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Sammanfattning 
Ett företags intressenter behöver kunna lägga stor tillit i företagets finansiella rapporter. 
Därför är det betydelsefullt att det finns en neutral part som revisorer för att säkerställa 
riktigheten i dessa finansiella rapporter. Lågkvalitativa revisioner kan leda till skadliga 
konsekvenser för intressenterna eftersom de inte kommer att kunna ta rätt beslut som 
baseras på dessa finansiella rapporter. Oegentligheter i reviderade årsredovisningar kan 
också få allvarliga konsekvenser för den ansvariga revisionsbyrån som riskerar ett 
skamfilat rykte, skadat varumärke och i längden minskade intäkter genom klientbortfall. 

Vikten av hög revisionskvalitet är grundläggande i företagsekonomin, men en stor 
faktor till osäkerhet kring begreppet revisionskvalitet finns i hur man mäter och 
definierar det. Denna studie undersöker hur olika variabler påverkar revisorers 
benägenhet att utfärda fortsatt drift-anmärkningar, där fortsatt drift-anmärkningar 
används som en proxy på revisionskvalitet. En fortsatt drift-anmärkning ska utfärdas av 
revisorn om denne tror att det finns risk för att ifrågasätta ett företags fortsatta drift. En 
revision som innehåller en fortsatt drift-anmärkning över ett företag som sedan går i 
konkurs inom tolv månader från revisionstillfället, anses vara av hög kvalitet.  

Revisionskvalitet har varit och är fortfarande en viktig fråga i flera tidigare studier om 
revision. Dessa studier har identifierat flera faktorer, både revisorsspecifika och 
klientspecifika, som kan påverka revisionskvaliteten. Till de faktorer som kan härledas 
till revisorn finns revisorns kön och revisionsbyråns storlek. Till faktorerna som kan 
härledas till klienten finns företagets storlek och olika finansiella mått på företagets 
ekonomiska ställning. Tidigare studier indikerar att dessa faktorer är viktiga för 
revisorns förmåga att utfärda korrekta revisioner rörande fortsatt drift. I denna studie ser 
vi närmare på dessa faktorer och deras inverkan på revisionskvaliteten i en svensk 
kontext. 

Studien genomfördes med en kvantitativ forskningsmetod och ett deduktivt synsätt där 
årsredovisningar och revisionsberättelser från 282 konkursinledda onoterade aktiebolag 
under perioden 2013–2017 undersöktes för att undersöka eventuella samband mellan 
studiens variabler och revisionskvalitet. Resultatet visar att revisorns kön, klientens 
soliditet och klientens kassalikviditet har en signifikant inverkan på utfärdandet av 
fortsatt drift-anmärkningar och därmed revisionskvaliteten. Vårt resultat ger dock inget 
stöd för påståendet att revisionsbyråns storlek, klientens storlek eller klientens 
räntabilitet påverkar revisionskvaliteten. 

Nyckelord: Revisionskvalitet, revisor, manliga revisorer, kvinnliga revisorer, 
byråtillhörighet, Big N, fortsatt drift-anmärkningar, finansiella variabler, konkurs. 

  



 

 

Abstract 

A company's stakeholders put a great deal of trust in relying on annual reports. 
Therefore, it is important to engage a neutral party such as an auditor to ensure the 
accuracy of these financial statements. Low-quality audits can lead to harmful 
consequences for the stakeholders because then they will be unable to make the right 
decisions based on information from these annual reports. In addition, low-quality 
audits might also hurt the auditing firms by discredit of reputation, and the 
dissemination of audit scandals in the media will damage the auditor brand. 

The importance of high-quality audits is clear generally, but the complexity exists in the 
determination of the measurement and definition of quality, where there is a great 
debate about the definition and measurement methods. Thus, this study examines how 
different variables affect the ability of the auditor to issue going-concern reports as a 
proxy index on audit quality. If an auditor issues a going-concern opinion in the last 
annual financial report that proceeds a companys bankruptcy, that report is considered a 
high-quality report. 

Audit quality has been, and still is, an important issue in several prior studies regarding 
auditing. These studies drew attention to several factors that have an impact on the 
variation in audit quality. Some of the factors relates to auditors such as the size of the 
audit firm and the gender of the auditor, and some factors relates to clients such as client 
size and financial variables. Furthermore, the prior studies indicate that these factors are 
important for the auditor's ability to issue correct going-concern reports. In this study, 
we examine these factors more closely and their impact on audit quality in a Swedish 
context. 

The study was conducted with a quantitative research method and a deductive approach. 
Annual reports and audit reports from bankrupt companies during 2013–2017, a total of 
five fiscal years, were examined in order to examine the relevance between the variables 
and audit quality. The results of the study indicate a significant impact of auditors' 
gender, company solidity and company quick ratio on the issue of going-concern reports 
and thus audit quality. The results of the study also indicate that there is no significant 
correlation between the size of the audit firm, the size of the client and the client's return 
on total capital to audit quality. 

Keywords: Audit quality, auditor, male auditor, female auditor, audit firm size, Big N, 
going concern opinion, financial variables, bankruptcy.  



 

 

Begreppslista 

  

Fortsatt drift-anmärkning (FDA)  

En fortsatt drift-anmärkning lämnas i revisionsberättelsen om det finns väsentliga 

osäkerhetsfaktorer och tvivel angående ett företags fortsatta drift. 

Intressenter 

Parter som har intresse i ett företag. Till exempel aktieägare, kreditinstitut, leverantörer, 

kunder, anställda, investerare, statliga myndigheter och samhället. 

Revisionsberättelse 

Årlig skriftlig redogörelse som utfärdas av revisorn och innehåller resultatet av slutförd 

revision av ett företag. Revisorerna ska också årligen sammanfatta sin granskning av 

styrelsen i revisionsberättelsen.  

Big 4 / Top 6 

En benämning på de största revisionsbyråerna internationellt och i Sverige. 

Internationellt är Big 4 etablerat, vilket består av Ernst & Young, Deloitte, PwC och 

KPMG. På den svenska marknaden har även Grant Thornton och BDO stora 

marknadsandelar vilket gör att de i denna studien klassas som stora.  

Typ 1-fel 

Om ett reviderat företag inte går i konkurs senast tolv månader efter att revisorn utfärdat 

en fortsatt drift-anmärkning i årsrapporten, har revisorn begått ett typ 1-fel. Företaget 

kan ha fortsatt driften på grund av orsaker revisorn omöjligen kunde ha vetat vid 

revisionstillfället, men statistiskt sett räknas det ändå som ett typ 1-fel. 

Typ 2-fel 

Om ett reviderat företag går i konkurs senast tolv månader efter den senaste 

årsrapporten i vilken revisorn inte utfärdade en fortsatt drift-anmärkning, har revisorn 

begått ett typ 2-fel. Företaget kan ha gått i konkurs på grund av orsaker revisorn 

omöjligen kunde ha vetat vid revisionstillfället, men statistiskt sett räknas det ändå som 

ett typ 2-fel.  
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1. Inledning  
I detta kapitel presenteras en bakgrund till forskningsområdet, genom att belysa 

utvecklingen av revision och revisionskvalitet över tid. Detta för att sedan förse läsaren 

med en fördjupning och diskussion av problemet. Avslutningsvis mynnar avsnittet ut i en 

problemformulering samt belysning av syftet. 

 

1.1 Bakgrund 

I slutet av 1800-talet väcktes diskussionen om en professionalisering av revisorsyrket. 

Orsakerna var flera, bland annat en ökning av ekonomiska bedrägerier och 

förskingringar, vilket hade framkallat en osäkerhet om revisionskvaliteten 

(Revisorsinspektionen, u.å.). 1895 blev det obligatoriskt för svenska aktiebolag att 

anlita en revisor för att granska bolagens årsredovisningar (Öhman & Wallerstedt, 

2012). Till följd av det bildades Svenska Revisorssamfundet SRS 1899 för att 

professionalisera revisionsyrket samt att säkerställa högkvalitativa revisioner till gagn 

för allmänheten. Revisorssamfundet ställde, i syfte med att uppnå detta mål, vissa krav 

på utbildning och praktisk erfarenhet för att kunna bli revisor. 1923 utformades 

Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR som senare gick samman med SRS och 

skapade FAR SRS, dock har namnet nyligen ändrats till FAR (Revisorsinspektionen, 

u.å.). I Sverige delas revisorer in i två kategorier, auktoriserade revisorer eller godkända 

revisorer, där vissa krav angående utbildning, erfarenhet och redbarhet måste uppfyllas 

för att kunna bli en av de (Riksdagsförvaltningen, u.å.-b). 

 

Redovisningsskandalerna i kända internationella företag som Enron, Worldcom, 

Dynegy, ComRoad (Ball, 2009; Hail, Tahoun, & Wang, 2018), har tillsammans med 

skandaler i svenska företag som Eniro (Hellekant & Hedelius, 2014) väckt många frågor 

om vikten av extern granskning av revisorerna. Som ett resultat har revisionsyrket 

påverkats negativt på flera sätt, bland annat genom en förtroendeförlust gällande 

bokföringsinformation för användare av finansiella rapporter samt att information från 

dessa rapporter därmed har förlorat en stor del av dess viktigaste element, det vill säga 

kvaliteten (Soltani, 2014). För dessa intressenter betraktas revisionen som huvudpelaren 

för den information som intressenterna kräver genom att dessa parter förlitar sig på 

korrekt information från revisorn för att kunna fatta beslut och utforma sina nuvarande 

och framtida strategier. Att tillhandahålla högkvalitativa revisioner har därför stor 

betydelse eftersom de kan minska informationsasymmetri mellan olika intressenter som 
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ägaren och ledningen (Connelly, Certo, Ireland, & Reutzel, 2011) och därmed minska 

agentkostnader som uppkommer därav (Adams, 1994; Jensen & Meckling, 1976). 

Huvudmålet med revisionen är att revisorn får möjligheten att uttrycka en opartisk 

uppfattning om riktigheten i en finansiell rapport gällande affärsresultat och den 

finansiella ställningen i enlighet med allmänt accepterade redovisningsprinciper samt 

god redovisningssed (FAR, 2019; Soltani, 2014). Revisionens kvalitetsprocess är en 

kontinuerlig process och på detta område har det gjorts många studier som kräver att de 

faktorer som påverkar kvaliteten av revisionen identifieras (Sutton, 1993). Knechel, 

Krishnan, Pevzner, Shefchik & Velury (2013) betonar att studier som handlar om 

kvaliteten på revisionen är en av de viktiga frågorna på akademiska och praktiska 

nivåer. Sutton (1993) för resonemanget vidare genom att identifiera flera av de faktorer 

som har inverkan på revisionskvaliteten. Information kring dessa påverkansfaktorer är 

av stort intresse på grund av betydelsen av revisorns rapport för externa intressenter, 

inte minst för dessa intressenters egna trygghetsbehov (Willenborg, 1999).  

 

Revisionsstandarder kräver att revisorer planerar och genomför revisioner för att få 

rimlig säkerhet om att bokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter (FAR, 2019). I 

vilken utsträckning externa intressenter kan lita på en revisionsberättelse beror på 

kvaliteten på den utförda revisionen. Trots vikten av revisionskvalitet med hänsyn till 

stabiliteten på kapitalmarknaderna och den omfattande forskningen som undersöker 

ämnet fortsätter regulatorer, investerare och forskare att diskutera definitionen av 

revisionskvalitet och vad som påverkar revisionskvaliteten (DeFond, Erkens, & Zhang, 

2014; Knechel m.fl., 2013). 

 

Begreppet revisionskvalitet är kopplat till uppkomsten av obligatorisk revision, vilket 

innebär: "revisorns förmåga att upptäcka finansiella felaktigheter vid tillämpningen av 

kundens redovisningssystem och möjligheten att registrera sådana överträdelser i 

rapporten" (Christensen, Glover, Omer, & Shelley, 2016; DeAngelo, 1981). 

Huvudsyftet med revisionen är att ge revisorn möjlighet att granska all dokumentation 

och redovisningen på ett objektivt sätt och i enlighet med god redovisningssed. 

Revisorsyrket är av en social och ekonomisk karaktär som infördes genom lag till 

förmån för allmänheten och på grund av detta förväntas revisorn tillhandahålla sina 

tjänster på en hög effektivitetsnivå för att säkerställa högkvalitativa revisioner samt 
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förbättra trovärdigheten på revisionen. Revisionen bör också ha en positiv inverkan på 

externa intressenter (FAR, 2019). 

 

1.2 Problemformulering 

I revisionsyrket är kvalitet ett högprioriterat ämne, så frågan diskuteras i flera studier 

och undersökningar. Men även om revisionskvalitet är ett hett debatterat ämne, är 

forskare ändå inte överens om vad kvalitet av revision verkligen innebär. Problemet 

med uppfattningen kan bero på problemet med utvärdering samt mätning av 

revisionskvalitet (DeAngelo, 1981; Lennox, 1999; Wooten & Colson, 2003). Flera 

studier har utförts för att identifiera vad som karaktäriserar god revisionskvalitet. 

DeAngelo (1981) definierar god revisionskvalitet som sannolikheten att revisorn 

upptäcker felaktigheter i finansiella rapporter och anmärker detta i revisionsberättelsen. 

Francis (2004) anser att god revisionskvalitet är utfärdande av en lämplig 

revisionsrapport vid rätt tidpunkt. Även om revisionskvalitet i realiteten inte är svart 

eller vit, bra eller dålig, är den legala synen på revisionskvalitet binär – antingen är 

revisionen oklanderlig eller klandervärd (Francis, 2011). Tidigare forskning har också 

haft svårt att enas kring definitionen av revisionskvalitet (Hardies, Breesch, & Branson, 

2016).  

 

Olika definitioner och studier om revisionskvalitet lyfter fram flera faktorer som 

påverkar revisionskvaliteten. Exempel på sådana faktorer är enligt Adeyemi, Okpala, & 

Dabor (2012) bland annat den allmänna kunskapen kring redovisning och revision hos 

företaget i fråga och dess intressenter, hur oberoende ett företags redovisningsavdelning 

kan arbeta i förhållande till ledningen och andra intressenter, samt hur länge ett företag 

har samarbetat med en viss revisionsbyrå.  Christensen m.fl., (2016) nämner bland annat 

revisionsbyråns storlek, utfärdandet av fortsatt drift-anmärkning eller inte, samt 

storleken på arvodet för revisorn som faktorer som påverkar revisionskvaliteten. Francis 

(2004) argumenterar för att en revisors industrispecifika kunskap samt storleken på de 

lokala kontoren hos revisionsbyråerna inverkar på revisionskvaliteten, medan Hardies 

m.fl., (2016) menar att det även finns kvalitetsskillnader mellan kvinnliga och manliga 

revisorer. Olika faktorer utgår från de olika parter som är involverade i 

revisionsprocessen. Denna studie fokuserar på faktorer som påverkar revisorn och 

faktorer som påverkar klienten. 
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Hardies m.fl., (2016) menar att kvinnliga revisorer är mer benägna att utfärda en så 

kallad fortsatt drift-anmärkning än manliga revisorer. En fortsatt drift-anmärkning ska 

utfärdas då revisorn anser att det finns fog för att ifrågasätta om ett företag kan fortsätta 

att drivas. Antagandet att kvinnliga revisorer är mer benägna att utfärda sådana 

anmärkningar än manliga revisorer skulle kunna indikera högre revisionskvalitet då 

utfärdandet av en fortsatt drift-anmärkning har ett positivt samband med 

revisionsbyråns oberoende och därmed också högre revisionskvalitet. Tidigare studier 

har också hittat en signifikant relation mellan revisionskvalitet och kön på revisor, även 

om resultatet av dessa studier har varit motsägelsefullt (Hardies m.fl., 2016; Hossain, 

Chapple, & Monroe, 2018). Studier som de av till exempel Byrnes, Miller, & Schafer 

(1999) och Watson & McNaughton (2007) har visat att kvinnor har större motvilja till 

att ta risker, och att inte utfärda en fortsatt drift-anmärkning till ett företag som sedan 

går i konkurs kan innebära risk i form av legala konsekvenser för en revisionsbyrå. 

