. På
det sättet blev det svårt att kontrollera bortfall från målpopulationen av dessa
årsredovisningar. Partiellt bortfall innebär att vi endast får tillgång till en del av den
information vi behövde (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2012), exempelvis på de
variablerna vi inte fick tillgång till på grund av att vissa av aktiebolagens
årsredovisningar saknades. I det fall årsredovisningen saknades sökte vi igenom om
aktiebolaget hade en hemsida där vi eventuellt kunde hitta årsredovisningen. Då
aktiebolagets inte hade en hemsida kunde vi hämta en del variabler från
årsredovisningen som avser nästföljande år, eftersom aktiebolaget redovisar siffror för
det föregående året i årsredovisningen.

5.5 Operationalisering
I studien testas sex hypoteser som innehåller flera variabler som kommer att testas.
Förutom variabler som tillhör hypoteserna finns 12 stycken variabler för
allvarlighetsgrad av oren revisionsberättelse. En sammanställning av variabler som vi
samlat in från årsredovisningarna finns i bilaga 2.
Nedan presenteras tillvägagångsätt och ställningstaganden som uppstått under den
praktiska datainsamlingen:


Samtlig information till datainsamlingen har hämtats från företagens
årsredovisningar.



Om årsredovisningen innehåller både företagets och koncernens redovisning
har vi valt att använda företagets redovisning. Revisorn ska granska
koncernredovisningen och koncernföretagens inbördes förhållanden enligt
Revisionslagen (5§, 2 st). Men eftersom det rådde praktiska svårigheter med
att avläsa koncernredovisningen blev vi tvungna att begränsa oss till att avläsa
företagets redovisning. I vissa fall förekom koncernredovisning något år men
inte andra år vilket skulle inneburit stora skillnader i variablerna mellan åren.
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I databasen Retriver Business fattades ibland årsredovisningar för vissa år. När
så har blivit har vi försökt ladda ner årsredovisningen från företagets hemsida
men i de fall då de inte finns där heller blir vi tvungna att bortse från denna
årsredovisning. Vissa av dessa variabler har vi kunnat inhämta från året efter
den årsredovisningen eftersom man även redovisar för ett föregående års
resultat- och balansräkning i årsredovisningarna.



Vid brutna räkenskapsår har vi utgått från databasen Retriever Business
eftersom vi har laddat ner årsredovisningar enligt databasens indelning som
inte är helt konsekvent. Årsredovisningarna har klassificerats enligt förjande:



-

Årsredovisning för 2006/2007 som år 2007.

-

Årsredovisning för 2007/2008 som år 2007.

-

Årsredovisning för 2007/2008 som år 2008.

-

Årsredovisning för 2008/2009 som år 2008.

-

Årsredovisning för 2008/2009 som år 2009.

-

Årsredovisning för 2009/2010 som år 2009.

-

Årsredovisning för 2009/2010 som år 2010.

-

Årsredovisning för 2010/2011 som år 2010.

Vid datainsamlingen utan koder används absoluta tal utan några avrundningar.
Detta för att försäkra oss om att inga avrundningsfel sker och för att studien
blir mer exakt.

Nedan förklaras hur vi kommer att gå tillväga för att besvara våra hypoteser.
Dessutom beskrivs variabler och ytterligare ställningstaganden för hypoteserna som är
nödvändiga för studien.
Hypotes 1 En oren revisionsberättelse påverkar det reviderade företagets
fortlevnad negativt.


För att mäta fortlevnaden har vi undersökt om företaget har försatts i konkurs
eller likvidation något av åren 2008, 2009 och 2010. Om företaget försatts i
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konkurs eller likvidation finns ingen årsredovisning efter detta vilket
framkommer tydligt i Retriever Business. Denna variabel svarar alltså endast
på om företaget försatts i konkurs eller likvidation eller inte. Vilket av åren är
inte relevant. Kodning för om företaget har försatts i konkurs eller likvidation
är (1) och om inte försatts i konkurs eller likvidation (0).


Med hjälp av datainsamling från revisionsberättelserna åren 2009 och 2010
kommer vi att testa om fortlevnaden påverkats av en oren revisionsberättelse.
Vid datainsamlingen har vi tittat på om företaget fått en going-concern varning
år 2009 och 2010 eller inte. Kodningen för om företaget erhållit en goingconcern varning är (1) och om inte erhållit en going-concern varning (0).



Den oberoende variabeln är orena/rena revisionsberättelser och den beroende
variabeln

är

going-concern/ej

going

concern

varning.

Orena/rena

revisionsberättelser år 2008 testas mot going-concern/ej going-concern varning
år 2009 och 2010. Även orena/rena revisionsberättelser år 2009 testas mot
going-concern/ej going concern varning år 2010. Orsaken till att testa denna
variation av år är för att vi ska kunna se hur going-concern varningar har
påverkats vid ett senare tillfälle. För att mäta detta behöver vi mäta skillnader
mellan de som erhållit orena/rena revisionsberättelser för att se hur utfallet av
going-concern varningar skiljer sig mellan dessa grupper.
Hypotes 2 En oren revisionsberättelse leder till fler orena revisionsberättelser för
det reviderade företaget.


Genom företagens revisionsberättelser i årsredovisningarna har vi granskat om
företaget har fått oren eller ren revisionsberättelse år 2008, 2009 och 2010. Här
används kodningen ren revisionsberättelse (0) och oren revisionsberättelse (1).



Både den oberoende och beroende variabeln är orena/rena revisionsberättelser.
Orena/rena

revisionsberättelser

år

2008

testas

mot

orena/rena

revisionsberättelser år 2009 och 2010. Även orena/rena revisionsberättelser år
2009 testas mot orena/rena revisionsberättelser år 2010. Orsaken till att testa
denna variation av år är för att vi ska kunna se hur revisionsberättelsernas art
har påverkats vid ett senare tillfälle. För att mäta detta behöver vi mäta
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skillnader mellan de som erhållit orena/rena revisionsberättelser för att se hur
utfallet av orena/rena revisionsberättelser skiljer sig mellan dessa grupper.

Hypotes 3a En oren revisionsberättelse påverkar det reviderade företagets
betalningsförmåga positivt.
Hypotes 3b En oren revisionsberättelse påverkar det reviderade företagets
betalningsförmåga negativt.


För att mäta betalningsförmåga används två nyckeltal, soliditet och
kassalikviditet. Fördelen är att resultatet blir säkrare med två nyckeltal istället
för ett och att man både kan se långsiktiga effekter med soliditet och
kortsiktiga effekter med kassalikviditet (Greve, 2009).



Soliditeten beräknas på följande sätt:
Eget kapital + 73,7% av obeskattade reserver/Totala tillgångar
(Ekonomiinfo, 2009).
Vilket innebär att datainsamling har skett av eget kapital, obeskattade reserver
och totala tillgångar i företagens årsredovisningar år 2009 och 2010. År 2009
och 2010 var bolagsskatten 26,3 % (Ekonomifakta, 2013).



Vid mätning av soliditeten är den oberoende variabeln orena/rena
revisionsberättelser och den beroende variabeln är soliditet. Orena/rena
revisionsberättelser år 2008 testas mot soliditet år 2009 och 2010. Även
orena/rena revisionsberättelser år 2009 testas mot soliditet år 2010. Orsaken till
att testa denna variation av år är för att vi ska kunna se hur soliditeten har
påverkats vid ett senare tillfälle. För att mäta detta behöver vi mäta skillnader i
soliditet mellan de som erhållit orena/rena revisionsberättelser för att se hur
soliditeten skiljer sig mellan dessa grupper.



Kassalikviditet beräknas på följande sätt:
Omsättningstillgångar – Varulager/Kortfristiga skulder
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(Skärvad & Olsson, 2010).
Vilket innebär att datainsamling har skett av omsättningstillgångar, varulager
och kortfristiga skulder i företagens årsredovisningar år 2009 och 2010.


Vid mätning av kassalikviditeten är den oberoende variabeln orena/rena
revisionsberättelser och den beroende variabeln är kassalikviditet. Orena/rena
revisionsberättelser år 2008 testas mot kassalikviditet år 2009 och 2010. Även
orena/rena revisionsberättelser år 2009 testas mot kassalikviditet år 2010.
Orsaken till att testa denna variation av år är för att vi ska kunna se hur
kassalikviditeten har påverkats vid ett senare tillfälle. För att mäta detta
behöver vi mäta skillnader i kassalikviditet mellan de som erhållit orena/rena
revisionsberättelser för att se hur kassalikviditeten skiljer sig mellan dessa
grupper.



För att få ett så tillförlitligt och jämförbart material som möjligt beräknar vi
nyckeltalen kassalikviditet och soliditet på egen hand oavsett om dessa redan
är uträknade i årsredovisningen. På så vis vet vi med säkerhet att det räknats ut
på samma sätt för alla år och för alla företag.

Hypotes 4 En oren revisionsberättelse påverkar det reviderade företagets
omsättning negativt.


Den oberoende variabeln är orena/rena revisionsberättelser och den beroende
variabeln är nettoomsättning. Orena/rena revisionsberättelser år 2008 testas
mot nettoomsättning år 2009 och 2010. Även orena/rena revisionsberättelser år
2009 testas mot nettoomsättning år 2010. Orsaken till att testa denna variation
av år är för att vi ska kunna se hur nettoomsättningen har påverkats vid ett
senare tillfälle. För att mäta detta behöver vi mäta skillnader i nettoomsättning
mellan de som erhållit orena/rena revisionsberättelser för att se hur
nettoomsättningen skiljer sig mellan dessa grupper.
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Hypotes 5 En oren revisionsberättelse leder till färre antal anställda i det
reviderade företaget.


Den oberoende variabeln är orena/rena revisionsberättelser och den beroende
variabeln är antal anställda. Orena/rena revisionsberättelser år 2008 testas mot
antal anställda år 2009 och 2010. Även orena/rena revisionsberättelser år 2009
testas mot antal anställda år 2010. Orsaken till att testa denna variation av år är
för att vi ska kunna se hur antal anställda har påverkats vid ett senare tillfälle.
För att mäta detta behöver vi mäta skillnader i antal anställda mellan de som
erhållit orena/rena revisionsberättelser för att se hur antalet anställda skiljer sig
mellan dessa grupper.



I årsredovisningen redogör företaget för medelantalet anställda vilket ibland
inte är heltal. En avrundning upp görs i detta fall då vi vill ha heltal när det
gäller antal anställda.

Hypotes 6 Vidtagna åtgärder bidrar till en minskning av negativa effekter av
orena revisionsberättelser.


Med vidtagna åtgärder menas att företaget har bytt revisionsbyrå, bytt styrelse
och tillfört aktieägartillskott.



Vid datainsamlingen av variabeln byte av revisionsbyrå kontrollerades först, i
revisionsberättelsen från årsredovisningen år 2007, vilken revisionsbyrå
företaget använde sig av. Sedan kontrollerades revisionsberättelsen från
årsredovisningen år 2008 respektive år 2009 för att se om företagen använde
sig av samma revisionsbyrå eller inte. Kodningen är (0) om inget byte har
skett och (1) om företaget har bytt revisionsbyrå.