Eckel & Grossman (2008) konstaterar att fältstudier tyder på att kvinnor är mer 

riskaverta än män men att bevisen för detta är mindre övertygande i konstruerade 

experiment. Det finns också motstridiga resultat, till exempel studien av Hossain m.fl., 

(2018) som visar att kvinnliga revisorer är mindre benägna att utfärda en fortsatt drift-

anmärkning till finansiellt utsatta företag. 

 

Flera studier har tidigare visat att storleken på revisionsbyrån har inverkan på 

revisionskvaliteten (DeAngelo, 1981; Francis & Yu, 2009; Sundgren & Svanström, 

2013). Argumenten är att större revisionsfirmor inte har samma beroendeställning till 

sina klienter som mindre revisionsfirmor och därför anmärker på fel i högre 

utsträckning. Större revisionsfirmor har också ett rykte att upprätthålla och kan därför 

inte se mellan fingrarna när det framkommer missförhållanden i ett företags redovisning 

(Francis, 2004). Men nästan all forskning kring vad som brukar sammanfattas som Big 

4-revisionsbyråer jämfört med icke-Big 4-revisionsbyråer har utförts i anglosaxiska 

länder. När det gäller Europa är resultaten inte lika övertygande. Bauwhede & 

Willekens (2004) hittade ingen skillnad i revisionskvaliteten på den privata marknaden i 

Belgien med storlek på revisionsfirman som beroende variabel och Van Tendeloo & 

Vanstraelen (2008) konstaterade i sin studie att det bara fanns kvalitetsskillnader mellan 

stora och små revisionsfirmor i europeiska länder med en hög skattesats. 
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Storleksfaktorn har också betydelse för revisionbyråernas klienter där ett positivt 

samband har noterats för större klienter och utfärdandet av fortsatt drift-anmärkningar. 

Utgångspunkten i litteraturen kring revisionsbyråns storlek är som vi nämnde ovan att 

när storleksförhållandet revisor-klient väger till klientens fördel kan denne sätta press på 

revisorn att agera enligt klientens intresse i stället för att förhålla sig objektiv. Forskning 

kring klienternas storlek och dess påverkan på revisionskvaliteten ger också ett tudelat 

svar. Li (2009) och Reynolds & Francis (2000) menar att revisionsbyråerna i stället 

agerar mer konservativt gentemot större klienter av rädsla för att revisionsbyråns 

varumärke skadas om klienten skulle gå omkull och det framkommer att revisionen har 

varit för slapphänt. Mutchler, Hopwood, & McKeown, (1997) menar i stället att större 

företag antas ha större möjligheter att ta sig ur svackor och revisorer är därför mer 

återhållsamma att utfärda fortsatt drift-anmärkningar till större företag.  

 

Andra egenskaper hos klienten som spelar en central roll i bedömningen av fortsatt drift 

är dennes finansiella ställning vid revisionstillfället. Studier inom ämnet pekar på ett 

samband mellan vissa finansiella variabler och utfärdande av en fortsatt drift-

anmärkning (Hao, Zhang, Wang, Yang, & Zhao, 2011; Salawu, Moromoke Oladejo, & 

Godwin, 2017). Forskare har hittat ett negativt samband mellan företagets lönsamhet, 

som mäts genom exempelvis räntabilitet på totalt kapital, och sannolikheten att få en 

fortsatt drift-anmärkning. Det vill säga företagen med låg räntabilitet är mer benägna att 

få sådana anmärkningar jämfört med företagen med hög räntabilitet (Hao m.fl., 2011; 

Martens, Bruynseels, Baesens, Willekens, & Vanthienen, 2008). Exempel på andra 

finansiella variabler som anses vara indikatorer på företagets framtid är kassalikviditet 

och soliditet (Chen & Church, 1992; Gitman, 2009). Värdena av dessa finansiella 

variabler anses också ha ett negativt samband med ett företags risk att få en fortsatt 

drift-anmärkning av revisorn (Behn, Kaplan, & Krumwiede, 2001; Carson, Fargher, 

Geiger, Lennox, Raghunandan & Willekens 2013; Hao m.fl., 2011; Xu, Jiang, Fargher, 

& Carson, 2011). Men precis som är fallet med många andra variabler gällande 

revisionskvalitet finns det motsägande studier som menar att finansiella variabler inte 

kan förklara förekomsten av fortsatt drift-anmärkningar (Rahayu & Si, 2007; Sherlita & 

Puspita, 2012). 

 

En hög kvalitet på revisionen ökar möjligheten att ett företags intressenter får 

nödvändig och tillförlitlig information om företaget (Zietsman, 2016). Menon och 



 

6 
 

Williams (2010) och FAR (2019) pekar på betydelsen av revisorns kommentarer i 

revisionsberättelsen, vilket kan vara viktigt för andra parter som fattar sina beslut 

baserat på detta uttalande. En oberoende revision är enligt FAR (2019) även en 

förutsättning för god revisionssed. Francis (2004) menar att revisorn också kan göra fel 

vilket är exempel på dålig revisionskvalitet. Dels kan denne inte följa allmänt 

accepterade regler för revision, dels kan han eller hon missa att utfärda en kvalificerad 

revisionsrapport under rätt omständigheter. 

 

Utfärdandet av fortsatt drift-anmärkningar eller inte faller under det senare fallet och är 

även vad denna studie kommer att handla om. Revisorn kan utfärda en fortsatt drift-

anmärkning till ett företag som inte inleder en konkurs inom tidsramen för den senaste 

årsredovisningen, en så kallad överkvalificerad rapport eller ett typ 1-fel. Allvarligare 

ändå är då revisorn inte utfärdar en fortsatt drift-anmärkning till ett företag som sedan 

ändå inleder konkurs före nästkommande tidpunkt för revision, en så kallad 

underkvalificerad rapport eller ett typ 2-fel (Francis, 2004, 2011). Dessa feltyper leder 

till en försämring av årsredovisningens och revisionens funktion (Mutchler m.fl., 1997). 

Revisionskvalitet kan således betraktas som möjligheten att revisorn uttrycker tvivel om 

fortsatt drift för företag som sedan inleder konkurs (Knechel & Vanstraelen, 2007). 

Denna studie utgår från revisorns fortsatt drift-anmärkningar som ett mått på 

revisionskvalitet. Om en fortsatt drift-anmärkning i ett företags årsredovisning 

(revisionsberättelsen) föregår samma företags inledande av en konkurs före nästa 

tidpunkt för revision, kan detta därmed anses vara god revisionskvalitet (Francis, 2011). 

 

Som tidigare forskning har visat kan både revisorer och klienter ha en viss påverkan på 

utfärdandet av fortsatt drift-anmärkning och därmed revisionskvalitet (Bauwhede & 

Willekens, 2004; Behn m.fl., 2001; Francis, 2004; Hao m.fl., 2011; Hardies m.fl., 

2016); Hossain m.fl., 2018; Li, 2009). Som nämnts är också en stor del av forskningen 

som behandlar revisionskvalitet med hjälp av fortsatt drift-anmärkningar 

kontradiktorisk. Vi tycker därför att det finns ett forskningsgap kring huruvida faktorer 

som är relaterade till både revisorer och klienter har inverkan på utfärdandet av fortsatt 

drift-anmärkningar och därmed revisionskvalitet i en svensk kontext.  

 

Under perioden 2009–2012 ökade Revisorsnämnden (nu Revisorsinspektionen) 

uppmärksamheten kring rapportering om fortsatt drift genom att utfärda 30 disciplinära 
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handlingar som har samband med revisorns bedömningar angående fortsatt drift. Det är 

en kraftig ökning jämfört med perioden 2004–2008 då det endast utfärdades en 

disciplinär åtgärd (Sundgren & Svanström, 2014b). Anledningen till att 

tillsynsmyndigheten drog åt tumskruvarna var att ge revisorerna kraftigare incitament 

att förbättra rapporteringen kring fortsatt drift (Sundgren & Svanström, 2014b). Det har 

också saknats tillräckliga publicerade studier om revisionskvalitet som genomförs i 

Sverige, där revisionsforskning är begränsad och genomförd med små resurser i 

jämförelse med andra länder som USA och England. Härav följer att revisionsbranschen 

anses vara otillräckligt genomlyst i Sverige (Öhman, 2007). Bristen på denna typ av 

undersökningar i Sverige kan te sig märklig då det här finns ovanligt bra förutsättningar 

i och med offentlighetsprincipen. Fördelen med att genomföra denna studie i Sverige är 

att den primärdata i form av årsredovisningar för onoterade aktiebolag som vi behöver 

för att kunna genomföra studien är offentliga handlingar som finns tillgängliga för 

allmänheten. Vi menar att den höga grad av transparens som existerar i Sverige genom 

offentlighetsprincipen också motiverar varför denna studie genomförs i en svensk 

kontext. Det svenska samhället tillåter en hög grad av kontroll genom att få handlingar 

blir otillgängliga för allmänheten och ger därför en om inte unik så i alla fall ovanlig 

företagsekonomisk miljö att studera. Ett par högprofilerade tvister som gått till svensk 

domstol har på senare år också fört fram revisionskvalitet i offentlighetens ljus. Det 

visar samtidigt på nödvändigheten att ämnet studeras och dissekeras för att 

slutprodukten ska bli så högkaratig som möjligt. 

 

1.3 Syfte 
Syftet är att undersöka revisionskvaliteten och hur olika faktorer inverkar på 

revisionsprocessen med hjälp av kvalitetsproxyn revisorns fortsatt drift-anmärkning i 

konkursinledda företag. 
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2 Referensram 
I detta kapitel kommer en presentation till de teorier och tidigare studier som anses 

vara relevanta för studiens forskningsområde. Detta kapitel delas upp i två delar. 

Första delen är praktisk referensram som innehåller lagar och riktlinjer relaterade till 

studiens ämne och den andra är teoretisk referensram och tidigare forskning som 

innehåller relevanta tidigare teorier och tidigare studier som kommer att användas för 

att förklara resultaten av studien. 

 

2.1 Praktisk referensram 

2.1.1 Revision 

Den grundläggande regeln i Sverige är att varje aktiebolag ska använda sig av en 

revisor, men undantag gör att vissa företag ändå slipper. Ett revisionsskyldigt aktiebolag 

måste uppfylla minst två av följande tre kriterier. (1) Företaget ska ha mer än tre 

anställda i genomsnitt, (2) företaget ska ha mer än 1,5 miljoner kronor i 

balansomslutning och (3) företaget har mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning 

(Bolagsverket, u.å.). Det finns vissa aktiebolag som alltid måste ha revisor oavsett dessa 

kriterier, exempelvis publika aktiebolag, aktiebolag som bedriver bank- eller 

finansieringsrörelse och aktiebolag med en särskild begränsning av vinstutdelningen. 

Det är bara de som erhållit behörighet och uppfyller kraven från Revisorsinspektionen 

som får vara revisorer, det vill säga godkända revisorer, auktoriserade revisorer och 

registrerade revisionsbolag. Större aktiebolag, det vill säga företag som under vart och 

ett av de två senaste räkenskapsåren når upp till två av tre kriterier, måste ha en 

auktoriserad revisor. Kriterierna är (1) fler än 50 anställda i medeltal, (2) mer än 40 

miljoner kronor i balansomslutning, och (3) mer än 80 miljoner kronor i 

nettoomsättning. Företagen får anlita samma revisor i upp till fyra år (Bolagsverket, 

u.å.). 

2.1.2 Revisorns roll 

Årsredovisningen innehåller en uppsättning av finansiell information som beskrivs på 

ett ordnat och standardiserat sätt. Dessa finansiella rapporter hjälper ett företags 

intressenter, till exempel företagets ägare, banker, investerare och statliga förvaltningar 

att utvärdera bolagets ekonomiska prestationer och fatta beslut som är baserat på 

förutsättningar om framtida resultat. (Hribar, Kravet, & Wilson, 2014). 
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FAR (2006) beskriver revision som följer: ”Revision är att med en professionellt 

skeptisk inställning planera, granska, bedöma och uttala sig om årsredovisning, 

bokföring och förvaltning”. Revision är alltså en metod för att säkerställa kvaliteten på 

finansiell information, såsom redovisningsinformation, för att tillhandahålla säkerhet för 

informationsanvändare genom att ge råd om hur förvaltningen förbättras och risker 

minskas. Revisorns huvudsakliga uppgift är att undersöka ett företags redovisning och 

bokföring samt undersöka hur företaget förvaltas av styrelsen utifrån god revisionssed. 

Det är också viktigt att revisorn ska vara självständig, opartisk och att inte ge 

slumpmässiga råd utan att istället agera och ge konsultation utifrån god revisorssed 

(FAR, 2006; Aktiebolagslagen [ABL], SFS 2005:551). 

2.1.3 Revisionsberättelsen 

Avsikten med revision är att producera en revisionsberättelse som levererar revisorns 

sammanställningar till det reviderade företaget, genom att revisorn granskar 

årsredovisningen och hur styrelsen och den verkställande direktören har hanterat 

företaget (Cassel, 1996). Revisionsberättelsen ska vara ett bra underlag för beslut i form 

av en försäkran på att informationen i företagets finansiella rapporter är trovärdig. 

Eftersom revisorn har skyldighet att anmäla oegentligheter som upptäcks vid 

granskningen, ska revisionsberättelsen visa alla anmärkningar eller invändningar som 

då utgör ett viktigt varnande underlag för intressenter till företaget. Det kan exempelvis 

handla om en aktieägare som funderar på att öka sin andel i företaget, banker som 

överväger att ge ett banklån till företaget eller styrelsen som funderar på en ny 

investering (Blay, Geiger, & North, 2011; Cassel, 1996). 