Den oberoende variabeln är byte av revisionsbyrå för alla test. Variabeln testas
mot följande beroende variabler i olika test: going-concern/ej going-concern
varning, orena/rena revisionsberättelser, soliditet, likviditet, omsättning och
anställda. Testen sker med olika kombinationer av år, vilka är: bytt/ej bytt
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revisionsbyrå år 2008 mot beroende variabler år 2009 samt bytt/ej bytt
revisionsbyrå år 2008 och 2009 mot beroende variabler år 2010. Orsaken till
att testa denna variation av år är för att vi ska kunna se om den beroende har
fått en dämpad effekt efter att åtgärden vidtagits. För att mäta detta behöver vi
mäta skillnader i den beroende variabeln mellan företag som bytt/ej bytt
revisionsbyrå för att se hur den oberoende variabeln skiljer sig mellan dessa
grupper.


Vid datainsamlingen av variabeln byte av styrelse kontrollerades först
årsredovisningen år 2007, vilka styrelseledamöter/VD som skrivit under
årsredovisningen. Sedan kontrollerades årsredovisningen år 2008 respektive år
2009

för

att

se

om

samma

styrelseledamöter/VD

skrivit

under

årsredovisningen eller inte. Kodningen är (0) om inget byte har skett och (1)
om företaget har bytt styrelse.


Den oberoende variabeln är byte av styrelse för alla test. Variabeln testas mot
följande beroende variabler i olika test: going-concern/ej going-concern
varning, orena/rena revisionsberättelser, soliditet, likviditet, omsättning och
anställda. Testen sker med olika kombinationer av år, vilka är: bytt/ej bytt
styrelse år 2008 mot beroende variabler år 2009 samt bytt/ej bytt styrelse år
2008 och 2009 mot beroende variabler år 2010. Orsaken till att testa denna
variation av år är för att vi ska kunna se om den beroende har fått en dämpad
effekt efter att åtgärden vidtagits. För att mäta detta behöver vi mäta skillnader
i den beroende variabeln mellan företag som bytt/ej bytt styrelse för att se hur
den oberoende variabeln skiljer sig mellan dessa grupper.



I hypotes 6 har ett ställningstagande tagits angående vad byte av styrelsen
innebär. Enbart en person i styrelsen behöver bytas ut för att vi ska räkna det
som att styrelsen har ersatts. Samt räcker det med att VD:n har blivit utbytt för
att vi ska räkna det som att styrelsen ersatts. Anledningen är främst att det
föreligger många mindre företag sett till antal anställda i vårt urval och därför
kan det vara en stor förändring för företaget om endast en person ersätts ut.
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Datainsamlingen

av

variabeln

aktieägartillskott

hämtades

från

årsredovisningen år 2008 och 2009. Kodningen är (0) om inget
aktieägartillskott erhållits och (1) om aktieägartillskott har erhållits.


Den oberoende variabeln är aktieägartillskott för alla test. Variabeln testas mot
följande beroende variabler i olika test: going-concern/ej going-concern
varning, orena/rena revisionsberättelser, soliditet, likviditet, omsättning och
anställda.

Testen

aktieägartillskott

sker
år

med

2008

olika

mot

kombinationer

beroende

av

variabler

år,
år

vilka
2009

är:
samt

aktieägartillskott år 2008 och 2009 mot beroende variabler år 2010. Orsaken
till att testa denna variation av år är för att vi ska kunna se om den beroende
har fått en dämpad effekt efter att åtgärden vidtagits. För att mäta detta behöver
vi mäta skillnader i den beroende variabeln mellan företag som erhållit/ej
erhållit aktieägartillskott för att se hur den oberoende variabeln skiljer sig
mellan dessa grupper.
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Allvarlighetsgrader


Utöver hypotesernas variabler har vi använt oss av olika variabler för
allvarlighetsgraderna på de orena revisionsberättelserna. Med hjälp av
årsredovisningarna har vi granskat revisionsberättelsen för att se vilken
allvarlighetsgrad den tillhör om den är oren.



Vid skapandet av allvarlighetsgrader utgick vi från samma klassificering som
Hasselberg & Kehrer (1995) använde i sin undersökning. Anledningen till
valet av dessa allvarlighetsgrader är att vi behöver strukturera alla orena
revisionsberättelser på ett mer hanterbart och överskådligt sätt. Med hjälp av
dessa fem grader kunde vi skapa ytterligare sju grader som vi anser är
relevanta för studien. Slutligen utmynnade detta i nedanstående klassificering:
1. Avstyrka beviljande av ansvarsfrihet.
2. Varken till- eller avstyrka/ej tillstyrka beviljande av ansvarsfrihet.
3. Avstyrka resultaträkning/balansräkning/vinstdisposition eller någon av
dessa.
4. Varken

till-

eller

avstyrka/ej

tillstyrka

resultaträkning/balansräkning/vinstdisposition eller någon av dessa.
5. Anmärkning/upplysning/erinring

eller

avvikelse

från

god

redovisningssed.
6. Going-concern varning.
7. Eget kapital förbrukat eller understiger hälften av det registrerade
aktiekapitalet, ABL 13 kap.
8. Ej upprättat kontrollbalansräkning.
9. Brister i intern kontroll.
10. Förbjudet lån.
11. För sen eller ingen inbetalning av skatter och avgifter eller felaktig
redovisning av detta.
12. Upprättat årsredovisningen för sent (inlämnad sent till bolagsverket
eller revisor).
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Samtliga variabler har kodats med (0) om revisorn inte nämnt detta i
revisionsberättelsen
revisionsberättelsen.

och
Vi

(1)

om

har

variabeln
granskat

har

blivit

nämnd

allvarlighetsgraderna

revisionsberättelser för åren 2007, 2008, 2009 och 2010.

i
i

Minst en av

variablerna 1-5 kommer vara kodad (1) om företaget erhållit en oren
revisionsberättelse. Om någon av variablerna 6-12 har blivit kodad (1) innebär
det att variabel 5 måste vara kodad (1) eftersom alla dessa allvarlighetsgrader
är en form av anmärkning/upplysning/erinring eller avvikelse från god
redovisningssed.


Eftersom graden av allvarlighet på den orena revisionsberättelsen är relevant
för hur företagets organisatoriska outcomes har blivit påverkade är det
intressant att se utfallen för dessa variabler i företagen som finns med i
studiens sample.

5.6 Validitet och Reliabilitet
Vid genomförandet av en undersökning bör man sträva efter att validitet och
reliabilitet är hög (Saunders, Lewis & Thornhill 2009). Bryman och Bell (2011)
förklarar att validitet visar om man verkligen mäter det man avser att mäta. Validiteten
visar således hur väl mätmetodens (i vårt fall dokumentstudien) faktiska mätning
överensstämmer med vad som är tänkt att mätas (Körner & Wahlgren, 2012).
Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2008) anser att för att uppnå validitet bör
man komma fram till liknande resultat oavsett vilken mätmetod som används.
Reliabiliteten handlar om konsekvensen, överensstämmelsen samt pålitligheten hos
måttet på ett begrepp (Bryman & Bell, 2011). En hög reliabilitet innebär att
upprepande mätningar skulle ge likartat resultat (Saunders et al., 2009). Vidare
förklaras validiteten och reliabilitet för undersökningen nedan.

5.6.1 Validitet
Vi bedömer att validiteten i dokumentstudien är relativt hög, då vi anser oss mäta det
vi avser att mäta. Eftersom den första delen av dokumentstudien avser att hitta orena
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revisionsberättelser har denna del uppfyllt sitt ändamål. Att identifiera företag med
orena revisionsberättelser är relativt enkelt på grund av att revisionsberättelser är
standardiserade. En oren revisionsberättelse som avviker från standardutformningen
upptäcks utan större tolkningsbehov (ISA 706). I den andra delen av dokumentstudien
har insamling av data skett vilket har inneburit en risk för inmatningsfel eftersom
antalet årsredovisningar är stort och att stora belopp används. Eftersom outliers
plockats bort vid hypotesprövningen har effekten av inmatningsfel eliminerats.

5.6.2 Reliabilitet
I vår dokumentstudie anser vi att reliabiliteten är beroende av vårt systematiska urval
och genomförandet av studien. Detta på grund av att reliabiliteten behandlar frågan
om hur resultaten från en undersökning blir detsamma om det genomförs på nytt, eller
om det påverkas av tillfälliga eller slumpmässiga förutsättningar (Bryman & Bell,
2011). Om undersökningen genomförs vid ett annat tillfälle och resultatet då varierar
med stor avvikelse, hade reliabiliteten varit låg (Ibid.). Informationen vi använt oss av
vid dokumentstudien anser vi är tillförlitlig, det på grund av att årsredovisningarna är
officiella och kontrollerade av revisorer vilket medför att reliabiliteten är högre
jämfört med om företagen själv hade besvarat frågorna. Däremot kan mätningarna av
organisatoriska outcomes variera under tidsperioder eftersom andra samhällsfaktorer
såsom konjunkturer kan påverka dessa variabler. Emellertid mäts variablerna för de
organisatoriska

outcomes

både

för

företag

som

erhållit

rena

och

orena

revisionsberättelser, vilket innebär att effekten av samhällsfaktorer inte påverkar
studien i någon hög grad då dessa faktorer påverkar alla företag. Alltså kan en
jämförelse mellan företag med rena och orena revisionsberättelser visa hur de orena
revisionsberättelserna påverkat företagets organisatoriska outcomes. Slutligen, med
hjälp av resonemanget ovan, anser vi att studien har en tillräckligt hög reliabilitet.
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6. Empirisk analys
I den empiriska analysen presenteras beskrivande statistik som är intressant för
studien. Vidare påvisas de genomförda statistiska tester som ligger till grund för
hypotesprövningen som sedan analyseras.

6.1 Beskrivande statistik
Den beskrivande statistiken är ett första steg i analysen (Djurfelt, Larsson &
Stjärnhagen, 2010). Här kommer olika variabler som är intressanta för studien att
beskrivas med hjälp av frekvenser och andelar. En presentation av detta material syftar
till att ge en större förståelse för materialet till de statistiska testerna.
Tabell 1 presenterar hur många rena och orena revisionsberättelser som förekom år
2008, 2009 och 2010.
Tabell 1 Andel orena revisionsberättelser

Revisionsberättelse Frekvens Andel
År 2008
Ren
93 29%
Oren
230 71%
323 100%
Totalt
År 2009
Ren
196 42%
Oren
191 58%
327 100%
Totalt
År 2010
Ren
148 45%
Oren
178 54%
326 100%
Totalt