 

Revisionsberättelsen är baserad på internationella standarder och om revisorn upptäcker 

oegentligheter eller information som ger anledning till en anmärkning ska detta 

rapporteras på ett tydligt sätt i revisionsberättelsen. För att försöka undvika att tvingas 

anmärka på något i revisionsberättelsen, ger revisorerna ofta muntliga och skriftliga 

rapporter till företagets styrelse under räkenskapsårets gång samt presenterar förslag på 

förbättringar för alla eventuella oegentligheter som påträffas innan själva upprättandet 

av revisionsberättelsen (Cassel, 1996). 

 

Revisionsberättelser kan indelas i två kategorier som kallas rena respektive orena 

revisionsberättelser. Den rena revisionsberättelsen har en standardiserad utformning och 
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revisorn anser då att årsredovisningen har formulerats i enlighet med god 

redovisningssed och därmed innehåller revisionsberättelsen inga anmärkningar och 

varningar. Den orena revisionsberättelsen innehåller däremot anmärkningar och 

varningar och beroende på vad revisorn anmärker på formuleras en oren 

revisionsberättelse olika från fall till fall (Abad, Sánchez-Ballesta, & Yagüe, 2017; 

Cassel, 1996). Flera faktorer kan tvinga en revisor att utfärda en anmärkning i 

revisionsberättelsen. En av dessa är när revisorn konstaterar att det finns misstro 

angående företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet i framtiden och därmed 

utfärdar revisorn en fortsatt drift-anmärkning (Cassel, 1996). 

2.1.4 Antagandet om fortsatt drift och revisors anmärkning 

Antagandet om fortsatt drift är en grundläggande princip inom redovisningen. Utan den 

hade det funnits risk för felvärdering av tillgångar och skulder. Tröskeln för att ett 

företag ska göra avkall från denna princip är mycket hög. Enligt den nyligen 

omarbetade revisionsstandarden ISA 570 som ger vägledning om fortsatt drift, ansågs 

antagandet om fortsatt drift ändå vara korrekt för ett företag vars finansieringsavtal hade 

löpt ut, ny finansiering hade inte kunnat hittas och styrelsen övervägde en 

konkursansökan (FAR, 2006; Hjalmarsson & Malmström, 2017). Det är sedan upp till 

revisorns professionalitet att utvärdera företagets ställning och i revisionsberättelsen 

uttrycka hur sannolikt det är att företaget lyckas överleva.  

 

En fortsatt drift-anmärkning från revisorn är en allvarlig detalj för ett företags rykte, och 

en detalj som marknaden inte tar lätt på. Studier har visat att ett företags marknadsvärde 

påverkas signifikant negativt av en anmärkning (Hao m.fl., 2011) och också att 

marknaden skiftar fokus från intresse kring både resultat- och balansräkning till att 

enbart fokusera på företagets balansräkning (Blay m.fl., 2011). 

 

2.2 Teoretisk referensram och tidigare forskning 

2.2.1 Informationsasymmetri 

Alla beslut som tas på individnivå i såväl hushåll, företag och regeringar påverkas av 

information som är byggd på allmän information, vilket är fritt tillgänglig till 

allmänheten, och privat information vilket är endast tillgänglig för vissa delar av 

allmänheten (Connelly m.fl., 2011). Informationsasymmetri uppstår eftersom viss 

information är privat och därmed otillgänglig för en del av allmänheten. De som håller 
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information och de som behöver denna information för att fatta bättre beslut har ett 

asymmetriskt förhållande gentemot varandra (Connelly m.fl., 2011). För att 

exemplifiera kan vi tänka oss en marknad med investerare och entreprenörer där hälften 

av entreprenörerna har “bra” idéer och hälften har “dåliga” idéer. Både investerare och 

entreprenörer är rationella och tar beslut baserade på den tillgängliga informationen som 

finns. För att få tillgång till kapital kommer entreprenörerna med “dåliga” idéer att 

hävda att deras idéer är lika bra som de entreprenörerna som har “bra” idéer. 

Entreprenörerna med “dåliga” idéer sitter på mer information än investerarna och kan 

inte informationen fördelas ut lika bland alla involverade parter kan detta leda till 

problem för investerare som därmed “satsar på fel häst” (Healy & Palepu, 2001). 

 

Två viktiga typer av informationsasymmetri kan finnas, information om kvalitet och 

information om avsikt. I det första fallet är informationsasymmetri viktigt om en part 

inte är fullt medveten om en annan parts egenskaper. I det andra fallet är 

informationsasymmetri också viktigt när en part är oroad över en annan parts beteende 

eller beteendeintentioner (Stiglitz, 2002). En revision med hög kvalitet bör bidra med 

relevant information till intresserade parter genom att dessa får tillgång till revisorns 

uttalande i revisionsberättelsen, som därmed minskar informationsasymmetrin bland 

intressenterna (Clinch, Stokes, & Zhu, 2012). 

2.2.2 Principal agentteorin 

Principal agentteorin bygger på förhållandet mellan företagets ledning (agenten) och 

andra parter (principalen) såsom ägaren och andra externa intressenter som 

investerare.  Detta förhållande kallas för agentförhållande (Jensen & Meckling, 1976). 

På grund av agentförhållandet uppstår informationsasymmetri och därmed tvister 

mellan företagets ledning och de andra intressenterna eftersom principal agentteorin 

förutsätter att företagets ledning och externa parter varaktigt agerar i enlighet med sitt 

eget intresse. Detta innebär att varje part ser till att maximera sitt eget intresse för att 

maximera sin egen fördel (Jensen & Meckling, 1976). 

 

Teorin byggs på förutsättningen att agenten har mer information än principalen på grund 

av separationen mellan ägarfunktionen och ledningsfunktionen. Detta förhållande har 

tillsammans med informationsasymmetri en negativ inverkan på principalens förmåga 

att effektivt granska företagets verkliga prestation. Det lyfter också fram ett behov av en 
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tredje part som agerar opartiskt och självständigt gentemot alla parter angående 

företagets finansiella rapporter, för att öka öppenheten och därmed minska riskerna som 

följer av agentförhållandet och informationsasymmetri (Johansson, Häckner, & 

Wallerstedt, 2005; Lambert, Dye, Magee, & Rajan, 2001). 

2.2.3 Typ 1- och typ 2-fel 

Som vi har nämnt tidigare kring forskningen om revisionskvalitet sägs det vanligtvis att 

det finns två typer av fel som kan göras vid revision; typ 1-fel och typ 2-fel. Typ 1-fel 

innebär att revisorn utfärdar anmärkningar för obefintliga brister som till exempel att 

utfärda en fortsatt drift-anmärkning till ett företag när det inte finns tillräcklig anledning 

för det, samt att företaget inte inleder en konkurs före nästkommande tidpunkt för 

revision (Francis, 2004, 2011). En konsekvens för det överlevande företaget kan dock 

bli att det får svårare att attrahera kapital då investerare blir mer misstänksamma, och 

därmed mindre utrymme för nödvändiga investeringar. Från revisorns synpunkt kan 

denna typ av fel innebära att revisionsbyrån förlorar företaget som kund och därmed 

minskar intäkterna (Hardies m.fl., 2016; Svanberg & Öhman, 2014).  

 

Typ 1-fel kan därmed vara en orsak i sig att ett företag misslyckas och går i konkurs, 

eftersom en fortsatt drift-anmärkning i revisionsberättelsen, korrekt eller felaktig, 

avskräcker intressenter som investerare och banker från att investera i företaget. Detta 

fenomen kallas för den självuppfyllande profetian-effekten, även om dess existens är en 

vattendelare bland tillgänglig forskning (Vanstraelen, 2003). Tesen är att exempelvis en 

kreditgivare som ser att ett företag fått en fortsatt drift-anmärkning då kräver en 

omedelbar betalning för att trygga sina intressen. Företagets kapitalkostnader blir också 

högre då banker kräver en högre premie på grund av ökad risk, och ökade kostnader 

tillsammans med minskat förtroende leder slutligen till att företaget går omkull. 

Orsaken till konkursen är då i första hand inte företagets finansiella situation före 

revisionen utan snarare vad revisionen fick för konsekvenser (Carey, Geiger, & 

O’Connell, 2008; Svanberg & Öhman, 2014). Bauwhede, Willekens, & Gaeremynck 

(2003) menar att den självuppfyllande profetia-hypotesen inte kan inkludera alla företag 

som går i konkurs efter en fortsatt drift-anmärkning, utan hänsyn måste även tas till 

företag som frivilligt väljer att likvideras. 
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Typ 2-fel innebär istället att revisorn inte utfärdar en fortsatt drift-anmärkning i 

revisionsberättelsen, trots att det är motiverat. För att räknas som ett typ 2-fel ska 

företaget sedan inleda en konkurs före nästkommande revisionstidpunkt, vanligtvis tolv 

månader (Hardies m.fl., 2016; Sundgren & Svanström, 2014a; Tagesson & Öhman, 

2015). Typ 2-fel innebär att intressenter inte får någon varning om att bolaget står i 

riskzonen för konkurs, vilket kan leda till ekonomiska förluster för intressenterna. 

Denna typ av fel kan leda till att revisorn åtalas, i synnerhet i de anglosaxiska länderna, 

och den ansvariga revisionsbyrån får ett sämre rykte vilket påverkar möjligheten att 

attrahera kunder (Hardies m.fl., 2016; Tagesson & Öhman, 2015). Det finns därmed fog 

för antagandet att typ 2-fel är den allvarligare feltypen då ett typ 2-fel kan medföra 

större kostnader för alla inblandande parter; företaget självt, dess intressenter och den 

ansvariga revisionsbyrån (Lai, 2009). 

 

Revisorer gör alltså fel, dessutom ofta. Bara 30 procent av företagen som gått i konkurs 

har fått en fortsatt drift-anmärkning vilket betyder att sju av tio företag som gått i 

konkurs har haft ett typ 2-fel i revisionsberättelsen (Francis, 2004). Det är ännu dystrare 

siffror åt andra hållet då 88 procent av de företag som fått en fortsatt drift-anmärkning 

fortfarande var verksamma i minst ytterligare två år, vilket pekar på typ 1-fel. Det är 

dock viktigt att poängtera att varken typ 1- eller typ 2-fel behöver handla om rena 

misstag från revisorerna då det inte kan krävas att dessa perfekt ska förutse vad som 

kommer att ske i framtiden (Carey m.fl., 2008). Men då förhållandet mellan exempelvis 

fortsatt drift-anmärkning och typ 2-fel är binärt (samma gäller för typ 1-fel) räknas det 

som ett typ 2-fel i statistiken då ett företag som inte fått en fortsatt drift-anmärkning går 

i konkurs, även i de fall då revisorn omöjligen kunde förutse orsaken till konkursen vid 

revisionstillfället. 

2.2.4 Revisionskvalitet 

Som vi skrivit ovan är revisionskvalitet ett svårdefinierat begrepp och innebörden 

definieras snarare av praxis än av en teoretisk art. Ett par tidigare forskare har försökt 

klä begreppet med ord, DeAngelo (1981) menar till exempel att god revisionskvalitet är 

en revisors förmåga att upptäcka felaktigheter och oegentligheter i finansiella rapporter 

och att också anmärka på detta i revisionsberättelsen. Francis (2004) förklaring är mer 

svävande och han anser istället att god revisionskvalitet är när revisorn utfärdar en 

lämplig revisionsrapport vid rätt tidpunkt. Krishnan & Schauer (2001) anser att 
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revisionskvalitet är sammankopplat med hur väl en revisor följer generellt accepterade 

principer. 

 

Som om det inte vore nog med att själva begreppet är svårdefinierat, betydelsen är högst 

troligt också olika beroende på vem du frågar (Knechel m.fl., 2013). Klienten och 

användare av finansiella rapporter anser förmodligen att god revisionskvalitet är 

frånvaron av betydande felaktigheter, medan revisorn som utför revisionen kanske 

tycker att god revisionskvalitet är att revisorn utför revisionen i enlighet med byråns 

interna metodik. Byrån i sin tur kan bedöma kvaliteten på en revision utifrån risken att 

den orsakar en stämning mot revisionsbyrån, regulatorer att den utförs i enlighet med 

gällande regler och principer, och slutligen kan externa intressenter i samhället 

kvalitetsbedöma en revision sett till risken att den orsakar kostnader för ett företag eller 

en marknad (Knechel m.fl., 2013). 

 

Olika definitioner, dimensioner och uppfattningar kring revisionskvalitet gör det därför 

också svårt att mäta (Knechel m.fl., 2013). Begreppet är både brett och komplext och 

därmed komplicerat att bryta ner till en konsensus. Francis (2011) menar att 

revisionskvalitet är en faktor att ta hänsyn till i själva processen revision där varje del i 

denna process, från input till output, utsätts för faktorer som påverkar kvaliteten på det 

slutliga resultatet. Begreppet revisionskvalitet monteras med den synen ner till mindre 

beståndsdelar där varje del av processen kan studeras för sig. Knechel m.fl., (2013) är 

inne på samma spår då den studien bryter ner DeAngelos (1981) grundläggande teori 

kring revisionskvalitet i två delar. Dels vilka faktorer som påverkar revisorns förmåga 

att upptäcka felaktigheter i ett företags finansiella rapporter (1) och dels vilka faktorer 

som kan förmå revisorn att avstå från att anmärka detta i revisionsberättelsen (2). 

 

Bedömningen av revisionskvalitet försvåras också av själva revisionsprocessen där en 

kvalitetsbedömning ex ante är mycket svår. Det enda egentliga uppskattningsbara 

resultatet av en revision är revisionsberättelsen som kan bestämmas som oklanderlig 

eller klandervärd, men de klandervärda revisionerna är för sällsynta för att kunna 

användas som måttskala för revisionskvalitet (Francis, 2004). Det faktiska resultatet av 

en revision är dock ovisst vilket gör att det även finns en osäkerhetsfaktor som påverkar 

kvaliteten, och eftersom ingen revision är exakt likadan som en annan kommer även en 

revisions unikhet att vara en påverkansfaktor (Knechel m.fl., 2013). 
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2.2.5 Fortsatt drift-anmärkning som ett kvalitetsmått 

Många externa parter är intresserade av att mäta revisionskvaliteten, vilket i sig är en 

omöjlig sak att mäta. Forskare har därför försökt att hitta metoder för att mäta 

revisionskvalitet med olika proxy och exempelvis Arnedo, Lizarraga, & Sánchez 

(2008); Francis (2004); Hardies m.fl., (2016) och Tagesson & Öhman (2015) har använt 

fortsatt drift-anmärkningar som proxy. Ittonen & Peni (2012); Ittonen, E. Vähämaa, & 

S. Vähämaa (2013) och Jus. Karjalainen, Juk. Karjalainen, J. Niskanen & M. Niskanen 

(2011) har i stället mätt revisionskvalitet med hjälp av diskretionära periodiseringar. Vi 

har i denna studie valt att använda fortsatt drift-anmärkningen som mått på 

revisionskvalitet, där vi kommer att kontrollera om det finns någon fortsatt drift-

anmärkning i revisionsberättelsen till företag som inlett konkurs i vårt urval. 

 

Fortsatt drift-anmärkning är inte det optimala måttet för att mäta revisionskvalitet 

eftersom revision med hänsyn till antagandet om fortsatt drift är en svår uppgift i två 

steg för ansvarig revisor. Det första steget är identifiering av en avvikelse i 

årsredovisningen och det andra är att avgöra om företaget ska få en fortsatt drift-

anmärkning eller inte (Ruiz-Barbadillo, Gómez-Aguilar, De Fuentes-Barberá, & García-

Benau, 2004). Revisorn ska också ta ställning till händelser mestadels i dåtid och kan 

inte förutse viktiga affärshändelser som kan påverka ett företag i framtiden. 

 

Fortsatt drift-anmärkning är inte en perfekt proxy för revisionskvalitet, någon sådan har 

vi inte hittat, men det är en allmänt accepterad metod och flitigt använd i forskningen. 

Duffs (2009) egenkonstruerade enkätbaserade mätmetod är den metod som vi stött på 

som verkar komma närmast när det gäller att leverera mest högkvalitativa svar vid 

studier kring revisionskvalitet, men den är också den mest tidskrävande med enkätsvar 

om nio kvalitetsbegrepp från såväl revisorer, ekonomiansvariga på företag, samt 

fondförvaltare (proxy för investerare). 

2.2.6 Revisionsbyråns storlek 

Otaliga tidigare studier har konstaterat att revisionsbyråns storlek är en påverkansfaktor 

för revisionskvalitet. Forskningen har visat att större revisionsbyråer genererar 

revisioner med högre kvalitet jämfört med revisionsbyråer som inte tillhör marknadens 

största (Berglund, Eshleman, & Guo, 2018; DeAngelo, 1981; Francis & Yu, 2009; 

Lennox, 1999). När DeAngelo (1981) presenterade sin grundläggande studie om 
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revisionskvalitet fanns det åtta revisionsbyråer som räknades som stora globalt. På 

grund av fusioner och skandaler (Enron och Arthur Andersen-kollapsen) har antalet nu 

reducerats till fyra globalt ledande revisionsfirmor kallade Big 4 (Hartwig, 2018). De 

fyra är Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers (PwC), Deloitte och KPMG. På den 

svenska marknaden kan man dock även räkna in BDO och Grant Thornton bland de 

stora sett till marknadsandelar (Sundgren & Svanström, 2013). Vi följer i denna studie 

Sundgren och Svanströms exempel och kallar de sex största revisionsbyråerna i Sverige 

för Top 6. 

 

Mindre byråer och regulatorer kan hävda att alla revisionsbyråer verkar under samma 

regler och principer oavsett hur stora de är och att det därmed inte uppstår någon 

kvalitetsskillnad mellan stora och små aktörer (DeAngelo, 1981). Enstaka studier ger 

också stöd för det argumentet, bland annat Hao m.fl., (2011). Men den med bred 

marginal större delen av forskarkåren menar dock att detta inte stämmer och 

argumenten till varför Top 6 levererar revisioner med högre kvalitet är flera (Berglund 

m.fl., 2018; DeAngelo, 1981; Moizer, 1997). DeAngelo (1981) skriver att för en Top 6-

byrå (då Big 8) är ingen klient oumbärlig för byråns överlevnad på kort sikt och skulle 

klienten välja att gå till en konkurrent påverkar detta inte den större byrån särskilt 

mycket. Det finns därmed färre incitament för en stor byrå att uppträda opportunistiskt 

gentemot sin klient och byråns självständighet kan upprätthållas. Ju lägre andel av en 

revisionsbyrås totala kundkrets som utgörs av en kund, desto lägre är också risken för 

en lågkvalitativ revision (DeAngelo, 1981). 

 

Top 6-byråer har också ett rykte och varumärke att vårda. Även om större och mindre 

revisionsbyråer följer samma regelverk, anses de större leverera revisioner med högre 

kvalitet och skapar sig därmed ett bättre rykte (DeAngelo, 1981; Francis, 2004; Skinner 

& Srinivasan, 2012). Med ett förbättrat rykte kommer också andra fördelar som 

möjligheten att ta ut ett högre revisionsarvode då klientens anseende förbättras i externa 

intressenters ögon genom att tyngden och trovärdigheten i de finansiella rapporterna 

stiger. 

 

Vikten av att ha ett starkt positivt rykte framkom inte minst i efterdyningarna av Enron-

skandalen under tidigt 2000-tal. En studie av Chaney & Philipich (2002) undersökte hur 

marknaden reagerade på Enrons dåvarande revisionsbyrå Arthur Andersens övriga 
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kunder under vissa kritiska dagar då skandalen nystades upp. Författarna fann att 

marknaden reagerade kraftigt negativt när oväntade negativa händelser kring Andersens 

förehavanden fördes fram i ljuset vilket även fick konsekvenser för Andersens övriga 

kunder (Chaney & Philipich, 2002). Betydelsen av en revisionsbyrå med starkt rykte 

förstärks också i en studie av Skinner & Srinivasan (2012). Studien tittade närmare på 

en revisionsskandal som drabbade PwC:s japanska dotterbolag ChuoAoyama 2006, 

tillika en av Japans största revisionsfirmor vid tillfället, och vad ChuoAoyamas kraftigt 

försämrade rykte efter skandalen fick för konsekvenser. ChuoAoyama blev till slut 

avstängt från att bedriva verksamhet i två månader av myndigheterna, och forskarna 

konstaterade att en fjärdedel av ChuoAoyamas klienter valde att lämna revisionsbyrån i 

samband med avstängningen. Orsaken ansågs vara rädslan för vad revisionsbyråns 

försämrade rykte skulle få för ekonomiska konsekvenser. Bland företagen som flydde 

från ChuoAoyama tidigt fanns högprofilerade företag som Sony och Toyota (Skinner & 

Srinivasan, 2012). 

 

Det finns också stöd i litteraturen för att företag är beredda att betala mer för vad de 

upplever som mer högkvalitativa revisioner och därför väljer en Top 6-byrå. En högre 

avgift indikerar högre kvalitet enligt marknadsregler, antingen genom större 

ansträngning genom fler antal timmar eller större expertis (Francis, 2004). Större 

revisionsfirmor antas ha större industrispecifik expertis eftersom de har fler anställda, 

kan genomföra utbildningar i högre grad än mindre revisionsbyråer och kan locka till 

sig högkvalitativ arbetskraft. De är också mindre känsliga för påtryckningar från en 

större klient på lokal basis (Choi, Kim, Jeong-Bon Kim, & Yoonseok Zang, 2010; 

Sundgren & Svanström, 2013). På grund av större lokala kontor kan en revisor också 

lättare rådfråga en kollega om problem uppstår, något som sker i högre utsträckning på 

lokala kontor än nationellt och internationellt över nätverk. Större revisionsbyråer har 

också decentraliserade organisationer och finns oftast utspridda över hela sitt 

upptagningsområde av kunder. Nätverket av lokala kontor utvecklar därmed större 

kunskap kring företagen i dess närhet och organisationen som helhet får genom utbyte 

därmed också mer kunskap om flera områden (Francis & Yu, 2009). 

 

Ytterligare en kvalitetsaspekt där det skiljer sig mellan Top 6 och mindre byråer är 

klienterna. Becker, Defond, Jiambalvo, & Subramanyam (1998); Francis (2004) och 

Krishnan (2005) är några studier som har konstaterat att klienter till större 
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revisionsfirmor är betydligt mer restriktiva när det gäller diskretionära periodiseringar 

för att påverka inkomsterna under en viss period. Francis, Maydew & Sparks (1999) 

menar att kapitalintensiva och därmed högperiodiserande företag har större incitament 

för att navigera sin redovisning i gråzonen och väljer därför ofta en Top 6-firma för att 

visa dess intressenter att de finansiella rapporterna är trovärdiga. Klienter till de större 

firmorna är också större, i genomsnitt cirka tio gånger större jämfört med icke Top 6-

byråerna (Lawrence, Minutti-Meza, & Ping Zhang, 2011). Därmed är dessa klienters 

periodiseringar också större, men studier visar ändå att Top 6-klienterna har färre 

periodiseringar av sorten som befinner sig på fel sida av vad som kan accepteras. Snittet 

varierar, men minskningen av inkomstökande eller -minskande periodiseringar för 

klienter till Top 6 jämfört med icke Top 6-byråer brukar estimeras till mellan 1,5-2,1 

procent av klientens totala tillgångar (Becker m.fl., 1998). Detta förklaras med att Top 6 

har större incitament att anmärka på sådana periodiseringar då de riskerar sitt rykte i 

högre utsträckning jämfört med mindre byråer. 

 

Här är det dock viktigt att understryka att forskning kring klienternas egenskaper kan 

visa sig vara missvisande. Francis (2004) menar att det är mycket möjligt att skillnaden 

som uppkommer mellan Top 6-klienter och icke Top 6-klienter mycket väl kan härledas 

till att företagen som väljer större revisionsbyråer helt enkelt är “bättre” företag, det vill 

säga mer etablerade och välfungerande företag som inte ägnar sig åt diskretionära 

periodiseringar eller andra typer av bokföringsmanipulation. Tesen är att högkvalitativa 

företag helt enkelt använder sig av högkvalitativa revisorer för att upprätthålla sin höga 

status gentemot sina intressenter. 

 

Enligt vad som nämnts ovan visar forskning att Top 6 har högre revisionskvalitet än 

icke Top 6. Är klienten i finansiellt trångmål betyder det att Top 6 antas vara bättre på 

att utfärda fortsatt drift-varningar till företag som är på väg att gå i konkurs. Detta visar 

också en studie av Berglund m.fl., (2018) där större byråer var signifikant bättre på att 

utfärda fortsatt drift-varningar till företag i finansiellt trångmål jämfört med mindre 

byråer. Med hänsyn till ovanstående har vi formulerat följande hypotes: 

H1: Revisionsbyråer från Top 6 har en högre träffsäkerhet än icke Top 6-byråer när det 

gäller utfärdandet av fortsatt drift-anmärkningar i ett företags senaste årsredovisning 

som föregår företagets inledande av en konkurs. 
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2.2.7 Kön på revisorer 

Eftersom revision till stora delar är en individuell process som handlar om 

professionella bedömningar är det också troligt att individens egenskaper påverkar 

resultatet (Hardies m.fl., 2016). Ett område där det utförts omfattande studier är 

skillnader i beteende mellan kvinnor och män. Stereotypen som säger att kvinnor är mer 

riskaverta än män får stöd i studier som exempelvis Booth & Nolen (2012), Charness & 

Gneezy (2012), Croson & Gneezy (2009) och Hardies m.fl., (2016). Andra studier som 

Eagly & Wood (2012) menar att skillnader mellan könen har ett mer socialpsykologiskt 

perspektiv och att beteendet både kan vara nedärvt och inlärt. Hit hör teorin om sociala 

roller som arbetades fram under 1980-talet (Eagly & Wood, 2012). Teorin gör gällande 

att anledningen till att män och kvinnor verkar i stereotypa könsroller är att de agerar 

efter sina sociala roller vilka ofta delas upp efter kön. Eftersom kvinnor historiskt sett 

har dragit det tyngsta lasset i hemmet med omvårdnad av barn och åldrande föräldrar, 

har kvinnor därför utvecklat ett traditionellt feminint beteende där omvårdnad och 

investeringar i relationer har varit av vikt. Männen som historiskt sett arbetat utanför 

hemmet har utvecklat ett traditionellt maskulint beteende med tonvikten på 

självsäkerhet och ledarskapskvaliteter (Eagly & Wood, 2012; Vogel, Wester, 

Heesacker, & Madon, 2003). 

 

Detta har också inverkan sett i ett makroperspektiv. Denna studie undersöker svensk 

data och Sverige bedöms vara ett feminint land där individerna uppmuntras att sträva 

efter livskvalitet i stället för materiell framgång (Vitell, Nwachukwu, & Barnes, 1993). 

Feminina samhällen antas också ha en starkare etisk kompass än sina maskulina diton. 

Om stereotypen att kvinnor är mer riskaverta än män antas gälla, finns det därför fog för 

att anta att både män och kvinnor antar ett riskreducerande beteende i ett feminint 

samhälle. Skillnaden mellan könen skulle därför jämnas ut i en sådan miljö (Nasution & 

Jonnergård, 2017). 

  

En annan stereotyp som får stöd av forskningen är att kvinnor har bättre kognitiva 

förmågor än män och är bättre på att ta in och bearbeta en större mängd data än vad män 

klarar av, den så kallade selektiva hypotesen (Breesch & Branson, 2009). Kvinnor 

tenderar dock att oftast använda sig av den avancerade bearbetningsmodellen när de 

ställs inför uppgifter, oavsett svårighetsgrad på uppgiften. Män är bättre på att använda 

enklare strategier för att bearbeta informationen när de ställs inför enkla problem och 
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anpassar sedan den kognitiva ansträngningen efter uppgiftens svårighetsgrad. Schubert 

(2006) menar också att kvinnor är bättre på multitasking samt att kvinnor har en bättre 

kommunikationsförmåga än män. Däremot anser Schubert (2006) att kvinnor oftast har 

sämre självförtroende än män och att de oftare överskattar troligheten att något dåligt 

ska inträffa än vad män gör. 

 

När det gäller män och kvinnors förhållande till risk så är forskningen omfattande. 

Croson & Gneezy (2009) konstaterar i sin studie att kvinnor inte bara är mer riskaverta 

utan också mer tävlingsaverta än vad män är. En annan intressant studie av Booth & 

Nolen (2012) undersöker hur grupper av elever från brittiska skolor förhåller sig till risk 

genom ett lotteri med ett säkert spel och ett chansspel. Vissa elevgrupper innehöll bara 

kvinnliga elever, andra grupper bara manliga och andra grupper var mixade. Generellt 

sett var de kvinnliga eleverna 16 procentenheter mindre benägna att ta det riskfyllda 

alternativet jämfört med de manliga eleverna, men skillnaden var störst bland de 

kvinnliga eleverna från den mixade gruppen, 36 procentenheter. I gruppen med bara 

kvinnliga elever var kvinnorna lika benägna att ta det riskfyllda alternativet som de 

manliga eleverna i den mixade gruppen, vilket tyder på att en individs förhållande till 

risk snarare härrör till social inlärning än nedärvt beteende (Booth & Nolen, 2012). 

Kvinnor är också mer pessimistiska till höga vinstmöjligheter och anser inte att 

händelser är hanterbara i samma utsträckning som män (Schubert, 2006). 

  

Det finns dock forskning som manar till viss försiktighet när det gäller stereotypen om 

manligt och kvinnligt förhållande till risk. Byrnes m.fl., (1999) konstaterar visserligen 

att män är mer riskbenägna än kvinnor, till och med när det är uppenbart att risktagande 

är en dålig idé. Motsatt är kvinnor också mer riskaverta än män, även om risken är 

väldigt låg. Men författarna menar också att det är stora skillnader på storleken av 

könsskillnaden mellan olika åldersklasser och även att skillnaden minskar med ålder. 