I tabell 1 påvisas att 71 % av företagen med orena revisionsberättelser år 2007 erhöll
en oren revisionsberättelse år 2008. År 2009 fick 58 % en oren revisionsberättelse och
år 2010 erhöll 54 % en oren revisionsberättelse. Statistiken tyder alltså på att en oren
revisionsberättelse leder till orena revisionsberättelser de kommande två åren i
majoriteten av företagen. Resonemanget testat i hypotes 2.
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Tidigare forskning har påvisat att graden av allvarlighet på den orena
revisionsberättelsen avgör för hur företagets organisatoriska outcomes kommer att
påverkas (Al-Thuneibat et al., 2008: Kuruppu et al., 2012). Därför anser vi att det är
relevant att visa på hur många av företagen som erhållit en viss allvarlighetsgrad. I
bilaga 3 presenteras tabell 2 som beskriver hur många av företagen i studien som har
fått en viss allvarlighets för åren 2007, 2008, 2009 och 2010. Även andelen av totala
antal företag både med orena/rena revisionsberättelser som har erhållit en viss
allvarlighetsgrad.
Tabell 2 (se bilaga 3) visar att vanligast förekommande bland allvarlighetsgraderna är
grad 5. Anmärkning/upplysning/erinring eller avvikelse från god redovisningssed.
Denna grad av allvarlighet är omfattande och de efterföljande sju allvarlighetsgraderna
i tabellen tillhör denna grad. Alltså har alla företag med en anmärkning i någon av
allvarlighetsgraderna 6-12 även ansetts ha fått en anmärkning/upplysning/erinring
eller avvikelse från god redovisningssed. Detta är orsaken till att frekvenserna är högre
för allvarlighetsgrad 5. Anmärkning/upplysning/erinring eller avvikelse från god
redovisningssed. Vidare kan man konstatera att sen inbetalning av skatter och avgifter
samt sen årsredovisning är de anmärkningar som är oftast förekommande bland
företagen. Även förbrukat eget kapital som inkluderar: eget kapital förbrukat eller
understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, ABL 13 kap förekommer
frekvent. Av de fyra allvarligaste graderna (de fyra första i tabell 2 som finns i bilaga
3) är varken till- eller avstyrka/ ej tillstyrka resultaträkning/ balansräkning/
vinstdisposition mest frekvent med 12-19 företag vardera år. Av tabellen 2 kan det
konstateras att det inte är vanligt förekommande med de fyra allvarligaste graderna (de
fyra första i tabell 2 som finns i bilaga 3) i relation till andra allvarlighetsgrader. Detta
kan påverka utfallet av de statistiska testerna vid hypotesprövning om påverkan på
organisatoriska ouscomes. Tidigare forskning har ofta testat going-concern varningar
men i denna studie är det 4,6%-6,1% av företagen som har erhållit en going-concern
varning (se tabell 2 som finns i bilaga 3), eftersom att denna anmärkning inte är lika
vanligt förekommande i vårt sample kan det leda till ett annorlunda resultat än tidigare
forskning (Kuruppo et al., 2012: Shaikh & Talha, 2003).

- 58 -

Tabell 3 redogör för medelvärdet av antal anställda och nettoomsättning för samtliga
företag i undersökningen år 2007–2010. Eftersom båda antal anställda och
nettoomsättning kan beskriva företags storlek ger en presentation av detta material en
uppfattning av storleken på de undersökta företagen.
Tabell 3 Medelvärde av anställda och nettoomsättning

Medelvärde Minimum
Anställda
2007
2008
2009
2010
Omsättning
2007
2008
2009
2010

8
8
8
8
18 000 tkr
13 000 tkr
19 000 tkr
20 000 tkr

Maximum Standardavvikelse

0
0
0
0

255
265
278
291

19
19
19
20

0 1 800 000 tkr
0 400 000 tkr
-5000 2 400 000 tkr
0 2 500 000 tkr

110 000 000 tkr
40 000 000 tkr
140 000 000 tkr
140 000 000 tkr

I tabell 3 kan man utläsa att medelvärdet av antal anställda är 8 för varje år. Dessutom
visas att minimum anställda är 0 och maximum anställda är mellan 255-291. I kapitel
5.3 förklarades olika grupper som valdes för att få en målpopulation av varierande
storlek på företagen vilket denna variation av minimum och maximum visar. En
skillnad i värdet på minimum och maximum av nettoomsättning pekar också mot att
urvalet av företag är av varierande storlek.

6.2 Hypotesprövning
Vid beslutsfattandet om vilka test som skulle användas till studien tog vi hänsyn till
normalfördelningen i materialet. Med hjälp av ett Kolmogorov-Smirnovs test framgick
det att materialet inte är normalfördelat. Vanligtvis används inte parametriska tester
som t-test när materialet inte är normalfördelat (Djurfelt et al., 2010). Eftersom vårt
sample består av 330 företag, för alla test som inte testar soliditet eller likviditet, anses
det tillräckligt stort för att kunna använda parametriska tester (Ibid.). Tester som avser
att testa soliditet och likviditet har ett sample på 297 företag. Av dokumentsstudiens
4220 företag hade 333 orena revisionsberättelser år 2007. Därav kan det konstateras
att ca 8% av aktiebolagen fick orena revisionsberättelser år 2007. Av studiens 333
företag betraktas tre företag som outliers på grund av omsättningen. Därför togs dessa
företag bort från materialet. Anledningen är att dessa extrema värden skulle kunna
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leda till en förvrängd bild av de statistiska testen. Det fanns även 33 företag med
outliers för variablerna soliditet och likviditet. Dessa togs bort från materialet men
endast när dessa variabler testades. Anledningen är att det var relativt många outliers
och att utesluta samtliga helt och hållet hade väsentligen minskat vårt sample.
Förutom t-test används även Chi2-test i form av Fischers exakta test när dummyvariabler har prövats.
Hypotes 1-5 har testats med olika kombinationer av år. Alla företag som finns med i
undersökningen hade en oren revisionsberättelse år 2007. För att kunna göra en
jämförelse mellan orena och rena använder vi först och främst revisionsberättelser från
år 2008 som vi testar mot andra variabler år 2009. Orsaken till detta är att vi mäter hur
företaget påverkas av den orena revisionsberättelsen därför måste man mäta
variablerna vid ett senare tillfälle. Vidare testas även revisionsberättelserna från år
2008 mot variabler år 2010 samt testas revisionsberättelserna från år 2009 mot
variabler år 2010. Samma kombination gäller för hypotes 6 där istället byte av
revisionsbyrå, byte av styrelse eller aktieägarkapital är den oberoende variabeln i
testerna. Denna kombination av år kan bidra till ett mer analyserbart material som kan
framkalla säkrare slutsatser.

6.2.1 Hypotes 1
En oren revisionsberättelse påverkar det reviderade företagets fortlevnad
negativt.
Innan hypotes 1 testas, presenteras med hjälp av beskrivande statistik i tabell 4 hur
många av företagen i urvalet som har försatts i konkurs eller likvidation.
Tabell 4 Företag som försatts i konkurs/likvidation

Företag
Frekvens Andel
Ej konkurs/likvidation
323 98,8%
Konkurs/likvidation
4 1,2%
327 100%
Totalt

Utfallet i tabell 4 visar att endast fyra företag (1,2%) försatts i konkurs eller
likvidation och därför anses inte någon vidare testning med denna variabel relevant.
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Vidare har Chi2-test med variablerna ren/oren revisionsberättelse och going-concern
varning utförts för att testa hypotes 1. Eftersom båda variablerna är dummy-variabler
har vi använt oss av Fishers exakta test (Djurfelt et al., 2010). I tabell 5 visas tre olika
test för olika kombinationer av år. I tabellen visas frekvensen av going-concern
varningar uppdelat på rena respektive orena revisionsberättelser.
Tabell 5 Going-concern varningar (Fishers exakta test)

Ren 2008 Oren 2008
Ej GC-varning 2009
Frekvens
Förväntad frekvens
GC-varning 2009
Frekvens
Förväntad frekvens

Ej GC-varning 2010
Frekvens
Förväntad frekvens
GC-varning 2010
Frekvens
Förväntad frekvens

Ej GC-varning 2010
Frekvens
Förväntad frekvens
GC-varning 2010
Frekvens
Förväntad frekvens

Total

93
89

214
218

307
307

0
4

15
11

93
88

212
117

0
5

16
11

134
129

176
181

310
310

2
7

14
9

16
16
Sig. 0,018

15
15
Sig. 0,007
Ren 2008 Oren 2008
Total
305
305

16
16
Sig. 0,008
Ren 2009 Oren 2009
Total

Testet påvisar att det finns skillnader i going-concern varningar mellan företag som
fått oren/ren revisionsberättelse. I tabell 5 kan det utläsas att endast i ett av testen har
företag med rena revisionsberättelser tidigare år erhållit en going-concern varning.
Två företag med rena revisionsberättelser år 2009 har fått en going-concern varning år
2010. De förväntade frekvenserna är sju stycken going-concern varningar, vilket
innebär att testets observerade frekvenser är lägre än förväntat. Detta test påvisar
signifikans på 5%-nivå. I de andra två testen utan några going-concern varningar för
företag med rena revisionsberättelser tidigare år är de förväntade frekvenserna fyra
och fem. Testen visar signifikans på 1%-nivå. De företagen med orena
revisionsberättelser har erhållit fler going-concern varningar än förväntat i alla testen.
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Testen påvisar alltså att företag med orena revisionsberättelser i större grad än företag
med rena revisionsberättelser erhåller going-concern varningar. Slutligen pekar
testerna mot att en oren revisionsberättelse påverkar fortlevnaden negativt. Således
kan inte hypotes 1 förkastas.

6.2.2 Hypotes 2
En oren revisionsberättelse leder till fler orena revisionsberättelser för det
reviderade företaget.
För att mäta om en oren revisionsberättelse leder till fler orena revisionsberättelser
används Chi2-test i form av Fishers exakta test eftersom testen har dummy-variabler.
Tabell 6 visar hur många orena/rena revisionsberättelser som erhållit orena
revisionsberättelser kommande år.
Tabell 6 Ytterligare orena revisionsberättelser (Fishers exakta test)

Ren 2008 Oren 2008
Ren 2009
Frekvens
Förväntad frekvens
Oren 2009
Frekvens
Förväntad frekvens

Total

78
38

54
94

132
132

15
55

175
135

190
190
Sig. 0.000

Ren 2008 Oren 2008
Ren 2010
Frekvens
Förväntad frekvens
Oren 2010
Frekvens
Förväntad frekvens

Ren 2010
Frekvens
Förväntad frekvens
Oren 2010
Frekvens
Förväntad frekvens

66
42

78
102

144
144
0
27
150
177
51
126
177
Sig. 0.000
Ren 2009 Oren 2009
111
62

37
86

148
148

25
74

153
104

178
178
Sig. 0.000

I tabell 6 kan vi avläsa att företag med oren revisionsberättelse har fått fler
observerade frekvenser än förväntade vid mätning av orena revisionsberättelser
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kommande år. Detta utläses i alla tre tester. Vidare har företag med ren
revisionsberättelse i samtliga tre tester fått färre observerade frekvenser än förväntade
vid mätning av orena revisionsberättelser kommande år. Därav påvisas en skillnad i
oren/ren revisionsberättelse kommande år mellan företag som erhållit orena/rena
revisionsberättelser tidigare år. Slutligen innebär detta att en oren revisionsberättelse
leder till fler orena revisionsberättelser vilket är i samspråk med hypotesen. Eftersom
samtliga test påvisar en stark signifikans (0.000) förkastas inte hypotesen.