Den praktiska implikationen av det skulle då vara att en manlig och kvinnlig revisor 

som nyligen blivit examinerade har ett avsevärt mer skiljt synsätt på risk jämfört med en 

manlig och kvinnlig revisor som båda närmar sig pensionsålder. Eckel & Grossman 

(2008) konstaterar att stereotypen om att kvinnor är mer riskaverta än män visserligen 

har starkt stöd i fältstudier, men att resultaten från konstruerade experiment är mer 

otydliga. Författarna menar i den studien att andra demografiska och sociala faktorer 
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kan ligga bakom utgången. Till exempel har det visat sig att gifta kvinnor och män är 

mer riskaverta än singlar av båda könen. 

  

Det finns också studier som visar kvalitetsmässiga skillnader mellan kvinnliga och 

manliga revisorer. Karjalainen m.fl., (2011) och Ittonen m.fl., (2013) argumenterar för 

att kvinnliga ansvariga revisorer har en dämpande effekt på företag som använder sig av 

diskretionära periodiseringar, en annan vanlig proxy för att bedöma revisionskvalitet. 

Kvinnliga revisorer anses därmed besitta en högre revisionskvalitet än manliga 

revisorer. Kvinnor är också mer objektiva (Thiruvadi & Huang, 2011) och låter inte 

faktumet att en klient är viktig för revisionsbyrån eller att det är en högrisk-klient 

påverka revisionen (Hardies m.fl., 2016). Kvinnliga revisorer kräver också en högre 

nivå av säkerhet i sitt arbete och förbereder sig mer i revisionsprocessen. Kvinnor är 

också noggrannare i revisionsprocessen före sitt utlåtande vilket tyder på högre kvalitet 

(Ittonen & Peni, 2012). 

 

Det finns dock forskning som pekar på motsatsen. Hossain m.fl., (2018) menar att 

kvinnliga revisorer har lägre revisionskvalitet än sina manliga kollegor då kvinnliga 

revisorer är mindre benägna att utfärda fortsatt drift-anmärkningar till företag som 

befann sig i finansiellt trångmål, vilket indikerar låg revisionskvalitet. 

  

Skillnaden i beteende mellan könen som eventuell påverkansfaktor på syftet till denna 

studie kan sett till ovanstående inte ignoreras. Därför har vi formulerat följande hypotes: 

H2: Kvinnliga revisorer begår färre typ 2-fel än manliga revisorer, det vill säga 

kvinnliga revisorer har en större benägenhet att utfärda en fortsatt drift-kommentar till 

ett företag i finansiellt trångmål. 

2.2.8 Klientens storlek 

Tidigare studier har tittat på sambandet mellan ett företags storlek och revisorernas 

benägenhet att utfärda en fortsatt drift-anmärkning. Mutchler m.fl., (1997) konstaterar 

att revisorer var mindre benägna att utfärda fortsatt drift-anmärkningar till större 

företag. Orsaken antas vara att större företag har större förtroendekapital jämfört med 

mindre företag; författarna tror helt enkelt att revisorerna upplever att större företag har 

bättre möjlighet att vända en negativ trend. En annan förklaring var att revisorerna var 

rädda för att en fortsatt drift-anmärkning kunde leda till en självuppfyllande profetia, 
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och i och med att det handlade om ett större företag skulle en konkurs också påverka ett 

större antal intressenter.  

 

Reynolds & Francis (2000) skriver om risken för ett ekonomiskt beroende mellan en 

revisionsbyrå gentemot dennes klient. Hypotesen är att eftersom större företag också 

betalar ett större arvode till revisionsbyrån, kan det leda till ett ekonomiskt beroende 

som gör att revisorerna agerar opportunistiskt på ett sätt som ökar möjligheten att 

behålla dessa värdefulla klienter. Något signifikant samband hittades dock inte för större 

revisionsbyråer (Big 5 vid tiden för studien), varken på nationell eller på 

lokalkontorsnivå. Däremot fanns det ett negativt samband mellan stora klienter relativt 

revisorns kontorsstorlek, och diskretionära periodiseringar på lokalkontorsnivå. Med 

andra ord, ju större klienten är för det lokala kontoret i en Big 5-revisionsbyrå, desto 

mindre andel diskretionära periodiseringar använder klienten sig av. Det finns också 

studier som menar att stora kunder utgör potentiella revisionsrisker. Dessa 

revisionsrisker uppstår om revisionsberättelsen som produceras är oaktsam eller 

tvivelaktig för att tillgodose de stora kundernas behov. I sådana fall är det också 

sannolikt att revisionsbyråns rykte försämras mer än vad som skulle vara fallet med 

mindre kunder vid upptäckt. Revisorerna anses då vara mer bekymrade om 

revisionsbyråns rykte än om kundflykt då revisorer är mer benägna att utfärda fortsatt 

drift-anmärkningar till större företag än till mindre (Li, 2009; Reynolds & Francis, 

2000). Förutom dessa negativa rykteseffekter kommer också revisionsbyråernas 

eventuella rättegångskostnader att vara större för stora kunder, vilket ger revisorerna ett 

incitament att vara objektiva, oberoende av kundens storlek (Reynolds & Francis, 

2000).  

 

Med hänsyn till ovanstående har vi formulerat följande hypotes: 

H3: En klients storlek påverkar revisorernas benägenhet att utfärda en fortsatt drift-

anmärkning. 

2.2.9 Finansiella nyckeltal/variabler och fortsatt drift-anmärkning 

Salawu m.fl., (2017) undersöker relationen mellan finansiella nyckeltal som exempelvis 

lönsamhet, soliditet och likviditet, och utfärdandet av fortsatt drift-anmärkningar för 

banker i Nigeria mellan 2007 och 2012 genom att använda sig av offentliga publicerade 

finansiella rapporter och den nigerianska börsen. Resultatet indikerade att utfärdande av 
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fortsatt drift-anmärkningar hade ett betydande samband med finansiella nyckeltal och 

att banker som har god likviditet, lönsamhetsnivå och soliditet är mindre sannolika att få 

en fortsatt drift-anmärkning. Hao m.fl., (2011) undersöker i deras studie 

revisionskvaliteten genom utfärdandet av fortsatt drift-anmärkning av oberoende 

revisorer på den kinesiska aktiemarknaden. De fann att kinesiska revisorer är mer 

benägna att utfärda fortsatt drift-anmärkningar till företag med låg likviditet, dålig 

lönsamhet, sämre kassaflöde och hög hävstångseffekt. 

   

Det finns också motstridiga resultat. Sherlita & Puspita (2012) undersöker i sin studie 

om finansiella nyckeltal som ett företags lönsamhet, soliditet och likviditet har något 

samband med en fortsatt drift-anmärkning. De menar att dessa finansiella nyckeltal inte 

har ett signifikant samband med risken att få en fortsatt drift-anmärkning i 

revisorsutlåtandet. Rahayu & Si (2007) undersöker användbarheten av finansiell och 

icke-finansiell information för att bedöma företagets möjlighet till fortsatt drift och 

förutsäga utfärdandet av fortsatt drift-anmärkningar för privata handelsbanker som är 

noterade på Jakarta-börsen och Surabaya Stock Exchange mellan 2000–2005. Den 

finansiella informationen som användes i studien var finansiella nyckeltal som 

exempelvis likviditet, lönsamhet och solvens. Resultaten visar att finansiella variabler 

(likviditet, lönsamhet och soliditet) inte är effektiva för att förutsäga utfärdande av 

fortsatt drift-anmärkning.  

 

Underlaget som beskrivs genom de finansiella nyckeltalen i årsredovisningen ligger till 

grund för olika typer av beslut. Vissa av nyckeltalen är dessutom direkt kopplade till 

företagets förmåga att överleva (Hartwig, 2018). Det är därför rimligt att ta in 

finansiella nyckeltal i modellen för fortsatt drift-antagandet. 

 

2.2.9.1 Räntabilitet på totalt kapital 

Lönsamhetsmåttet är en ofta använd kontrollvariabel i tidigare forskning om 

revisionskvalitet och utfärdande av fortsatt drift-anmärkningar. Flera av dessa studier 

visar att företagen med mindre lönsamhet oftare får en oren revisionsberättelse i 

jämförelse med mer lönsamma företag (Hao m.fl., 2011; Sundgren & Svanström, 

2014a). Lönsamhet är ett förhållande som används för att mäta ett företags förmåga att 

göra vinst från varje försäljning, förvaltad tillgång och investering. Lönsamhet kan 

mätas genom flera finansiella nyckeltal, bland annat räntabilitet på totalt kapital, vilket 
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mäter företagets förmåga att uppnå avkastning på tillgångarna (Hartwig, 2018). Ju lägre 

räntabilitet på totalt kapital uttryckt i procent, desto högre är sannolikheten att revisorn 

kommer att utfärda en fortsatt drift-anmärkning i revisionsberättelsen. Således har 

nyckeltalet lönsamhet en betydande inverkan på faktorn fortsatt drift-anmärkningar 

(Hao m.fl., 2011). Martens, Bruynseels, Baesens, Willekens & Vanthienen (2008) 

genomförde en studie som handlar om att förutspå fortsatt drift-anmärkningar på 

amerikanska börsnoterade företag, och  lyfter där fram slutsatsen att företagets 

lönsamhet är en avgörande faktor för beslutsfattandet om utfärdande av fortsatt drift-

anmärkning. Deras beslutsmodell indikerar att ett företag med låga totala tillgångar och 

låg räntabilitet är mer sannolikt att få en fortsatt drift-anmärkning. 

 

Med hänsyn till ovanstående har vi formulerat följande hypotes: 

H4: Ett företags räntabilitet på totalt kapital påverkar risken för en fortsatt drift-

anmärkning. 

 

2.2.9.2 Kassalikviditet 

Kassalikviditet avser bolagets förmåga att betala sina förpliktelser på kort sikt (Hartwig, 

2018). Detta nyckeltal kan vara en tidig indikation på förestående problem angående 

företagets kassaflöde, och också långt allvarligare konsekvenser då en minskande 

kassalikviditet under en längre period i värsta fall kan leda till konkurs (Gitman, 2009; 

Hartwig, 2018). Som vi nämnt ovan påstår Hao m.fl., (2011) att företag med en låg 

likviditet mer sannolikt riskerar att få en fortsatt drift-anmärkning eftersom låg likviditet 

kan relateras till företagets ekonomiska svårigheter. Tesen får stöd av Chen & Church 

(1992). Det är därför rimligt att anta att även svenska aktiebolags kassalikviditet 

kommer att påverka risken att få en fortsatt drift-anmärkning.  

 

Med stöd av ovanstående har vi formulerat följande hypotes: 

H5: Ett företags kassalikviditet påverkar risken för en fortsatt drift-anmärkning. 

 

2.2.9.3 Soliditet 

Soliditet är ett mått på företagets långsiktiga betalningsförmåga och uttrycker hur stor 

del av företagets tillgångar som är finansierade med eget kapital i procent. Den delen 

som inte är finansierad med eget kapital är därmed finansierad av skulder. Carson m.fl., 

(2013) undersöker fortsatt drift-anmärkningar i USA på 88 359 företagsobservationer 
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mellan 2000–2010 med hjälp av data från Audit Analytics som täcker alla Securities 

and Exchange Commissions (SEC) registranter. De konstaterar att revisorerna är mer 

benägna att utfärda fortsatt drift-anmärkning när företag är mindre lönsamma, har högre 

hävstångseffekt, har lägre likviditet och har lägre soliditet. En hög soliditet borde därför 

vara angeläget att sträva efter, men det finns också kostnader kopplade till en hög 

soliditet och därmed en stor andel eget kapital. Amin, Krishnan & Yang (2014) 

undersökte relationen mellan fortsatt drift-anmärkningar och ett företags kostnad för 

eget kapital. De pekar på att det finns en signifikant positiv relation mellan utfärdande 

av fortsatt drift-anmärkning och företagets kostnad för eget kapital. 

  

Chen & Church (1992) konstaterar i sin forskning att det finns en stark relation mellan 

att företaget inte uppfyller de rättsliga skyldigheterna eller villkoren för exempelvis ett 

lån och utfärdandet av en fortsatt drift-anmärkning. Vidare genomförde Chen & Church 

(1992) ytterligare tester för att jämföra nyttan av företagets soliditet mot andra 

finansiella variabler som undersökts tidigare, där resultaten tyder på att nyttan av andra 

ekonomiska variabler minskar märkbart jämfört med nyttan av företagets soliditet, 

eftersom företagets soliditet har större förklarande effekt. 

 

Med hänsyn till ovanstående har vi formulerat följande hypotes: 

H6: Ett företags soliditet påverkar risken för en fortsatt drift-anmärkning. 
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3 Metod 
I detta avsnitt presenteras vilken metod och tillvägagångssätt som använts för att samla 

in studiens empiri och hur analysen av data genomfördes. Vidare ges en framställning 

av variabler som är betydande för studien och vilka hypoteser som använts för att 

besvara syftet med studien. 

 

3.1 Undersökningsmetod 

Enligt Bryman och Bell (2017) finns det två olika forskningsmetoder, kvalitativ samt 

kvantitativ. De skiljer sig från varandra på de ontologiska, kunskapsteoretiska samt 

huvudsakliga inriktningarna av teorin i förhållande till forskningen. När det gäller 

ontologin, har den kvantitativa metoden en objektivistisk inriktning och samlar data i 

form av siffror genom exempelvis databas eller enkätundersökningar. Den kvalitativa 

metoden har i stället en konstruktionistisk inriktning och data samlas i form av 

information genom exempelvis intervjuer med respondenter. I den kunskapsteoretiska 

inriktningen anses den kvantitativa metoden ha positivismen som modell, medan den 

kvalitativa metoden grundar sig på ett tolkningsperspektiv (Bryman & Bell, 2017). 

 

Denna studie grundas på data från årsredovisningar samt revisionsberättelser. Detta 

innebär att en kvantitativ forskningsmetod som ämnar att samla in kvantifierbara data 

passar bäst med syftet av studien (Ejvegård, 2009; Eliasson, 2018; Olsson & Sörensen, 

2011) En kvantitativ metod är anpassad för att fullgöra studiens syfte eftersom vi 

genomför statistiska tester i avsikt att undersöka relationen mellan olika variabler (Patel 

& Davidson, 2011). Genom kvantitativa data kan slutsatser genereras kring hypoteser 

som utformas utifrån tidigare teorier och studier (Ejvegård, 2009; Eliasson, 2018; 

Olsson & Sörensen, 2011). En deduktiv inriktning är huvudsaklig för en kvantitativ 

metod (Bryman & Bell, 2017). Ett deduktivt perspektiv används därför, där 

förutsättningar och hypoteser dras utifrån tidigare teorier och studier inom det aktuella 

forskningsområdet som denna studiens slutsatser sedan kan bekräfta eller förkasta 

(Olsson & Sörensen, 2011). 

 

I denna studie använder vi teorier angående revision och revisorns roll och vad som 

skulle kunna påverka revisorns beslut om fortsatt drift-anmärkning för att ta fram 

hypoteser om de olika faktorer som påverkar dessa revisorsbeslut. För att fullgöra 

studiens syfte har vi svenska aktiebolags årsredovisningar och revisionsberättelser som 
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källa och hämtar dessa från databasen Retriever Business. Fördelarna med denna typ av 

datakälla är den enkla och obegränsade tillgången till dessa data, samt möjligheten att 

samla stora mängder data på ett effektivt sätt  (Denscombe, 2018). 

 

3.2 Population och urval 

Som population i studien har vi svenska onoterade aktiebolag som antingen måste ha 

revisor, eller som har revisor på frivillig basis. Företagen i urvalet har också inlett 

konkurs under åren 2013–2017 och de ska ha tillgängliga årsredovisningar och 

revisionsberättelser. Urvalet kan då anses vara representativt för onoterade aktiebolag 

med revisionsplikt och ej revisionsplikt med revisorer i Sverige (Bryman & Bell, 2017). 

Då årsredovisningarna för räkenskapsåret 2018 inte blivit offentliga vid tidpunkten för 

denna studie var data från räkenskapsåret 2017 det senaste som kunde bli aktuellt att 

inkludera. 

 

I vår sökning av data i Retriever Business var det första kriteriet att företaget skulle vara 

ett aktiebolag. Det andra kriteriet var att det måste ha använt sig av en revisor, det vill 

säga revisionspliktiga företag och ej revisionspliktiga med revisor. Det tredje kriteriet i 

sökningen var att vi begränsade oss till företag som inlett en konkurs från och med den 

1 januari 2013 till och med den 31 december 2017. 954 företag hittades i sökningen. 

Efter det utfördes ett sannolikhetsurval för att få ner populationen till ett mer hanterbart 

antal då data från revisionsberättelsen inhämtades manuellt. Därför genomfördes ett 

obundet slumpmässigt urval i Excel, där varje aktiebolag har likvärdig chans att vara 

med i studien (Olken & Rotem, 1986). 

 

Genom Krejcie och Morgans tabell och ekvation (se bilaga 1): 

s= X2NP(1-P) ÷ d2 (N-1) + X2P (1-p) 
Formel 1: Krejcie och Morgans ekvation 

En population på 954 aktiebolag representeras enligt ovanstående ekvation effektivt 

med en urvalsstorlek på minst 275 företag. Vi valde därför ett urval på 300 aktiebolag 

för att förhandskorrigera gentemot eventuellt bortfall (Krejcie & Morgan, 1970). De fall 

då revisorn avstod från att uttala sig i revisionsberättelsen exkluderades från 

datamaterialet. När dessa företag plockats bort gjordes ett nytt slumpmässigt 

tilläggsurval bland de företag som ännu inte var inkluderade för att få fram ett urval på 

300 företag. 
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3.3 Tillvägagångssätt  
Med hjälp av valfunktionen i Retriever Business skapade vi ett Excelark som innehöll 

organisationsnummer, information om företagens revisorer samt de finansiella nyckeltal 

som vi valt att använda som kontrollvariabler. Mer explicit finns det information 

rörande kön på revisorerna, revisionsbyrå, räntabilitet på totalt kapital, soliditet och 

kassalikviditet. Däremot går det inte att se om företaget fått en fortsatt drift-anmärkning 

eller inte, vilket betyder att den informationen fick samlas in manuellt. Vi delade därför 

upp vårt urval av 300 aktiebolag i två grupper á 150 företag vardera för att vi båda två 

skulle kunna arbeta med datainsamlingen av studiens beroende variabel fortsatt drift-

anmärkning samtidigt. Detta gjordes genom att från Retriever Business ladda ner och 

granska företagens revisionsberättelser om de innehåller revisorns anmärkning om 

fortsatt drift. I de fall revisorns byråtillhörighet inte framgick av revisionsberättelsen 

eller Retriever Business, dubbelkollades detta på Revisorsinspektionens (RI) hemsida.  

 

Denna studie avser att undersöka om de oberoende variablerna har inverkan på studiens 

beroende variabel, fortsatt drift-anmärkning. Vi har tidigare beskrivit den praktiska 

innebörden av en fortsatt drift-anmärkning, men inte gått in i detalj på hur vi definierar 

den i revisionsberättelsen. Enligt Hjalmarsson & Malmström (2017) som sammanfattar 

de vägledande råden i revisionsstandarden ISA 570 (FAR, u.å.) finns det fyra situationer 

då en revisor måste modifiera sitt uttalande eller lämna upplysningar i 

revisionsberättelsen kring fortsatt drift, och det är också detta vi har utgått ifrån när vi 

granskat revisionsberättelserna.  

 

De fyra olika situationerna är: (1) Om ett företag redovisar enligt fortsatt drift-

antagandet, men revisorn inte håller med om detta, lämnar revisorn ett uttalande med 

avvikande mening om årsredovisningen och avstyrker fastställande av balans- och 

resultaträkning. Tröskeln för att göra avkall från fortsatt drift-antagandet är mycket hög 

och några sådana företag fann vi inte i vår data. (2) De fall då revisorn anser att fortsatt 

drift-antagandet är riktigt, men också hittar en väsentlig osäkerhetsfaktor som gör att 

den framtida driften är osäker. Företaget ska också ha redogjort för osäkerhetsfaktorn 

rörande framtida drift på ett tillräckligt tydligt sätt i årsredovisningen. Då ska revisorn 

lämna ett omodifierat uttalande, och också upplysa om detta förhållandet i 

revisionsberättelsen under rubriken “Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet 
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om fortsatt drift”. Till denna kategori hörde de allra flesta av de anmärkningar vi 

hittade. (3) Samma som (2) bortsett från att företaget inte alls eller inte tillräckligt 

tydligt redogjort för en väsentlig osäkerhetsfaktor angående den fortsatta driften i 

årsredovisningen. I dessa fall ska revisorn uttala sig med reservation eller avvikande 

mening om årsredovisningen. Vad som avgör beror på om styrelsen lämnat 

upplysningar och hur tydliga de är. En minoritet av anmärkningarna vi fann tillhörde 

denna kategori. (4) De fall då revisorn inte kunnat inhämta tillräckligt med underlag för 

att kunna bedöma fortsatt drift-antagandet och därför avstått från att uttala sig. Dessa 

företag exkluderades från vårt urval. 

 

När all data var insamlad och sammanställd valdes en logistisk regressionsanalys för att 

genomföra studien eftersom logistisk regression anses vara en lämplig 

användningsmetod då den beroende variabeln är dummy och de oberoende variablerna 

återfinns på en intervall- eller kvotskala (Djurfeldt & Barmark, 2009; Peng, Lee, & 

Ingersoll, 2002). Denna studie kommer att genomföras med en signifikansnivå på 5 

procent vilket är den lägsta accepterade signifikansnivån i vetenskapen (Bryman & Bell, 

2017). 

 

Datamaterialet kodades sedan enligt 3.5 Kodning av variabler och sammanställdes i ett 

nytt Excelark. Sedan fördes datamaterialet över till ett program för statistisk analys, 

SPSS, för att i det kunna genomföra statistiska tester på urvalet. Både en logistisk 

regressionsanalys och en korrelationsanalys genomfördes för att kunna beskriva 

resultaten av studien i kvantifierbara siffror. Genom detta kunde författarna sedan 

studera sambandet mellan den beroende och de olika oberoende variablerna. 

 

I SPSS kodades närvaron av en fortsatt drift-anmärkning som en beroende 

dummyvariabel.  En dummyvariabel gör det möjligt att bedöma om det finns skillnader 

i utfärdande av en fortsatt drift-anmärkning mellan olika grupper i en given 

variabel.  Kön på revisorn och revisionsbyråns storlek kodades till oberoende 

dummyvariabler. Företagets räntabilitet på totalt kapital, företagets soliditet och 

företagets kassalikviditet kodades till kontinuerliga oberoende variabler (Djurfeldt & 

Barmark, 2009). 
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Sökkriterier   

Aktiebolag  

Konkursinledd mellan 2013-01-01 – 2017-12-31  

Revisorspliktig  

Ej revisorspliktig med revisor  

Totalt 954 

Tabell 3.1: Sökkriterier för populationen. 

3.3.1 Bortfall 

Efter datainhämtning konstaterade vi att 18 företag föll bort från populationen på 300 

vilket gjorde att vårt urval blev 282 företag. Av bortfallet saknade sju företag tillgänglig 

årsredovisning, nio saknade tillgänglig revisionsberättelse, och i två fall kunde vi inte få 

fram information rörande revisorns byråtillhörighet.  
  

Motivering till bortfall Antal 

Årsredovisning saknas 7 

Revisionsberättelse saknas 9 

Revisorns byråtillhörighet oklar 2 

Totalt 18 

Tabell 3.2: Bortfall 

3.3.2 Korrelationsanalys 

En korrelationsanalys visar om det finns en relation mellan två olika variabler (Bryman 

& Bell, 2017). Korrelation mäter det linjära sambandets styrka mellan två kvantitativa 

variabler (De Veaux, Velleman, & Bock, 2016). Med hjälp av korrelationsanalys får 

forskaren fram korrelationskoefficienten, ett värde som alltid ligger mellan -1 och +1. 

En korrelationskoefficient på -1 betyder ett perfekt negativt samband mellan 

variablerna, det vill säga om variabel A ökar så minskar variabel B med lika mycket. En 

korrelationskoefficient på +1 betyder i stället ett perfekt positivt samband mellan 

variablerna, det vill säga om variabel A ökar så ökar variabel B lika mycket. Värdet 0 på 
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korrelationskoefficienten innebär istället att variablerna inte har någon relation till 

varandra, det vill säga är oberoende av varandra (De Veaux m.fl., 2016). 

3.3.3 Logistisk regression  

Logistisk regression används för att förklara sambandet mellan olika oberoende 

variabler X1 , X2 ..,Xn, och den beroende variabeln Y (Befring & Andersson, 1994). 

Logistisk regression är en lämplig användningsmetod då den beroende variabeln är 

binär, det vill säga bara kan anta två värden, och de oberoende variablerna återfinns på 

en intervall- eller kvotskala. Resultatet från logistisk regression anges med oddskvoter, 

där oddskvoten avser antalet gånger sannolikheten ändras av ett skalsteg på den 

oberoende variabeln. Om oddskvoten är större än 1 betyder det att sannolikheten ökar, 

medan sannolikheten minskar om oddskvoten är under 1 (Peng m.fl., 2002). I vår studie 

är den beroende variabeln fortsatt drift-anmärkning som antingen finns eller inte finns 

och därmed kan kodas som 1 eller 0. Våra oberoende variabler är en uppsättning av 

binära och kontinuerliga variabler där kön på revisorn och revisionsbyråns storlek är 

binära, medan företagets räntabilitet på totalt kapital, soliditet och likviditet är 

kontinuerliga variabler som mäts på intervallskalor. En logistisk regressionsanalys 

ansågs därför vara lämplig för studiens variabler. 

 

3.4 Variabler 

Studien har en beroende variabel vilket är fortsatt drift-anmärkning och flera oberoende 

kontrollvariabler som revisionsbyråns storlek, kön på revisor, företagets årsresultat, 

kassalikviditet och soliditet. Data om dessa hämtades från företagens årsredovisningar 

och revisionsberättelser som är tillgängliga genom databasen Retriever Business. De 

oberoende variablerna delades in i två grupper, binära och ej binära variabler. Binära 

variabler kodas om till 1 eller 0. En sammanställning av variablerna finns i tabell 3.3. 

3.4.1 Beroende variabel 

Denna studie avser att undersöka och förklara hur revisionskvalitet påverkas genom 

olika faktorers inverkan på revisorernas fortsatt drift-anmärkningar. Vi har identifierat 

den beroende variabeln som fortsatt drift-anmärkning vilket också är studiens proxy för 

att mäta revisionskvalitet (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2018). Tidigare studier 

har använt fortsatt drift-anmärkningar som proxy på revisionskvalitet och dessa studier 

påstår att detta mått är tillämpligt och pålitligt (Knechel & Vanstraelen, 2007; Sundgren 

& Svanström, 2013). Fortsatt drift-anmärkningar används därför som mått på 



 

32 
 

revisionskvalitet och relationen mellan revisorers benägenhet att utfärda fortsatt drift-

kommentar och de olika oberoende variablerna undersöks i studien. I denna studie 

kommer närvaron av fortsatt drift-anmärkningar i revisionsberättelserna att kodas till 1, 

och frånvaron av fortsatt drift-anmärkningar i revisionsberättelserna att kodas till 0. 

3.4.2 Oberoende variabler 

3.4.2.1 Revisionsbyråns storlek 

Flera tidigare studier har argumenterat för att revisionsbyråns storlek påverkar 

kvaliteten på revisionen, bland annat DeAngelo (1981), Francis & Yu (2009), Lawrence 

m.fl., (2011) samt Sundgren & Svanström (2013). Studier har visat att revisioner 

utförda av större revisionsbyråer är av högre kvalitet än revisioner utförda av 

revisionsbyråer som inte tillhör de största. Men en klar majoritet av studierna har utförts 

i en anglosaxisk kontext, och resultaten av liknande studier i ett europeiskt perspektiv är 

mer tvetydiga (Bauwhede & Willekens, 2004; Van Tendeloo & Vanstraelen, 2008). Vi 

har därför tagit med den oberoende binära variabeln revisionsbyråns storlek där 

revisioner utförda av de sex största revisionsbyråerna i Sverige, som tidigare nämnts 

som Top 6, kodas som 1 och revisioner utförda av revisionsfirmor utanför Top 6 kodas 

som 0. 

 

3.4.2.2 Kön på revisor 

Flera studier har tidigare presenterat stöd för att det finns beteendemässiga skillnader 

mellan kvinnor och män när det gäller förhållande till risk, bland annat Byrnes m.fl., 

(1999), Eckel & Grossman (2008) samt Charness & Gneezy (2012). Kvinnor har i 

studierna varit mer averta mot risk än män, vilket även kan appliceras för kvinnliga och 

manliga revisorer. Antagandet är att kvinnliga revisorer är mer benägna att utfärda en 

fortsatt drift-anmärkning eftersom det kan innebära större finansiell risk för 

revisionsfirman om en fortsatt drift-anmärkning inte skulle föregå ett företags konkurs. 

Forskning har också visat att kvinnor har högre etiska betänkligheter än män (Sweeney, 

Arnold, & Pierce, 2010) och kvinnor och män skiljer sig också i de sociala rollerna där 

kvinnor är mer omhändertagande och bryr sig mer om personliga relationer än män 

(Vogel m.fl., 2003).  

 

Allt sammantaget anser vi att det finns skäl för att undersöka hur variabeln revisorns 

kön påverkar sannolikheten för en fortsatt drift-anmärkning. Detta är en binär variabel 
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som vi har valt att koda med 1 för en kvinnlig revisor och 0 för en manlig revisor. I de 

fall då namnet på ansvarig revisor är androgynt har revisorns kön dubbelkontrollerats i 

Retriever Business. 