6.2.3 Hypotes 3a och 3b
a

-

En

oren

revisionsberättelse

påverkar

det

reviderade

företagets

påverkar

det

reviderade

företagets

betalningsförmåga positivt.
b

-

En

oren

revisionsberättelse

betalningsförmåga negativt.
För att testa hypotes H3a och H3b undersöktes medelvärdet för soliditet och likviditet
fördelat på företag med orena/rena revisionsberättelser. För att testa om företag med
orena/rena revisionsberättelser har en signifikant skillnad i soliditet och likviditet
användes t-test. Medelvärdet av soliditeten för företag med rena respektive orena
revisionsberättelser visas i tabell 7. För alla åren är signifikansnivån 0,000 vilket
innebär att testerna påvisar en stark signifikant skillnad mellan de företag som fått
oren/ren revisionsberättelse.
Tabell 7 Soliditet (t-test)

Medelvärde Standardavvikelse
Soliditet 2009
Ren 2008
Oren 2008

35%
-0,7%

25%
75%
Sig. 0,000

Soliditet 2010
Ren 2008
Oren 2008

47%
2%

63%
80%
Sig. 0,000

Soliditet 2010
Ren 2009
Oren 2009

39%
-2%

50%
88%
Sig. 0,000
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Av tabell 7 påvisas det att för alla tre tester är medelvärdet för soliditeten högre bland
företag

med

rena

revisionsberättelser

tidigare

år

än

företag

med

orena

revisionsberättelser. En orsak till att soliditeten är så pass låg i företag med orena
revisionsberättelser kan vara på grund av att flertalet företag (mellan 56-75 företag år
2008-2010) har förbrukat det egna kapitalet eller så understiger eget kapital hälften av
det registrerade aktiekapitalet (se bilaga 3, tabell 2). Testen i tabell 7 påvisar att det
föreligger skillnader i soliditet mellan företag med orena/rena revisionsberättelser
tidigare år samt pekar mot en lägre soliditet för företag med orena revisionsberättelser.
Därav pekar dessa tester mot att soliditeten blir negativt påverkad av en oren
revisionsberättelse. Eftersom testen är statistiskt signifikanta kan inte hypotes 3b
förkastas och därmed bör hypotes 3a förkastas enligt testen.

Tabell

8

visar

skillnaden

i

kassalikviditeten

i

företag

med

orena/rena

revisionsberättelser tidigare år.
Tabell 8 Kassalikviditet (t-test)

Medelvärde Standardavvikelse
Likviditet 2009
Ren 2008
Oren 2008

122%
108%

79%
95%
Sig. 0,239

Likviditet 2010
Ren 2008
Oren 2008

142%
120%

117%
208%
Sig. 0,383

Likviditet 2010
Ren 2009
Oren 2009

166%
100%

269%
86%
Sig. 0,011

I tabell 8 påvisas det att endast ett av testen har en statistisk signifikans på 5%-nivån.
Testet visar att företag som erhållit en oren revisionsberättelse får en lägre
kassalikviditet senare år i jämförelse med företag som erhållit en ren
revisionsberättelse. Medelvärdet är 100% för kassalikviditeten i företagen med de
orena revisionsberättelserna i testet vilket brukar antas vara gränsen för att kunna
betala kortfristiga skulder och därmed överleva på kort sikt (Skärvad & Olsson, 2010).
Standardavvikelsen är 86% vilket visar att det finns en mängd företag i urvalet med en
kassalikviditet som är för låg för att kunna betala de kortfristiga skulderna (Skärvad &
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Olsson, 2010). I det signifikanta testet har företagen med rena revisionsberättelser ett
medelvärde på 166% i kassalikviditet vilket visar att skillnaden är stor mellan
orena/rena revisionsberättelser. Slutligen pekar testet mot att kassalikviditeten
påverkas negativt av en oren revisionsberättelse. Eftersom ett av testen är statistiskt
signifikant kan inte hypotes 3b förkastas och därmed påvisar testet att hypotes 3a bör
förkastas.
Sammanfattningsvis pekar både soliditeten och kassalikviditeten mot att hypotes 3b
inte förkastas, vilket innebär att en oren revisionsberättelse påverkar företagets
betalningsförmåga negativt. Därmed måste hypotes 3a förkastas eftersom den innebär
en motsatt riktning av testen.

6.2.4 Hypotes 4
En oren revisionsberättelse påverkar det reviderade företagets omsättning
negativt.
För att testa om företags omsättning har påverkats negativt av en oren
revisionsberättelse gjordes ett t-test. Tabell 9 visar medelvärdet av nettoomsättning
fördelat på rena och orena revisionsberättelser.
Tabell 9 Nettoomsättning (t-test)

Medelvärde Standardavvikelse
Omsättning 2009
Ren 2008
Oren 2008

48 000 tkr
8 000 tkr

250 000 tkr
27 000 tkr
Sig. 0.124

Omsättning 2010
Ren 2008
Oren 2008

49 000 tkr
9 000 tkr

260 000 tkr
28 000 tkr
Sig. 0.140

Omsättning 2010
Ren 2009
Oren 2009

39 000 tkr
7 000 tkr

218 000 tkr
13 000 tkr
Sig. 0.088

I tabell 9 kan det avläsas att medelvärdet av nettoomsättningen i företag med rena
revisionsberättelser tidigare år är högre än nettoomsättningen i företagen med orena
revisionsberättelser. Så är fallet alla tre test. Däremot är två av testen inte statistiskt
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signifikanta och ett test påvisar endast en svag signifikans (10%-nivå). Då signifikans,
om än svag, kan påvisas, förkastas inte hypotesen.

6.2.5 Hypotes 5
En oren revisionsberättelse leder till färre antal anställda i det reviderade
företaget.
För att testa hypotes 5 användes t-test. I tabell 10 visas medelvärdet av antal anställda
fördelat mellan företag med orena/rena revisionsberättelser.
Tabell 10 Anställda (t-test)

Revisionsberättelse Medelvärde Standardavvikelse
Anställda 2009
Ren 2008
15
33
Oren 2008
4
7
Sig. 0,008
Anställda 2010
Ren 2008
15
34
Oren 2008
5
7
Sig. 0,009
Anställda 2010
Ren 2009
12
28
Oren 2009
6
8
Sig. 0,015

Tabell 10 illustrerar att medelvärdet i antal anställda i alla tre test är lägre för företag
med orena revisionsberättelser tidigare år. Två av testen påvisar signifikans på 1%nivå och det andra testet påvisar en signifikans på 5%-nivå. Därav finns det belägg för
skillnader i antal anställda mellan företag med oren/rena revisionsberättelser tidigare
år. Eftersom alla test statistiskt säkerställer att företag med en oren revisionsberättelse
har färre antal anställda påföljande år, kan man konstatera att en oren
revisionsberättelse leder till färre antal anställda. Slutligen förkastas inte hypotesen.

6.2.6 Hypotes 6
Vidtagna åtgärder leder till en minskning av negativa effekter av en oren
revisionsberättelse.
Hypotes 6 har testats genom flera olika test där åtgärderna har delats upp i variablerna
byte av revisionsbyrå, byte av styrelsen och aktieägartillskott. I dessa test används
endast företag med orena revisionsberättelser. Detta eftersom vi testar om effekten, av
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de orena revisionsberättelserna, på företagens organisatoriska outcomes har bromsats
när företag vidtagit åtgärder. Testen visar om företag som vidtagit åtgärder tidigare år
har ett bättre utfall (enligt studien) på företagets organisatoriska outcomes än de
företag som inte vidtagit åtgärder tidigare år. Variablerna aktieägartillskott, byte av
styrelse och byte av revisionsbyrå testas var för sig i t-test respektive Chi2-test. Testen
utförs för att testa om det föreligger skillnader i de organisatoriska outcomes mellan
de företag som använt sig av åtgärden och de som inte använt sig av åtgärden.

6.2.6.1 Byte av revisionsbyrå
För att avgöra om byte av revisionsbyrå bidrar till mindre antal going-concern
varningar i relation till om företag inte har bytt revisionsbyrå används Chi2-test i form
av Fishers exakta test. I tabell 11 illustreras skillnader i antal going-concern varningar
mellan företag som har bytt/ej bytt revisionsbyrå tidigare år.
Tabell 11 Going-concern varningar vid byte av revisionsbyrå (Fishers exakta test)

Ej GC-varning 2009 GC-varning 2009
Ej bytt revisionsbyrå 2008
Frekvens
Förväntad frekvens
Bytt revisionsbyrå 2008
Frekvens
Förväntad frekvens

192
193

15
14

207
207

22
21

0
1

22
22
Sig. 0,372
Total

Ej GC-varning 2010 GC-varning 2010
Ej bytt revisionsbyrå 2008
Frekvens
Förväntad frekvens
Bytt revisionsbyrå 2008
Frekvens
Förväntad frekvens

190
192

16
14

206
206

22
21

0
1

22
22
Sig. 0,376
Total

Ej GC-varning 2010 GC-varning 2010
Ej bytt revisionsbyrå 2009
Frekvens
Förväntad frekvens
Bytt revisionsbyrå 2009
Frekvens
Förväntad frekvens

Total

166
164

11
13

177
177

10
12

3
1

13
13
Sig. 0,059
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Som visas i tabell 11 har tre olika test med olika år utförts men endast ett test har en
svag signifikans på 10%-nivån. Testet visar att tre företag som bytt revisionsbyrå har
erhållit en going-concern varning och den förväntade frekvensen var ett företag. Av
företagen som inte bytt revisionsbyrå var det 11 som fick en going-concern varning
när den förväntade frekvensen var 13. Hypotes 6 pekar mot att de företag som bytt
revisionsbyrå borde ha en lägre observerad frekvens än den förväntade vid goingconcern varning. Dessutom pekar hypotesen mot att företag som inte bytt
revisionsbyrå borde ha en observerad frekvens som är högre än den förväntade vid
going-concern varning. Testet visar därmed inte att byte av revisionsbyrå leder till en
dämpad effekt av den orena revisionsberättelsen på going-concern varningar. Eftersom
testet påvisar det motsatta ska hypotesen förkastas enligt testet.
För att testa skillnaden i erhållna orena/rena revisionsberättelser mellan företag som
har bytt/ej bytt revisionsbyrå används Fishers exakta test. Testen påvisas i tabell 12.
Tabell 12 Revisionsberättelser vid byte av revisionsbyrå (Fishers exakta test)

Ej bytt revisionsbyrå 2008
Frekvens
Förväntad frekvens
Bytt revisionsbyrå 2008
Frekvens
Förväntad frekvens

Ej bytt revisionsbyrå 2008
Frekvens
Förväntad frekvens
Bytt revisionsbyrå 2008
Frekvens
Förväntad frekvens

Ej bytt revisionsbyrå 2009
Frekvens
Förväntad frekvens
Bytt revisionsbyrå 2009
Frekvens
Förväntad frekvens

Ren 2009

Oren 2009

Total

47
49

160
158

207
207

7
5

15
17

22
22
Sig. 0,427

Ren 2010

Oren 2010

69
71

137
135

206
206

9
8

13
14

22
22
Sig. 0,487

Ren 2010

Oren 2010

34
35

143
142

177
177

3
2

10
11

13
13
Sig. 0,720
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Samtliga test i tabell 12 påvisar att ingen skillnad i art av revisionsberättelser vid
företag som bytt/ej bytt av revisionsbyrå. Orsaken är att testen inte är statistiskt
signifikanta. Därmed kan det inte påvisas att byte av revisionsbyrå dämpar effekten av
en oren revisionsberättelse på ytterligare orena revisionsberättelser.
I tabell 13 redovisas, med hjälp av t-test, skillnaden i soliditet hos företag som har bytt
respektive inte bytt revisionsbyrå.
Tabell 13 Soliditet vid byte av revisionsbyrå (t-test)

Medelvärde Standardavvikelse
Soliditet 2009
Bytt revisionsbyrå 2008
Ej bytt revisionsbyrå 2008