 

3.4.2.3 Företagets storlek 

Tidigare studier har visat att ett företags storlek påverkar revisorernas benägenhet att 

utfärda en fortsatt drift-anmärkning i revisionsberättelsen och därmed också kvaliteten 

på revisionen, bland annat Mutchler m.fl., (1997) och Reynolds & Francis (2000). 

Studier visar att det finns ett negativt samband mellan företagets storlek och 

revisorernas benägenhet att utfärda en fortsatt drift-anmärkning. För att minska 

påverkan av outliers använder vi oss av logaritmen av företagens omsättning i tkr för att 

bedöma företagens storlek. Eftersom omsättning är ett av tre kriterier för att definiera ett 

visst företags storlek enligt svensk lag anser vi att denna kontrollvariabel är lämplig 

(Årsredovisningslagen [ÅRL], SFS 1995:1554). Vi förväntar oss ett negativt samband 

mellan företagets omsättning och sannolikheten att företaget erhåller en anmärkning 

gällande fortsatt drift. 

 

3.4.2.4 Räntabilitet på totalt kapital 

Nyckeltalet avser avkastning på totalt kapital vilket är lika med rörelseresultat plus 

finansiella intäkter i procent av balansomslutningen (Hartwig, 2018). Jones & Kato 

(1996) har i sin studie observerat att avkastningen på tillgångar (ROA) är en av de 

viktigaste faktorerna när det gäller förhandsdetektering av en finansiell kris inom ett 

företag. Hao m.fl., (2011), Martens m.fl., (2008) och Sundgren & Svanström (2014a) 

menar också att företagen med mindre lönsamhet är mer sannolika att få en oren 

revisionsberättelse. Vi förväntar oss ett negativt förhållande mellan räntabilitet på totalt 

kapital och sannolikheten för att få en fortsatt drift-anmärkning, det vill säga ju högre 

positiv räntabilitet på totalt kapital i procent, desto lägre är sannolikheten för att ett 

företag ska få en fortsatt drift-anmärkning. 

 

3.4.2.5 Kassalikviditet 

För att ett företag ska kunna överleva måste det kunna betala sina räkningar. Därför är 

det helt nödvändigt att det har likvida medel som täcker de kortfristiga skulderna 

(Hartwig, 2018). Ett företag i finansiellt trångmål kan ha problem med att få fram 

likvida medel och kan till exempel tvingas låna pengar för att överleva på kort sikt. Då 
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brist på likvida medel kan indikera att ett företag befinner sig i finansiellt trångmål har 

vi valt att ta med den oberoende variabeln kassalikviditet i vår modell. Om 

kassalikviditeten, det vill säga de kortfristiga tillgångarna minus varulager dividerat 

med de kortfristiga skulderna, är 100 procent eller mer kan företaget täcka sina 

kortfristiga skulder. Är kassalikviditeten däremot under 100 procent betyder det att de 

kortfristiga skulderna är större än de kortfristiga tillgångarna minus varulagret och 

företaget kan då få problem med att betala sina fakturor vilket kan leda till konkurs 

(Hartwig, 2018). Vi förväntar oss ett negativt samband mellan kassalikviditet och risken 

för att få en fortsatt drift-anmärkning. 

 

3.4.2.6 Soliditet 

Soliditet är ett ekonomiskt nyckeltal som visar förhållandet mellan det egna kapitalet 

och det totala kapitalet. Det skulle även kunna ses som hur stor andel av företagets 

tillgångar som inte finansieras av skulder. Soliditet betraktas också som företagets 

betalningsförmåga på lång sikt (Hartwig 2018), vilket är något som har inverkan på 

revisorernas benägenhet att utfärda en fortsatt drift-kommentar. Det innebär att ett 

företag som har hög soliditet visar att en liten del av företagets tillgångar är finansierade 

med skulder som banklån. Därmed betraktas företag med hög soliditet ha en låg 

finansiell risk i framtiden och sannolikheten för att revisorerna utfärdar en fortsatt drift-

anmärkning är också mindre (Hardies m.fl., 2016; Tagesson & Öhman, 2015). Vi 

förväntar oss därför ett negativt samband mellan soliditet och risken för att få en fortsatt 

drift-anmärkning. 

 

3.5 Kodning av variabler 

Tabell 3.3 visar sammanställningen av hur de binära variablerna i studien har kodats vid 

datainsamlingen 

Kodning binära variabler  1 0 

Beroende variabel    

Fortsatt drift-anmärkning Finns Finns ej 

Oberoende variabel   

Revisionsbyråns storlek Top 6 Ej Top 6 
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Revisorns kön Kvinna Man 

Tabell 3.3: Kodning av binära variabler 

En beskrivning över hur alla variablerna kodades beskrivs vidare i tabell 3.4 

Beroende variabel Beskrivning Mått Kod 

Revisionskvalitet Finns en fortsatt 

drift-anmärkning 

Ja: finns 

Nej: finns ej 

Ja: 1 

Nej: 0 

Oberoende variabler    

Revisionsbyråns 

storlek 

Revisorn arbetar på 

en Top 6-byrå 

Ernst & Young, 

Deloitte, PwC 

KPMG, Grant 

Thornton och BDO 

Top 6: 1 

Ej Top 6: 0 

Kön på revisor Revisorns kön Kvinna, man Kvinna: 1 

Man: 0 

Klientstorlek Logaritmen av 

klientens omsättning 

Log oms. Intervallskalor 

Företagets 

räntabilitet 

Räntabilitet på totalt 

kapital 

Procent  Intervallskalor 

Kassalikviditet Kortsiktig 

betalningsförmåga 

Procent  Intervallskalor 

Soliditet Långsiktig 

betalningsförmåga 

Procent  Intervallskalor 

Tabell 3.4 Sammanfattning av beroende- och oberoende variabler 

 

3.6 Hypoteser 

Enligt tidigare studier har följande hypoteser utformats: 

H1: Revisionsbyråer från Top 6 har en högre träffsäkerhet än icke Top 6-byråer när det 

gäller utfärdandet av fortsatt drift-anmärkningar till företag som sedan inleder konkurs 

inom det kommande året. 
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H2: Kvinnliga revisorer begår färre typ 2-fel än manliga revisorer, det vill säga 

kvinnliga revisorer har en större benägenhet att utfärda en fortsatt drift-anmärkning till 

ett företag i finansiellt trångmål. 

H3: En klients storlek påverkar revisorernas benägenhet att utfärda en fortsatt drift-

anmärkning. 

H4: Ett företags räntabilitet på totalt kapital påverkar risken för en fortsatt drift-

anmärkning. 

H5: Ett företags kassalikviditet påverkar risken för en fortsatt drift-anmärkning. 

H6: Ett företags soliditet påverkar risken för en fortsatt drift-anmärkning. 

 

3.7 Kvalitetskriterier 

3.7.1 Reliabilitet 

Termen reliabilitet rör huruvida resultatet från en undersökning skulle bli detsamma om 

undersökningen skulle upprepas med samma tillvägagångssätt som den ursprungliga 

studien. Resultatet ska vara stabilt över tid, vilket innebär att resultatet inte ska ändras 

om samma sak mäts två gånger efter varandra. Det ska också ha intern reliabilitet, vilket 

innebär att våra mätobjekt ska vara korrekta och ha samband med varandra (Bryman & 

Bell, 2017; Graziano & Raulin, 1993). Då vi har använt oss av publicerade 

årsredovisningar som data i denna studie kan denna information ses som beständig, det 

vill säga den förändras inte över tid. Men eftersom urvalet har slumpats fram är det 

troligt att en efterföljande studie får ett annat resultat. Årsredovisningarna är dock 

offentliga handlingar vilket gör att informationen från dessa måste anses som pålitlig 

och valid.  

 

Rosengård och Arvidson (2002) anser att slumpmässiga fel och variationer vid 

datainsamling i kvantitativa studier kan förekomma. Dessutom en potentiell risk att vi 

under det manuella insamlandet av data från revisionsberättelserna har tolkat 

informationen fel och inte har utfört informationssamlandet på samma sätt. Vi har 

därför utfört ett stickprov på 30 företag från vardera av varandras företag. På så sätt kan 

vi bättre kontrollera att vi har tolkat och sammanställt data på samma sätt vilket också 

höjer reliabiliteten på studien. 
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3.7.2 Validitet 

Validitet innebär att insamlad data är av relevans för forskningsproblemet och handlar 

om mätningsverktygens förmåga att mäta vad forskaren avser att mäta och undersöka 

(Patel & Davidson, 2011). Det är ett viktigt forskningskriterium i vetenskaplig metod, 

som innebär en värdering av om studiens slutsatser hänger ihop med varandra eller inte 

(Bryman & Bell, 2017). Vidare skiljer Bryman och Bell (2017) mellan olika viktiga 

typer av validitet som begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och ekologisk 

validitet. Begreppsvaliditet fokuserar på att komma fram till mått på 

samhällsvetenskapliga begrepp som verkligen avspeglar det som begreppet anses 

innebära. Intern validitet fokuserar på om slutsatser som rymmer ett kausalt förhållande 

mellan två eller fler variabler är hållbar eller ett resultat av andra faktorers påverkan. 

Extern validitet fokuserar på frågan om undersökningens resultat skulle kunna 

generaliseras till mer än den givna undersökningskontexten. Ekologisk validitet 

fokuserar på om forskningsresultatet är tillämpligt i människors vardag och naturliga 

sociala miljöer eller inte. 
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4. Empiri  
Detta kapitel består av fyra avsnitt. Först presenteras den deskriptiva statistiken som 

sammanfattar studiens urval, sedan beskrivs det korrelationstest som genomförts. Efter 

det presenteras resultaten av den logistiska regressionsanalysen och avslutningsvis 

presenteras resultaten av hypotesprövningen. 

 

4.1 Deskriptiv statistik 

4.1.1 Den beroende variabeln  

 

 
Diagram 4.1: Andel fortsatt drift-anmärkningar 

 

 

I urvalet var det totalt 73 av 282 företag, eller 25,9 procent, som erhöll en fortsatt drift-

anmärkning (FDA) i den senaste årsredovisningen som sedan också föregick företagets 

inledande av konkurs. Detta är en liten ökning av fortsatt drift-anmärkningar i 

jämförelse med tidigare studier av Tagesson & Öhman (2015) där 21,8 procent av de 

konkursinledda företagen erhöll en fortsatt drift-anmärkning, och Sundgren & 

Svanström (2014a) där 15,0 procent av företagen som inlett konkurs fick en fortsatt 

drift-anmärkning. 

FDA
25,9%

Ingen FDA
74,1%

Fortsatt drift-anmärkning
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4.1.2 De oberoende variablerna  

4.1.2.1 Revisionsbyråns storlek 

 

Storlek Antal Procent FDA Procent Typ 2-fel Procent 

Top 6 110 39,0 32 29,1 78 70,9 

Ej Top 6 172 61,0 41 23,8 131 76,2 
Tabell 4.1. Fördelningen mellan revisionsbyråer. 

Av tabell 4.1 kan det utläsas att 110 revisorer arbetar på en Top 6-byrå, vilket ger andel 

på 39 procent av hela urvalet. 172 revisorer arbetar på revisionsbyråer utanför Top 6, 

vilket motsvarar 61 procent av urvalet. 29,1 procent av Top 6-revisorerna utfärdade 

fortsatt drift-anmärkningar, totalt 32 stycken. Därmed var Top 6 något bättre på det 

jämfört med revisorer utanför Top 6 varav 23,8 procent av det totala antalet utfärdade 

fortsatt drift-anmärkningar, totalt 41 stycken. När det gäller typ 2-fel står revisorer från 

Top 6 för 78 stycken vilket ger en procentsats bland Top 6 på 70,9. Revisorer utanför 

Top 6 är något sämre, de står för totalt 131 typ 2-fel vilket ger en procentsats bland icke 

Top 6-revisorer på 76,2 procent. 

 

4.1.2.2 Kön på revisorn 

 

Kön Antal Procent FDA Procent Typ 2-fel Procent 

Kvinna 46 16,3 18 39,1 28 60,9 

Man 236 83,7 55 23,3 181 76,7 
Tabell 4.2: Fördelning mellan kön på revisor. 

Tabell 4.2 visar att antalet kvinnliga revisorer i studiens urval är 46, vilket ger en andel 

på 16,3 procent. Antalet manliga revisorer är 236 vilket ger en andel på 83,7 procent. 

Tittar vi på de kvinnliga revisorerna så hittade vi fortsatt drift-anmärkningar hos 18 av 

studiens 46 observationer vilket motsvarar 39,1 procent. Det är en ansenligt högre siffra 

jämfört med de manliga revisorerna där 55 av 236 observationer utfärdade fortsatt drift-

anmärkningar vilket motsvarar 23,3 procent. De kvinnliga revisorerna står för totalt 28 

typ 2-fel vilket motsvarar typ 2-fel i 60,9 procent av de kvinnliga revisorernas 

revisioner, medan de manliga revisorerna står för 181 typ 2-fel vilket motsvarar typ 2-

fel i 76,7 procent av de manliga revisorernas revisioner. 
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4.1.2.3 Företagens finansiella variabler och outliers 

För att granska om vårt urval innehåller outliers och i syftet att minska dess påverkan, 

genomförde vi fyra boxplotdiagram för de av våra oberoende kontrollvariabler som är 

kontinuerliga (se bilagor 2–5). Genom dessa diagram kunde vi identifiera ett fåtal 

outliers som riskerade att äventyra riktigheten i vår data. Därför bestämde vi ett 

värdetak och ett värdegolv för några av våra variabler som förklaras senare i denna del 

av studien.  

 

Variabler Antal Min Max Medelvärde Standardavvikelse 

Räntabilitet 282 -500 305,60 -21 82,87 

Kassalikviditet 282 -65,20 800,00 93,30 113,00 

Soliditet 282 -700,00 100,00 -9,30 103,86 

Log. av omsättning 282 0 6,14 3,5 1,14 

Tabell 4.3: Deskriptiv statistik över de finansiella variablerna. 

 

Företagens räntabilitet på totalt kapital 

Denna variabel innehöll ett fåtal extrema negativa värden som påverkade medelvärdet 

och standardavvikelsen stort, vilket fick oss att sätta ett värdegolv på -500. Därmed fick 

vi bort den mest extrema outliern med ett värde på -1896,7 och hamnade i stället på en 

skala från -500 procent till det maximala värdet 305,6 procent. Medelvärdet är negativt, 

-21 procent, vilket också är i linje med våra förväntningar. Standardavvikelsen hamnar 

på 82,9 procentenheter. Tabell 4.3 tyder på att urvalets företag i genomsnitt hade dålig 

räntabilitet på totalt kapital vilket borde vara en indikation på att företaget riskerar gå i 

konkurs för den ansvariga revisorn. 