17%
-3%

31%
78%
Sig. 0,031

Soliditet 2010
Bytt revisionsbyrå 2008
Ej bytt revisionsbyrå 2008

18%
0,3%

41%
83%
Sig. 0,339

Soliditet 2010
Bytt revisionsbyrå 2009
Ej bytt revisionsbyrå 2009

32%
-4%

27%
7%
Sig. 0,187

Ett av testen i tabell 13 påvisar en signifikans på 5%-nivån. Testet visar att företag
som har bytt revisionsbyrå har ett medelvärde av soliditet på 17% och de som inte bytt
har ett medelvärde på -3%. Det signifikanta testet bevisar att företag som har bytt
revisionsbyrå får en högre soliditet kommande år än företag som inte har bytt
revisionsbyrå. Vilket tyder på att byte av revisionsbyrå har dämpat effekten av den
orena revisionsberättelsen på soliditeten. Enligt testet kan därmed inte hypotesen
förkastas.
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Tabell 14 redogör för skillnader i kassalikviditet mellan företag som bytt/ej bytt
revisionsbyrå. T-test har utförts.
Tabell 14 Kassalikviditet vid byte av revisionsbyrå (t-test)

Medelvärde Standardavvikelse
Likviditet 2009
Bytt revisionsbyrå 2008
Ej bytt revisionsbyrå 2008

99%
108%

78%
97%
Sig. 0,661

Likviditet 2010
Bytt revisionsbyrå 2008
Ej bytt revisionsbyrå 2008

129%
120%

122%
216%
Sig. 0,857

Likviditet 2010
Bytt revisionsbyrå 2009
Ej bytt revisionsbyrå 2009

89%
101%

53%
7%
Sig. 0,672

De utförda testen i tabell 14 påvisar ingen statistisk signifikans. Därmed finns det inga
belägg för att det föreligger skillnader i kassalikviditet mellan företag som bytt/ej bytt
revisionsbyrå. Vidare innebär det att byte av revisionsbyrå inte bromsar effekten av
den orena revisionsberättelsen på kassalikviditeten. Testen pekar mot att hypotesen
ska förkastas.
Sammanfattningsvis kan det inte förkastas att byte av revisionsbyrå bromsar effekten
av den orena revisionsberättelsen på företagets betalningsförmåga. Eftersom ett test
med soliditet i tabell 13 visar en signifikant skillnad går det inte att förkasta att
effekten bromsats på betalningsförmågan trots att testen med kassalikviditet förkastar.
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För att mäta om medelvärdet av nettoomsättningen skiljer sig mellan företag som bytt
revisionsbyrå och företag som inte bytt revisionsbyrå används t-test. I tabell 15 visas
medelvärdet i tre olika test.
Tabell 15 Nettoomsättning vid byte av revisionsbyrå (t-test)

Medelvärde Standardavvikelse
Omsättning 2009
Bytt revisionsbyrå 2008
Ej bytt revisionsbyrå 2008

4 000 tkr
8 000 tkr

6 000 tkr
29 000 tkr
Sig. 0,523

Omsättning 2010
Bytt revisionsbyrå 2008
Ej bytt revisionsbyrå 2008

6 000 tkr
10 000 tkr

9 000 tkr
29 000 tkr
Sig. 0,594

Omsättning 2010
Bytt revisionsbyrå 2009
Ej bytt revisionsbyrå 2009

11 000 tkr
7 000 tkr

28 000 tkr
11 000 tkr
Sig. 0,566

I två av testen i tabell 15 påvisas det att ingen av testen är signifikanta. Detta innebär
att det inte föreligger någon skillnad mellan företag som bytt/ej bytt revisionsbyrå vad
gäller nettoomsättningen. Därmed finns det inga belägg för att byte av revisionsbyrå
bidrar till en dämpad effekt av den orena revisionsberättelsen på nettoomsättning.
Enligt testet förkastas således hypotesen.
För att testa om det föreligger skillnader i antal anställda mellan företag som bytt/ej
bytt revisionsbyrå används t-test. Tabell 16 redogör för medelvärde av anställda på
företag som bytt respektive inte bytt revisionsbyrå.
Tabell 16 Anställda vid byte av revisionsbyrå (t-test)

Medelvärde Standardavvikelse
Anställda 2009
Bytt revisionsbyrå 2008
Ej bytt revisionsbyrå 2008

4
6

5
8
Sig. 0,326

Anställda 2010
Bytt revisionsbyrå 2008
Ej bytt revisionsbyrå 2008

5
6

5
7
Sig. 0,494

Anställda 2010
Bytt revisionsbyrå 2009
Ej bytt revisionsbyrå 2009

4
6

4
9
Sig. 0,483
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Tabell 16 påvisar att det inte förekommer någon statistisk signifikans i någon av
testen, vilket innebär att ingen skillnad föreligger i antal anställda mellan företag som
bytt revisionsbyrå och företag som inte bytt revisionsbyrå. Därav förkastas hypotesen
enligt dessa test.

6.2.6.2 Byte av styrelse
Åtgärden byte av styrelse testas precis som med byte av revisionsbyrå mot alla
variabler tillhörande organisatoriska outcomes. Enligt hypotesen ska byte av styrelsen
innebära en begränsning av effekterna av den orena revisionsberättelsen på
organisatoriska outcomes.
I tabell 17 visas antal going-concern varningar fördelat på om företaget bytt styrelse
eller inte tidigare år. Här användes Fishers exakta test för att undersöka hypotesen i tre
olika test.
Tabell 17 Going-concern varningar vid byte av styrelse (Fishers exakta test)

Ej bytt styrelse 2008
Frekvens
Förväntad frekvens
Bytt styrelse 2008
Frekvens
Förväntad frekvens

Ej bytt styrelse 2008
Frekvens
Förväntad frekvens
Bytt styrelse 2008
Frekvens
Förväntad frekvens

Ej bytt styrelse 2009
Frekvens
Förväntad frekvens
Bytt styrelse 2009
Frekvens
Förväntad frekvens

Ej GC-varning 2009

GC-varning 2009

Total

207
207

14
14

221
221

7
7

1
1

Ej GC-varning 2010

GC-varning 2010

8
8
Sig. 0,423
Total

205
205

15
15

220
220

7
7

1
1

Ej GC-varning 2010

GC-varning 2010

8
8
Sig. 0,447
Total

171
171

14
14

185
185

5
5

0
0

5
5
Sig. 1,000
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I tabell 17 påvisas det att i samtliga test är de förväntade frekvenserna samma som de
observerade frekvenserna, vilket innebär att antal going-concern varningar inte skiljer
sig åt mellan företag som har bytt/ej bytt styrelse. Testen visar därmed ingen statistisk
signifikans och påvisar att hypotesen bör förkastas. Slutligen innebär detta att byte av
styrelse inte dämpar effekten av den orena revisionsberättelsen på going-concern
varningar.
I tabell 18 redovisas antal orena/rena revisionsberättelser när företaget bytt/ej bytt
styrelse. Tre test utfördes även här med hjälp av Fishers exakta test.
Tabell 18 Revisionsberättelser vid byte av styrelse (Fishers exakta test)

Ej bytt styrelse 2008
Frekvens
Förväntad frekvens
Bytt styrelse 2008
Frekvens
Förväntad frekvens

Ej bytt styrelse 2008
Frekvens
Förväntad frekvens
Bytt styrelse 2008
Frekvens
Förväntad frekvens

Ej bytt styrelse 2009
Frekvens
Förväntad frekvens
Bytt styrelse 2009
Frekvens
Förväntad frekvens

Ren 2009

Oren 2009

Total

52
52

2
2

54
54

169
169

6
6

175
175
Sig. 1,000

Ren 2010

Oren 2010

75
75

3
3

78
78

145
145

5
5

150
150
Sig. 1,000

Ren 2010

Oren 2010

36
36

149
149

185
185

1
1

4
4

5
5
Sig. 1,000

Samtliga test i tabell 18 påvisar ingen statistisk signifikans och däri ingen skillnad i
antal orena revisionsberättelser mellan företag som bytt/ej bytt styrelse. Således finns
det inga belägg för att byte av styrelse bromsar effekten av den orena
revisionsberättelsen vad gäller påföljande orena revisionsberättelser. Testen förkastar
därför hypotesen.
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I tabell 19 redovisas tester av skillnader i soliditet mellan företag som har bytt
respektive inte bytt styrelse i tre olika t-test.
Tabell 19 Soliditet vid byte av styrelse (t-test)

Medelvärde Standardavvikelse
Soliditet 2009
Bytt styrelse 2008
Ej bytt styrelse 2008

19%
-1%

20%
75%
Sig. 0,549

Soliditet 2010
Bytt styrelse 2008
Ej bytt styrelse 2008

25%
1%

11%
81%
Sig. 0,520

Soliditet 2010
Bytt styrelse 2009
Ej bytt styrelse 2009

-37%
-1%

155%
86%
Sig. 0,630

Testen i tabell 19 påvisar ingen statistisk signifikans och därför kan inte någon
skillnad bevisas i soliditet efter att ett företag har bytt/ej bytt styrelse. Därmed finns
det inga belägg för att byte av styrelse bromsar effekten av den orena
revisionsberättelsen när det gäller soliditet. Vidare påvisar därmed testerna att
hypotesen bör förkastas.
I tabell 20 påvisas, med hjälp av t-test, hur kassalikviditeten skiljer sig mellan företag
som har bytt styrelse respektive inte bytt styrelse.
Tabell 20 Kassalikviditet vid byte av styrelse (t-test)

Medelvärde Standardavvikelse
Likviditet 2009
Bytt styrelse 2008
Ej bytt styrelse 2008

139%
107%

95%
95%
Sig. 0,456

Likviditet 2010
Bytt styrelse 2008
Ej bytt styrelse 2008

117%
121%

50%
216%
Sig. 0,969

Likviditet 2010
Bytt styrelse 2009
Ej bytt styrelse 2009

141%
99%

151%
84%
Sig. 0,278

Eftersom samtliga test i tabell 20 inte har någon statistisk signifikans kan det inte
bevisas att det förekommer skillnader i likviditet mellan företag som bytt/ej bytt
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styrelse. Detta innebär att byte av styrelse inte bromsar effekten av den orena
revisionsberättelsen på kassalikviditet. Därav påvisar testen att hypotesen bör
förkastas.
Eftersom samtliga test i soliditet och kassalikviditet pekar mot att hypotesen bör
förkastas det konstateras att det inte föreligger signifikanta skillnader i
betalningsförmåga mellan företag som bytt/ej bytt styrelse tidigare år. Därmed
bromsas inte effekten av den orena revisionsberättelsen på betalningsförmåga vid byte
av styrelse.
Tabell 21 redogör för skillnaden i medelvärde av nettoomsättning mellan företag som
bytt/ej bytt styrelse.
Tabell 21 Nettoomsättning vid byte av styrelse (t-test)

Medelvärde Standardavvikelse
Omsättning 2009
Bytt styrelse 2008
Ej bytt styrelse 2008

6 000 tkr
8 000 tkr

10 000 tkr
28 000 tkr
Sig. 0,889

Omsättning 2010
Bytt styrelse 2008
Ej bytt styrelse 2008

7 000 tkr
9 000 tkr

9 000 tkr
29 000 tkr
Sig. 0,785

Omsättning 2010
Bytt styrelse 2009
Ej bytt styrelse 2009

49 000 tkr
6 000 tkr

42 000 tkr
9 000 tkr
Sig. 0,088

Tre t-test presenteras i tabell 21 varav två inte har någon statistisk signifikans. Det
sista testet har en svag signifikans på 10%-nivån och kan därmed påvisa att
omsättningen är högre hos företag som har bytt styrelse tidigare år än företag som inte
bytt styrelse, vilket stödjer hypotesen. Testet ger belägg för att byte av styrelse har
bromsat effekten av den orena revisionsberättelsen på nettoomsättningen. Därmed kan
inte hypotesen förkastas enligt testet.
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I tabell 22 påvisas skillnader i medelvärdet i anställda mellan företag som bytt/ej bytt
styrelse.
Tabell 22 Anställda vid byte av styrelse (t-test)

Medelvärde Standardavvikelse
Anställda 2009
Bytt styrelse 2008
Ej bytt styrelse 2008

8
5

11
7
Sig. 0,490

Anställda 2010
Bytt styrelse 2008
Ej bytt styrelse 2008

9
5

14
7
Sig. 0,452

Anställda 2010
Bytt styrelse 2009
Ej bytt styrelse 2009

23
5

22
7
Sig. 0,140

T-testen i tabell 22 påvisar att det inte finns någon skillnad i antal anställda mellan
företag som bytt/ej bytt styrelse. Detta innebär att byte av styrelse inte bromsat
effekten av den orena revisionsberättelsen på antal anställda. Eftersom ingen av testen
har någon statistisk signifikans förkastas hypotesen enligt testen.

- 76 -

6.2.6.3 Aktieägartillskott
I hypotes 6 är aktieägartillskott en åtgärd som företagen kan vidta för att effekten av
den orena revisionsberättelsen inte ska drabba de organisatoriska outcomes lika hårt.
Därför testas aktieägartillskott mot alla variabler tillhörande organisatoriska outcomes.
I tabell 23 påvisas skillnader i frekvensen av going-concern varningar när företag
erhållit aktieägartillskott och inte erhållit aktieägartillskott tidigare år. Tre olika t-test
utfördes för att testa detta.

Tabell 23 Going-concern varningar vid erhållet aktieägartillskott (Fishers exakta test)

Ej aktieägartillskott 2008
Frekvens
Förväntad frekvens
Aktieägartillskott 2008
Frekvens
Förväntad frekvens

Ej aktieägartillskott 2008
Frekvens
Förväntad frekvens
Aktieägartillskott 2008
Frekvens
Förväntad frekvens

Ej aktieägartillskott 2009
Frekvens
Förväntad frekvens
Aktieägartillskott 2009
Frekvens
Förväntad frekvens

Ej GC-varning 2009

GC-varning 2009

Total

189
188

12
13

201
201

25
26

3
2

Ej GC-varning 2010

GC-varning 2010

28
28
Sig. 0,404
Total

186
186

14
14

200
200

26
26

2
2

Ej GC-varning 2010

GC-varning 2010

28
28
Sig. 1,000
Total

147
148

13
12

160
160

29
28

1
2

30
30
Sig. 0,701

Resultaten från testen i tabell 23 påvisar att det inte finns skillnader i going-concern
varningar mellan företag som har erhållit/ej erhållit aktieägartillskott. Detta innebär att
aktieägartillskott inte bromsar effekten av den orena revisionsberättelsen på goingconcern varningar. Detta beror på att det inte föreligger någon statistisk signifikans i
något av testen. Vidare förkastar testen hypotesen.
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I tabell 24 påvisas t–test, där skillnader mellan företag som har erhållit/ej erhållit
aktieägartillskott vad gäller antal erhållna orena revisionsberättelser.
Tabell 24 Revisionsberättelser vid erhållet aktieägartillskott (t-test)

Ren 2009

Oren 2009

Total

50
47

151
154

201
201

4
7

24
21

Ren 2010

Oren 2010

28
28
Sig. 0,341
Total

70
68

130
132

200
200

8
10

20
18

Ren 2010

Oren 2010

28
28
Sig. 0,671
Total

30
31

130
129

160
160

7
6

23
24

30
30
Sig. 0,616

Ej aktieägartillskott 2008
Frekvens
Förväntad frekvens
Aktieägartillskott 2008
Frekvens
Förväntad frekvens

Ej aktieägartillskott 2008
Frekvens
Förväntad frekvens
Aktieägartillskott 2008
Frekvens
Förväntad frekvens

Ej aktieägartillskott 2009
Frekvens
Förväntad frekvens
Aktieägartillskott 2009
Frekvens
Förväntad frekvens

Samtliga test i tabell 24 påvisar ingen statistisk signifikans. Inga skillnader finns,
enligt testen, mellan företag som erhållit/ej erhållit aktieägartillskott när det gäller
erhållna orena revisionsberättelser. Detta innebär att aktieägartillskott inte kan bromsa
effekten

av

den

orena

revisionsberättelsen

vad

gäller

ytterligare

orena

revisionsberättelser. Hypotesen förkastas därmed enligt testen.
För att mäta om skillnader mellan erhållit/ej erhållit aktieägartillskott på soliditet
utfördes t-test. I tabell 25 och 26 påvisas skillnader mellan företag som erhållit/ej
erhållit aktieägartillskott i soliditet och likviditet.
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Tabell 25 Soliditet vid erhållet aktieägartillskott (t-test)

Medelvärde Standardavvikelse
Soliditet 2009
Aktieägartillskott 2008
Ej aktieägartillskott 2008

-13%
1%

63%
76%
Sig. 0,385

Soliditet 2010
Aktieägartillskott 2008
Ej aktieägartillskott 2008

1%
2%

46%
83%
Sig. 0,921

Soliditet 2010
Aktieägartillskott 2009
Ej aktieägartillskott 2009

8%
-0,4%

39%
95%
Sig. 0,277

Tabell 26 Kassalikviditet vid erhållet aktieägartillskott (t-test)

Medelvärde Standardavvikelse
Likviditet 2009
Aktieägartillskott 2008
Ej aktieägartillskott 2008

88%
110%

85%
96%
Sig. 0,266

Likviditet 2010
Aktieägartillskott 2008
Ej aktieägartillskott 2008

100%
123%

90%
219%
Sig. 0,603

Likviditet 2010
Aktieägartillskott 2009
Ej aktieägartillskott 2009

84%
103%

41%
90%
Sig. 0,285

Tabellerna 25 och 26 visar att det inte finns någon skillnad i betalningsförmåga mellan
företag som erhållit/ej erhållit aktieägartillskott. Samtliga test påvisar att
aktieägartillskott inte bromsar effekten av den orena revisionsberättelsen på
betalningsförmågan. Eftersom samtliga test inte påvisar någon statistisk signifikans
bör hypotesen förkastas enligt testen.
I tabell 27 redovisas skillnaden nettoomsättning mellan företag som erhållit/ej erhållit
aktieägarkapital tidigare år. T-test användes.
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Tabell 27 Nettoomsättning vid erhållet aktieägartillskott (t-test)

Medelvärde Standardavvikelse
Omsättning 2009
Aktieägartillskott 2008
Ej aktieägartillskott 2008

3 000 tkr
9 000 tkr

3 000 tkr
29 000 tkr
Sig. 0,267

Omsättning 2010
Aktieägartillskott 2008
Ej aktieägartillskott 2008

3 000 tkr
10 000 tkr

4 000 tkr
30 000 tkr
Sig. 0,236

Omsättning 2010
Aktieägartillskott 2009
Ej aktieägartillskott 2009

5 000 tkr
8 000 tkr

9 000 tkr
14 000 tkr
Sig. 0,375

Eftersom samtliga test i tabell 27 inte påvisar någon statistisk signifikans finns det
ingen

skillnad

i

nettoomsättning

mellan

företag

som

erhållit/ej

erhållit

aktieägarkapital. Därför kan det inte visas att aktieägartillskott dämpar effekten av den
orena revisionsberättelsen på nettoomsättning. Därmed pekar testen mot att hypotesen
bör förkastas.
I tabell 28 har t-test utförts för att testa om det föreligger skillnader i antal anställda
mellan företag som ej erhållit/erhållit aktieägarkapital tidigare år.
Tabell 28 Anställda vid erhållet aktieägartillskott (t-test)

Medelvärde

Standardavvikelse

Anställda 2009
Aktieägartillskott 2008
Ej aktieägartillskott 2008

3
6

3
8
Sig. 0,000

Anställda 2010
Aktieägartillskott 2008
Ej aktieägartillskott 2008

3
6

3
7
Sig. 0,002

Anställda 2010
Aktieägartillskott 2009
Ej aktieägartillskott 2009

6
5

9
8
Sig. 0,778

Tabell 28 påvisar en statistisk säkerställd signifikans i två av testen varav den ena har
en stark signifikans (0,000) och den andra har en signifikans på 1%-nivån. Båda testen
visar att medelvärdet är 3 anställda för företag som erhållit aktieägartillskott
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respektive 6 anställda för företagen som inte erhållit aktieägartillskott. Hypotesen
menar att företag som erhållit aktieägartillskott får en dämpad effekt av den orena
revisionsberättelsen på antal anställda. Detta skulle inneburit fler antal anställda hos
företag som tillfört aktieägartillskott än företag som inte tillfört aktieägartillskott.
Eftersom testen påvisar skillnader åt motsatt håll vad hypotesen säger förkastas
hypotesen enligt testen.

- 81 -

6.2.7 Sammanfattning av hypotesprövningen
I tabell 29 presenteras en sammanfattning av hypotesprövningens samtliga test som
visar om testen har förkastats eller inte.
Tabell 29 Sammanfattning av samtliga test i hypoteserna
Hypotes
Hypotes 1

2008/2009

2008/2009

2009/2010

Fortlevnad

Förkastas ej Förkastas ej Förkastas ej

Hyoptes 2

Fler orena

Förkastas ej Förkastas ej Förkastas ej

Hypotes 3a Betalningsförmåga

Soliditet

Hypotes 3a Betalningsförmåga

Likviditet

Hypotes 3b Betalningsförmåga

Soliditet

Förkastas ej Förkastas ej Förkastas ej
Förkastas
Förkastas
Förkastas ej
Förkastas
Förkastas
Förkastas

Hypotes 3b Betalningsförmåga

Likviditet

Förkastas

Förkastas

Förkastas

Förkastas

Förkastas ej

Hypotes 4

Omsättning

Förkastas

Hypotes 5

Antal anställda

Hypotes 6

Byte av revisionsbyrå GC-varning

Förkastas ej Förkastas ej Förkastas ej
Förkastas
Förkastas
Förkastas

Hypotes 6

Byte av revisionsbyrå Revisionsberättelse Förkastas

Hypotes 6

Byte av revisionsbyrå Soliditet

Hypotes 6

Förkastas

Förkastas

Förkastas ej Förkastas
Förkastas
Förkastas

Förkastas

Byte av revisionsbyrå Likviditet

Hypotes 6

Byte av revisionsbyrå Omsättning

Förkastas

Förkastas

Förkastas

Hypotes 6

Byte av revisionsbyrå Anställda

Förkastas

Förkastas

Förkastas

Hypotes 6

Byte av styrelse

GC-varning

Förkastas

Förkastas

Förkastas

Hypotes 6

Byte av styrelse

Revisionsberättelse Förkastas

Förkastas

Förkastas

Hypotes 6

Byte av styrelse

Soliditet

Förkastas

Förkastas

Förkastas

Hypotes 6

Byte av styrelse

Likviditet

Förkastas

Förkastas

Förkastas

Hypotes 6

Byte av styrelse

Omsättning

Förkastas

Förkastas

Hypotes 6

Byte av styrelse

Anställda

Förkastas

Förkastas

Förkastas ej
Förkastas

Hypotes 6

Aktieägartillskott

GC-varning

Förkastas

Förkastas

Förkastas

Hypotes 6

Aktieägartillskott

Revisionsberättelse Förkastas

Förkastas

Förkastas

Hypotes 6

Aktieägartillskott

Soliditet

Förkastas

Förkastas

Förkastas

Hypotes 6

Aktieägartillskott

Likviditet

Förkastas

Förkastas

Förkastas

Hypotes 6

Aktieägartillskott

Omsättning

Förkastas

Förkastas

Förkastas

Hypotes 6

Aktieägartillskott

Anställda

Förkastas

Förkastas

Förkastas
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Förkastas

I tabell 30 redovisas en sammanfattning för hypoteserna som helhet. En egen
bedömning gjordes för om hypotesen förkastas eller utifrån samtliga test i tabell 29.
Tabell 30 Sammanfattning av hypotesprövningen

Hypotes
Hypotes 1
Hypotes 2
Hypotes 3a
Hypotes 3b
Hypotes 4
Hypotes 5
Hypotes 6

Slutlig bedömning
Förkastas ej
Förkastas ej
Förkastas ej
Förkastas
Förkastas ej
Förkastas ej
Förkastas
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7. Diskussion och slutsats
I det avslutande kapitlet diskuteras studiens resultat och våra slutsatser presenteras
utifrån vår analys. Även egna reflektioner och självkritik presenteras. Slutligen ges
förslag på fortsatt forskning.

Studiens syfte har varit att förklara hur en oren revisionsberättelse påverkar det
reviderade företagets organisatoriska outcomes. Studien har även syftat till att förklara
om vidtagna åtgärder har begränsat effekten av den orena revisionsberättelsen.
Följaktligen

har

våra

frågeställningar

varit:

Hur

påverkar

den

orena

revisionsberättelsen det reviderade företagets organisatoriska outcomes? Begränsas
effekten av en oren revisionsberättelse när företaget vidtar åtgärder? Det empiriska
materialet har samlats in genom en dokumentstudie som dessutom behandlats och
analyserats statistiskt.

7.1 Hur påverkar den orena revisionsberättelsen det reviderade
företagets organisatoriska outcomes?
Det

empiriska

materialet

påvisade

varierande

effekter

av

den

orena

revisionsberättelsen på vissa organisatoriska outcomes. Företagets fortlevnad testades
endast med going-concern varningar eftersom endast 4 aktiebolag (1, 2%) försattes i
konkurs eller likvidation av företagen i urvalet. Däremot fick ca 15-16 företag goingconcern varningar år 2009 och 2010 (se tabell 5), vilket motbevisar att revisorer inte
ger tillräckligt med going-concern varningar. Resonemanget kommer från tidigare
forskning där man påvisat att alldeles för många företag har försatts i
konkurs/likvidation utan att ha erhållit en going-concern varning (Kuruppu et al.,
2012). I studiens fall är det snarare så att revisorn avgett ”för många” going-concern
varningar eller så kan det vara som så att en going-concern varning har en stark effekt
som kräver förbättringar i det reviderade företaget. Detta kan även ge indikationer på
att revisorns oberoende inte är något problem när det gäller att lämna orena
revisionsberättelser. Vidare har analysen påvisat att företagets fortlevnad påverkats
negativt

av

en

oren

revisionsberättelse.
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När

företaget

erhållit

en

oren

revisionsberättelse kan en effekt vara att företaget erhåller en going-concern varning
följande år. Eftersom going-concern varningen förklarar att företagets fortlevnad är
hotad kan man konstatera att företagets fortlevnad har blivit påverkad. Däremot tyder
en jämförelse av erhållna going-concern varningar och antal företag som har försatts i
konkurs/likvidation, på att intressenter inte har reagerat starkt på going-concern
varningen.

Detta

eftersom

det

var

färre

antal

företag

som

försattes

i

konkurs/likvidation än de som fick going-concern varningar. Detta antyder på att
företaget i sin tur inte har påverkats betydande av going-concern varningen. Tidigare
forskning har pekat på att intressenter får en insikt i företagets brister när de ser att
företaget erhållit en going-concern varning, vilket leder till att de reagerar negativt och
därmed

kan

det

påverka

företaget

negativt

(Shaikh

&

Talha,

2003).

Sammanfattningsvis har studien påvisat att ett företags fortlevnad har påverkats av en
oren revisionsberättelse. Eftersom fortlevnaden definierats som going-concern varning
i studien är det värt att påpeka att dessa i sin tur inte har påverkat företaget på så sätt
som tidigare forskning hävdat.
Studien har även visat att en oren revisionsberättelse leder till fler orena
revisionsberättelser inom de kommande två åren. Tabell 6 påvisar att det är vanligare
för företag som erhållit en oren revisionsberättelse att få en oren revisionsberättelse
följande år än att få en ren. I tabellen påvisas även att testen har en stark signifikans,
vilket stärker resonemanget. En oren revisionsberättelse kan leda till fler orena
revisionsberättelser på grund av att intressenter har reagerat. Exempelvis skulle en
kreditgivare kunna reagera på den orena revisionsberättelsen och bedöma att företaget
inte får krediter, vilket kan leda till en trängd likviditet som i sin tur kan bidra till en
anmärkning i revisionsberättelsen angående för sent betalda skatter och avgifter.
Anmärkning av för sent betalda skatter och avgifter kan förekomma när företaget inte
haft tillräckligt med likviditet för att betala i tid. En annan orsak till att företaget får
orena revisionsberättelser kommande år kan vara att företagarna inte har ett intresse
för att få rena revisionsberättelser. Det kan vara svårt för företagare att känna till lagar
och regler inom redovisning (Josephson & Nilsson, 2006). Den institutionella teorin
motbevisas om orsaken till att företaget erhåller fler orena revisionsberättelser består
av ointresse. Detta då den institutionella teorin menar att organisationer strävar efter
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legitimitet och därför anpassar de sig efter lagar och regler i samhället, vilket gör att
organisationerna blir mer homogena (DiMaggio & Powell, 1983). Om orsaken till fler
orena revisionsberättelser beror på ointresse innebär det att företagare inte strävar efter
legitimitet och inte anpassar sig till lagar och regler.
Även betalningsförmågan har visat sig bli negativt påverkad av en oren
revisionsberättelse enligt dokumentstudien. Den orena revisionsberättelsen kan
påverka långivares och kreditgivares beslutsfattande och liksom i exemplet med fler
orena revisionsberättelser kan det leda till en trängd soliditet och likviditet (AlThuneibat

et

al.,

2008).

Soliditeten

har

blivit

påverkad

av

den

orena

revisionsberättelsen enligt alla tre test som utförts i tabell 7. Så många som 60
respektive 56 företag erhöll en oren revisionsberättelse år 2009 respektive 2010 på
grund av att eget kapital är förbrukat eller understiger hälften av det registrerade
aktiekapitalet (se bilaga 3, tabell 2). Ett lågt eget kapital innebär en lägre soliditet (se
formel i kap. 5.5). Däri kan det finnas ytterligare belägg för att en oren
revisionsberättelse tidigare år har påverkat företagets soliditet. Resonemanget skulle
kunna innebära att en oren revisionsberättelse leder till en lägre soliditet som i sin tur
bidrar till en oren revisionsberättelse med allvarlighetsgrad 7 i bilaga 3 (tabell 2)
senare år. Utfallet av allvarlighetsgraderna i bilaga 3 (tabell 2) visar även att mellan
94-98 företag år 2009-2010 i studiens sample erhöll en oren revisionsberättelse på
grund av för sen eller ingen inbetalning av skatter och avgifter. Allvarlighetsgraden är
därmed den vanligast förekommande efter anmärkning/upplysning/erinring eller
avvikelse från god redovisningssed. Detta indikerar att det föreligger problem med den
kortsiktiga betalningsförmågan bland företagen, vilket kan ha uppstått som en effekt
av en oren revisionsberättelse tidigare år. Problemet med den kortsiktiga
betalningsförmågan kan förklaras av att svårigheter med betalaningen av kortfristiga
skulder visar att det förkommer problem i likviditeten. Resonemanget kan innebära att
en oren revisionsberättelse leder till en lägre likviditet som i sin tur leder till fler orena
revisionsberättelser i form av allvarlighetsgrad 8 i bilaga 3 (tabell 2). Orsaken till att
företagets betalningsförmåga har blivit påverkad av den orena revisionsberättelsen
ligger i att kredit- och långivares reaktioner bidragit till att företaget inte
tillhandahåller kapital och kredittider i lika stor utsträckning. Studiens resultat är
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därmed i samspråk med vad tidigare forskning pekat på (Al-Thuneibat et al., 2008).
Däremot finns det tidigare studier som pekat mot att revisionsberättelsen inte påverkar
beslutsfattandet hos kredit- och långivare, vilket denna studie nu har motbevisat.
Omsättningen påverkas av en oren revisionsberättelse då företaget kan förlora kunder
vilket bidrar till en lägre omsättning. Enligt Öhman (2006) vill kunder ta del av
finansiell information eftersom de vill med säkerhet veta om företaget kan sköta sina
leveranser. Studien ger stöd för Öhmans (2006) påstående eftersom det visats att
omsättningen har påverkats av en oren revisionsberättelse. Detta kan innebära att
kunden läst den orena revisionsberättelsen och därmed bytt leverantör då kunden inte
kunnat lita på att leveranser sker. Emellertid ger denna studie endast en begränsad
påvisning av att omsättningen har påverkats av den orena revisionsberättelsen. Skälet
är att endast ett av tre test påvisat att hypotesen inte förkastas, vilket troligen beror på
att omsättningen inte påverkats i lika hög grad som andra organisatoriska outcomes.
Orsaken till detta är troligtvis att kunder inte läser revisionsberättelsen i samma
utsträckning som andra intressenter. Samt kan orsaken vara att kunder kanske varken
känner till hur revisionsberättelsen ska se ut och vad bristerna som har lett till en oren
revisionsberättelse innebär. Detta påstående kan variera beroende på om företaget har
andra företag eller privatpersoner som kunder. Eftersom vi inte tagit hänsyn till detta i
studien kan inte en vidare diskussion föras utan att pröva resonemanget statistiskt.

Vidare påvisar studien att antal anställda påverkats negativt av den orena
revisionsberättelsen. Effekten av den orena revisionsberättelsen kan leda till att
företaget behöver minska kostnaderna på grund av betalningssvårigheter och därmed
måste företaget minska antal anställda. Det kan även vara så att omsättningen har
minskat på grund av den orena revisionsberättelsen, vilket kan leda till att företaget
inte längre har behov av samtliga anställda. En annan orsak till att antalet anställda har
minskat på grund av en oren revisionsberättelse kan vara att de anställda har läst
revisionsberättelsen och sökt sig vidare då det anses osäkert att stanna kvar i företaget.
Om det vore så kan det påverka företaget markant om en nyckelperson lämnar
företaget. Däremot skulle det kunna leda till positiva effekter för företaget om den som
lämnat företaget arbetat inom företagets ekonomiska avdelning, vilket kan ha medfört
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att personen i fråga som bidragit till den orena revisionsberättelsen från början. Kort
sagt påvisar studien att antalet anställda minskat som en effekt av en oren
revisionsberättelse
Sammanfattningsvis har studien påvisat att samtliga organisatoriska outcomes har
påverkats negativt av en oren revisionsberättelse. Således kan det generaliseras att
intressenter läser revisionsberättelsen och reagerar på en oren revisionsberättelse.
Intressenternas reaktioner påverkar beslutsfattandet som i sin tur påverkar företagets
organisatoriska outcomes. Vidare kan en slutsats dras om att revisionsberättelsen är
viktig för intressenterna och därmed är revisorn en viktig funktion för medling mellan
företag och intressenter, vilket påvisas i agentteorin.

7.2 Bidrar vidtagna åtgärder till en minskad effekt av den orena
revisionsberättelsen?
Studien kan inte (med några få undantag) påvisa att åtgärder såsom byte av
revisionsbyrå, byte av styrelse eller aktieägartillskott bidrar till en bromsad effekt av
den orena revisionsberättelsen. Endast två av 54 test förkastades inte av studien, vilka
var: byte av revisionsbyrå bromsar effekten av den orena revisionsberättelsen på
soliditet och byte av styrelse bromsar effekten av den orena revisionsberättelsen på
omsättning. Det kan inte uteslutas att dessa två test är ett undantag på grund av en
slump. Vidare kan en orsak till det stora antalet förkastade test vara att effekterna från
den orena revisionsberättelsen är för omfattande att fler åtgärder krävs. Utfallet kan
även bero på att det endast var ett litet antal företag som vidtog åtgärder. Endast 22
företag bytte revisionsbyrå år 2008 och 13 år 2009 (se tabell 11). Åtta företag bytte
styrelse år 2008 respektive fem företag år 2009 (se tabell 17) samt erhöll 28 respektive
30 företag aktieägartillskott år 2008 respektive år 2009 (se tabell 23). Därmed kan de
påvisade effekterna av den orena revisionsberättelsen på organisatoriska outcomes
vara så pass statistiskt säkerställda, på grund av att företaget inte vidtar tillräckligt med
åtgärder som skulle ha bromsat denna effekt. Troligtvis är förklaringen, till de få
företagen med vidtagna åtgärder, ett ointresse bland företagare. Även okunskap kan
vara en orsak då företagare kanske inte vet hur de ska bromsa effekten av den orena
revisionsberättelsen och vilka åtgärder som kan vidtas.
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7.3 Egna reflektioner och självkritik
Finanskrisen som startade år 2008 skulle kunna påverka utfallen av de organisatoriska
outcomsen (Finansdepartementet, 2011). Vilket skulle innebära att den orena
revisionsberättelsens effekter istället är finanskrisens effekter, eller en kombination av
båda. Däremot har studien i prövningen av organisatoriska outcomes jämfört företag
som

erhållit

orena

revisionsberättelser

med

företag

som

erhållit

rena

revisionsberättelser. Eftersom finanskrisens spår lämnas på samtliga företag påverkas
inte studien i någon hög grad eftersom jämförelser mellan företag har gjorts.

En annan faktor som skulle kunna ha påverkat studiens resultat är storleken på
företagen i studiens sample. Eftersom det påvisas en skillnad mellan oren/ren
revisionsberättelse på omsättning och antal anställda senare år (se tabell 9 och tabell
10) har vi dragit slutsatsen om att den orena revisionsberättelsen har påverkat
omsättning och antal anställda. Det skulle kunna vara så att mindre företag erhåller
fler orena revisionsberättelser på grund av en mindre ekonomifunktion. Därmed skulle
testen generellt påvisa en lägre omsättning och ett lägre antal anställda i företag med
oren revisionsberättelse. Eftersom det inte föreligger något bevis för över att storleken
på företaget har betydelse för revisionsberättelsen kan vi inte anta att denna faktor
påverkat studiens resultat. Studien har inte undersökt storlek på företagen men vi har i
målpopulationen en variation i storleken på företagen, vilket visas i tabell 3, där
undersökningens företags storlek beskrivs. Vidare krävs en statistisk prövning av
storlek för att kunna påvisa att faktorn haft någon effekt på denna studie.
Revisionsberättelsens ses som en bekräftelse på att det reviderade företagets
redovisning stämmer. Enligt Carrington (2010) är revisorns arbete nödvändigt för att
upprätthålla ett fungerande samhälle. För skattemyndigheten underlättas arbetet
enormt, då de när revisionen gjorts inte behöver upprätta bokföringen och kontrollera
orsakerna till att företag erhåller orena revisionsberättelser. Årsredovisningen skulle
betyda mindre utan revision eftersom dessa siffror ligger till grund för deklarationen.
Även banken kan vara intresserad av bakgrundsorsakerna till att reviderade företag
erhåller orena revisionsberättelser. Eftersom det ligger i företagets intresse att ge
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banken svar på frågor, där informationen ses som en förutsättning för att få lån. Detta
då ett grundläggande krav för att banken beviljar företag ett lån är att en
revisionsberättelse finns i årsredovisningen (Ittonen, 2012).
De organisatoriska outcomes skulle kunna vara bakgrundsorsakerna till att revisorn
väljer att avge en oren revisionsberättelse, eftersom dessa möjligtvis förklarar orsaken
till varför företag går i konkurs eller likvideras. Detta medför att intressenterna agerar
på revisionsberättelsens bakomliggande orsaker vilket ger en tydlig bild om varför
reviderade företag erhåller orena revisionsberättelser. Studien visar att den orena
revisionsberättelsen har en viss inverkan på intressenternas agerande, detta kan bidra
till att intressenterna kan få mindre förtroende för det reviderade företaget. Eftersom
revisionsberättelsen fungerar som ett viktigt beslutsunderlag för samhällets
intressenter kan de vid en oren revisionsberättelse välja att inte längre samarbeta med
företaget. Genom denna studie kan bland annat kreditgivare, aktieägare, kunder och
anställda som oftast inte läser revisionsberättelsen, förstå vad som ligger till grund för
att reviderade företag erhåller orena revisionsberättelser. Den samhälleliga nyttan av
revisionsberättelsen är att den visar på helhetsbedömning av företaget. Den viktiga
aspekten för intressenterna är att se om revisionsberättelsen är ren eller oren. För att
kunna fatta ett beslut krävs dock att ytterligare information, genom egna
undersökningar och bedömningar insamlas för att tillgodose informationsbehovet.

7.4 Förslag till fortsatt forskning
Eftersom det i dokumentstudien har påvisats att orena revisionsberättelser leder till
fler orena revisionsberättelser skulle det vara intressant att närmare undersöka hur
företagare ser på detta. Enligt slutsatserna i studien kan företagare ha ointresse och
okunskaper vad gäller redovisningsregler och lagar. Dessutom påvisar studien att
endast få företag vidtar åtgärder vilket kan tyda på ett generaliserat ointresse. En
intressant frågeställning till fortsatt forskning skulle kunna vara hur företagare ser på
legitimitet. För att utföra studien kan man utgå från den institutionella teorin som
bakgrund. Genom intervjuer eller enkäter till företagare kan man ta reda på om det
föreligger ett ointresse av att driva en verksamhet som strävar efter hög legitimitet.
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Man kan även se om det är kunskapsgapet som bidrar till en lägre legitimitet hos
företagen.
Ett annat förslag till fortsatt forskning handlar om att vi under datainsamlingen
upptäckte att flertalet av företagen med orena revisionsberättelser var företag som
arbetar med andra företags ekonomiska funktioner. Exempelvis påträffades både
revisionsbyråer och redovisningskonsultbyråer i datainsamlingen. Detta är intressant
eftersom brister påträffades som denna bransch strävar efter att hjälpa andra företag
med. Man skulle kunna undersöka detta närmare genom att utföra en dokumentstudie
av alla revisionsbyråer och redovisningskonsultbyråer i Sverige för att samla in de
som erhållit en oren revisionsberättelse. Vidare skulle intervjuer eller enkäter till
företagen som erhållit en oren revisionsberättelse kunna leda till svar angående
företagens syn på detta. Om företagens kunder skulle läsa revisionsberättelsen skulle
de förmodligen tappa förtroendet för företaget. Man skulle kunna undersöka, genom
enkäter

till

företagare,

hur

företagare

ser

på

att

deras

anlitade

revisionsbyrå/redovisningskonsultbyrå själva erhåller orena revisionsberättelser.
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Bilaga 1: Ren revisionsberättelse år 2007
Till årsstämman i ABC- företaget AB
Org.nr. 556xxx-xx

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i ABCföretaget AB för år 2007. Det är styrelsen som har ansvaret för
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas
vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om
årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag
planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra
mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision
innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna
och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar
som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade
informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet
har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även
granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min
revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i
Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen,
disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens
ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Ort den DD månad ÅÅÅ
X.X
Auktoriserad/ Godkänd revisor
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Bilaga 2: Checklista
Checklista – Organisatoriska Outcomes och allvarlighetsgrader

Fortlevnad

Fler orena
revisionsberä
ttelser

Betalningsför
måga

Omsätt
ning

Antal
anstäl
lda

Åtgärder

Allvarlighetsgrader

Konkurs/likvi
dation

Oren
revisionsberätt
else

Eget kapital

Omsättn
ing

Antal
anställ
da

Aktieägartil
lskott

Avstyrka beviljande av
ansvarsfrihet

Obeskattade
reserver

Bytt styrelse

Varken till- eller
avstyrka/ ej tillstyrka
beviljande av
ansvarsfrihet

Tillgångar

Bytt
revisionsbyr
å

Avstyrka
resultaträkning/
balansräkning/
vinstdisposition eller
någon av dessa

Goingconcern
varning

Omsättningstill
gångar

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

Varulager

Anmärkning/upplysnin
g/erinring eller
avvikelse från god
redovisningssed

Kortfristiga
skulder

Going-concern varning

Eget kapital förbrukat
eller understiger
hälften av det
registrerade
aktiekapitalet
Ej upprättat
kontrollbalansräkning
Brister i intern kontroll
Förbjudet lån
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För sen eller ingen
inbetalning av skatter
och avgifter eller
felaktig redovisning av
detta
Upprättat
årsredovisning för sent
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Bilaga 3: Tabell 2 Allvarlighetsgrader

Tabell 2 Allvarlighetsgrader
Allvarlighetsgrad
Frekvens Andel
1. Avstyrka beviljande av ansvarsfrihet
2007
2 0,6%
2008
3 0,9%
2009
4 1,2%
2010
5 1,5%
2. Varken till- eller avstyrka ansvarsfrihet
2007
1 0,3%
2008
1 0,3%
2009
1 0,3%
2010
1 0,3%
3. Avstyrka RR/BR/Vinstdisposition
2007
7 2,1%
2008
5 1,5%
2009
5 1,5%
2010
9 2,7%
4. Varken till- eller avstyrka RR/BR/Vinstdisposition
2007
19 5,8%
2008
17 5,2%
2009
16 4,9%
2010
12 3,7%
5. Anmärkning/upplysning/erinring eller avvikelse från god redovisningssed
2007
320 97,6%
2008
226 68,9%
2009
189 57,6%
2010
152 32,4%
6. Going-concern varning
2007
17 5,2%
2008
20 6,1%
2009
15 4,6%
2010
16 4,9%
7. Eget kapital förbrukat eller understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet
2007
77 23,5%
2008
75 22,9%
2009
60 18,3%
2010
56 17,1%
8. Ej upprättad kontrollbalansräkning
2007
29 8,8%
2008
33 10,1%
2009
29 8,8%
2010
24 7,3%
9. Brist i intern kontroll
2007
40 12,2%
2008
30 9,1%
2009
23
7%
2010
23 7,3%
10. Förbjudet lån
2007
16 4,9%
2008
10
3%
2009
10
3%
2010
8 2,4%
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11. Sen skatt & avgifter
2007
2008
2009
2010
12. Sen årsredovisning
2007
2008
2009
2010
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125
111
98
94

38,1%
33,8%
29,9%
28,7%

123
74
67
70

37,5%
22,6%
20,4%
21,3%