 

Företagens kassalikviditet  

Efter att ha ritat upp boxplotdiagrammen identifierade vi två höga outliers även gällande 

kassalikviditeten, vilket fick oss att bestämma ett värdetak på 800 procent. Vi fick 

därmed bort de två outliers varav den högsta hade värdet 3500 procent och påverkade 

medelvärde och standardavvikelse stort. Enligt tabell 4.3 kan vi se att medelvärdet av 

kassalikviditeten är 93,3 procent vilket understiger tumregeln som innebär att företagets 

kassalikviditet ska ligga på minst 100 procent. Detta tyder på att flera företag ligger 
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under tumregeln, och därmed också att företagen i genomsnitt har en undermålig 

kortsiktig betalningsförmåga vilket även är i linje med våra förväntningar. 

Standardavvikelsen hamnade på 113 procentenheter. 

 

Företagens soliditet  

Även för soliditeten identifierades ett par outliers, både låga och höga, vilket föranledde 

att vi införde både ett värdegolv och -tak på -700 respektive 100 procent för att inte 

extremvärdena skulle påverka medelvärdet och standardavvikelsen för mycket. Enligt 

våra förväntningar har företagen i studien en ansträngd soliditet vilket också tabell 4.3 

visar då medelvärdet är -9,3 procent. En högre soliditet indikerar att ett företag har en 

god långsiktig betalningsförmåga, eller uttryckt med andra ord är mer tåligt för 

förluster, vilket skulle minska risken för fortsatt drift-anmärkning. Standardavvikelsen 

gällande soliditeten är 103,7 procentenheter. 

 

Företagens logaritmerade omsättning 

För att bestämma storleken på företagen i vårt urval har vi som nämnts tidigare använt 

oss av omsättningen i tkr. Men eftersom spannet sträcker sig från 0 upp till hundratals 

miljoner kronor blev standardavvikelsen alldeles för stor när vi körde regressionen med 

omodifierad omsättning i tkr. Därför valde vi att logaritmera omsättningen i tkr för att få 

ner standardavvikelsen. Tabell 4.3 visar att det högsta värdet är 6,14, det minsta värdet 

är 0 och medelvärdet uppgick till 3,5. Precis som tidigare kontrollerade vi för outliers 

genom ett boxplotdiagram, men med logaritmen av omsättningen i tkr fann vi att 

eventuella värdegolv och -tak inte var nödvändiga. 

 

4.2 Korrelationstest 

Ett korrelationstest har genomförts för att undersöka de bivariata korrelationerna mellan 

studiens samtliga variabler. Med hjälp av detta test kan eventuell multikollinearitet 

utredas då det leder till orättvisande resultat i logistisk regression. Multikollinearitet 

inträffar då två variabler har för hög korrelation med varandra vilket innebär att 

forskaren inte kan använda någon av variablerna för att förklara ett statistiskt resultat. 

För att betrakta en korrelation som hög, så ska den överstiga 0,7 (Djurfeldt & Barmark, 

2009; Sundell, 2010). Utifrån tabell 4.4 ser vi att vissa variabler har statistiskt 

signifikanta samband till varandra, exempelvis räntabilitet och soliditet med en 

korrelation på 0,522 och kassalikviditet och soliditet med korrelationen 0,234. Men 
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ingen av variablerna har en för hög korrelation till en annan och därmed behöver ingen 

variabel exkluderas från modellen. 

 FDA Kön Top 6 Räntabilitet Kassalikviditet Soliditet Omsättning  

FDA 

 

Pearson 

Correlation 

1 ,133* ,053 -,096 -,169** -,193** -,011  

Sig. (2-tailed)  ,025 ,372 ,109 ,004 ,001 ,855  

N 282 282 282 282 282 282 282  

Kön Pearson 

Correlation 

,133* 1 -,060 -,007 -,087 ,019 ,056  

Sig. (2-tailed) ,025  ,314 ,906 ,143 ,751 ,349  

N 282 282 282 282 282 282 282  

Top 6 Pearson 

Correlation 

,053 -,060 1 ,019 ,005 -,008 ,105  

Sig. (2-tailed) ,372 ,314  ,746 ,938 ,888 ,078  

N 282 282 282 282 282 282 282  

Räntabilitet Pearson 

Correlation 

-,096 -,007 ,019 1 ,075 ,522** ,105  

Sig. (2-tailed) ,109 ,906 ,746  ,206 ,000 ,077  

N 282 282 282 282 282 282 282  

Kassa-

likviditet 

Pearson 

Correlation 

-,169** -,087 ,005 ,075 1 ,234** -,099  

Sig. (2-tailed) ,004 ,143 ,938 ,206  ,000 ,098  

N 282 282 282 282 282 282 282  

Soliditet Pearson 

Correlation 

-,193** ,019 -,008 ,522** ,234** 1 ,062  

Sig. (2-tailed) ,001 ,751 ,888 ,000 ,000  ,301  

N 282 282 282 282 282 282 282  

Omsättning Pearson 

Correlation 

-,011 ,056 ,105 ,105 -,099 ,062 1  

Sig. (2-tailed) ,855 ,349 ,078 ,077 ,098 ,301   

N 282 282 282 282 282 282 282  
*. korrelationen är signifikant på en 0,05-nivå (2-sidig) 

**. korrelationen är signifikant på en 0,01-nivå (2-sidig) 

Tabell 4.4: Korrelationsmatriset 
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4.3 Logistisk regression 

Som vi beskrivit tidigare anses en logistisk regressionsmodell vara lämplig för att 

besvara studiens hypoteser som formulerades i det andra kapitlet. Modellen som vi har 

ställt upp förklarar variationen i studiens beroende variabel med en förklaringsgrad på 

11,4 procent (se tabell 4.5). Detta innebär att 11,4 procent av variationen i utfärdandet 

av fortsatt drift-anmärkningar kan förklaras av de oberoende variablerna som är med i 

modellen. Kvantitativa studier strävar alltid efter en hög förklaringsgrad, men 11,4 

procent är ändå rimligt med hänsyn till tidigare studier om revisionskvalitet som använt 

fortsatt drift-anmärkningar som proxy. Två andra studier med fortsatt drift-anmärkning 

som proxy i en svensk kontext är Sundgren & Svanström (2014a) som har en 

förklaringsgrad som ligger mellan 14,1–23,4 procent och Tagesson  & Öhman  (2015) 

som har en förklaringsgrad mellan 16,5–18,4 procent.  

 

-2 Log likelihood Nagelkerke R Square 

299,728a 0,114 

Tabell 4.5: Förklaringsgraden 

 

Variabler B SE Wald Df P-värde Exp(B) 

Top 6 .310 ,285 1,182 1 ,277 1,363 

Kön  ,740 ,352 4,427 1 ,035 2,096 

Omsättning ,007 ,107 ,004 1 ,947 1,007 

Räntabilitet ,000 ,002 ,021 1 ,886 1,000 

Kassalikviditet -,006 ,003 4,949 1 ,026 ,994 

Soliditet -,003 ,002 4,008 1 ,045 ,997 

Tabell 4.6 logistiskt regressionstest. 

 

Tabell 4.6 visar utfallet av regressionsanalysen och vi kan se att tre av våra oberoende 

kontrollvariabler har ett statistiskt signifikant samband med den beroende variabeln. 

Kön på revisorn, kassalikviditet och soliditet har samtliga signifikanta samband med 
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utfärdandet av fortsatt drift-anmärkning, medan signifikanta samband saknas för 

revisionsbyråns storlek, räntabilitet på totalt kapital och omsättning. 

4.3.1 Revisionsbyråns storlek 

När det gäller skillnader mellan Top 6 och icke Top 6 så fick vi ett p-värde på 0,277 

vilket gör att det saknas signifikans. Vi kan därmed inte heller ge stöd för hypotesen att 

revisorer från Top 6 har en högre träffsäkerhet, och därmed också levererar revisioner 

av högre kvalitet, när det gäller utfärdandet av fortsatt drift-anmärkningar till företag 

som sedan inleder konkurs jämfört med revisorer utanför Top 6. 

4.3.2 Kön på revisorer 

För skillnader mellan kvinnliga och manliga revisorer gav regressionsmodellen oss ett 

p-värde på 0,035 vilket indikerar ett statistiskt signifikant samband. Vi kan därmed inte 

förkasta hypotesen om att kvinnliga revisorer begår färre typ 2-fel jämfört med manliga 

revisorer. Betavärdet ϐ uppgår till 0,74 och det innebär också att det finns ett ganska 

starkt positivt samband mellan kön på revisorn och utfärdande av fortsatt drift-

anmärkningar. Kvinnor har betydligt högre träffsäkerhet än män och levererar därmed 

också revisioner av högre kvalitet. 

4.3.3 Företagets storlek 

P-värdet för logaritmen av omsättningen i tkr uppgår till 0,947 vilket tyder på att det 

inte finns något signifikant samband mellan ett företags storlek och utfärdandet av en 

fortsatt drift-anmärkning. Ett företags storlek har därmed inte någon påverkan på 

revisorernas beslut om att utfärda en fortsatt drift-anmärkning och vi förkastar därför 

hypotesen. 

4.3.4 Företagets räntabilitet 

P-värdet för räntabiliteten på totalt kapital uppgår till 0,886 vilket gör att det saknas ett 

signifikant samband mellan ett företags räntabilitet på totalt kapital och utfärdandet av 

en fortsatt drift-anmärkning. Det innebär också att ett företags räntabilitet på totalt 

kapital inte har någon påverkan på revisorernas beslut om att utfärda en fortsatt drift-

anmärkning och hypotesen förkastas. 
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4.3.5 Företagets kassalikviditet 

P-värdet för företags kassalikviditet uppgår till 0,026 och sambandet mellan ett företags 

kassalikviditet och risken att få en fortsatt drift-anmärkning är därmed signifikant. 

Betavärdet ϐ uppgick till -0,006, och det innebär att det finns ett svagt negativt samband 

mellan företagets kassalikviditet och revisorns utfärdande av fortsatt drift-anmärkning. 

Ju sämre kassalikviditet ett företag har, desto högre är risken för en fortsatt drift-

anmärkning. Hypotesen kan därför inte förkastas. 

4.3.6 Företagets soliditet 

Vi hittar även ett signifikant samband mellan ett företags soliditet och risken för att få 

en fortsatt drift-anmärkning, med ett p-värde på 0,045. Betavärdet ϐ uppgick till -0,003 

vilket visar på ett svagt negativt samband mellan ett företags soliditet och revisorns 

fortsatt drift-anmärkning. Ett företag med sämre soliditet löper alltså högre risk för en 

anmärkning och hypotesen kan därför inte förkastas. 
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4.4 Hypoteserna 
 

Hypotes Resultat 

H1: Revisionsbyråer från Top 6 har en högre träffsäkerhet än icke 

Top 6-byråer när det gäller utfärdandet av fortsatt drift-

anmärkningar till företag som sedan inleder konkurs inom det 

kommande året. 

Förkastas 

H2: Kvinnliga revisorer begår färre typ 2-fel än manliga revisorer, 

det vill säga kvinnliga revisorer har en större benägenhet att utfärda 

en fortsatt drift-anmärkning till ett företag i finansiellt trångmål. 

Förkastas ej 

H3: En klients storlek påverkar revisorernas benägenhet att utfärda 

en fortsatt drift-anmärkning. förkastas 

Förkastas 

H4: Ett företags kassalikviditet påverkar utfärdandet av fortsatt drift-

anmärkningar. 

Förkastas 

H5: Ett företags kassalikviditet påverkar utfärdandet av fortsatt drift-

anmärkningar. 

Förkastas ej 

H6: Ett företags soliditet påverkar utfärdandet av fortsatt drift-

anmärkningar. 

Förkastas ej 

Tabell 4.7 Sammanfattning av testens resultat 
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5. Analys och diskussion 
I detta kapitel utvärderas resultaten av testerna i empirin. Variablerna som inkluderats 

i korrelationsanalysen och den logistiska regressionsanalysen analyseras och 

diskuteras för att visa på möjliga förklaringar till de signifikanta samband som 

identifierats. 

 

5.1 Fortsatt drift-anmärkning 

Studiens resultat visar att 25,9 procent av revisionsberättelserna som fanns i studiens 

urval hade en fortsatt drift-anmärkning i den senaste årsredovisningen innan företagen 

inledde konkurs.  Det är en högre procentsats jämfört med andra studier med fortsatt 

drift-anmärkningar som proxy i en svensk kontext, där Sundgren & Svanström (2014a) 

hittade 15,0 procent och Tagesson & Öhman (2015) hittade 21,8 procent. Samtidigt är 

det klart lägre än studier med utländsk data där exempelvis Knechel & Vanstraelen 

(2007) hittade 36 procent i Belgien, Geiger & Rama (2006) hittade 50 procent i USA 

och Sundgren & Svanström (2014b) hittade 48 procent i Danmark. Skillnaderna är inte 

märkliga då revisorernas sociala och samhälleliga miljö att verka i skiljer sig från land 

till land med olika regleringar och rättsliga förutsättningar att ta hänsyn till. Risken för 

att en revisionsbyrå ska drabbas av rättsliga påföljder är till exempel betydligt högre i 

USA och Storbritannien jämfört med övriga Europa, vilket ger anglosaxiska revisorer 

större incitament att vara hårdare i bedömningen av fortsatt drift (Vanstraelen, 2003). I 

Sverige är det ovanligt att tvister rörande revision går ända till domstol, men på senare 

tid har ett par högprofilerade mål tagits upp i domstol och det har också förekommit 

förlikningar (Balans, 2018; Sundgren & Svanström, 2014a). 

Vi genomförde studien i Sverige på svenska företag på grund av den ovanliga tillgången 

till data som finns här. Vi har tillgång till samtliga svenska aktiebolags årsredovisningar 

och kan identifiera och studera många potentiella påverkansfaktorer på vår beroende 

variabel. Onoterade aktiebolag som ingår i denna studien har genom sin relativa litenhet 

gentemot noterade aktiebolag som ingår i majoriteten av utländska studier, andra 

karaktäristika och särdrag som gör resultatet av denna studien intressant. Ett exempel är 

att eftersom noterade bolag alltid måste ha revisor, försvinner potentiella 

påverkansfaktorer gällande revisionskvalitet för noterade aktiebolag. Ett exempel från 

denna studien är klientens storlek.  
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Den procentuella ökningen av fortsatt drift-anmärkningar som nämns ovan kan sett från 

företagens perspektiv bero på att de känner en ökad kravbild från intressenterna att 

leverera finansiella rapporter med hög kvalitet. Ökad konkurrenssituation ställer hårdare 

krav på företagen att skapa lönsamhet och ett sätt att få ner kapitalkostnaden är att 

leverera högkvalitativa finansiella rapporter tillsammans med en ren revisionsberättelse. 

Orsaken till att andelen fortsatt drift-anmärkningar har ökat kan då härledas till naivitet 

och högt spel av företag i finansiellt trångmål. 

Resultatet av denna studie indikerar en förbättring av revisionskvaliteten i Sverige i 

jämförelse med tidigare studier i en svensk kontext, men några definitiva slutsatser kan 

vi dock inte dra. Men om vi antar att revisionskvaliteten i Sverige faktiskt har ökat 

baserat på den procentuella ökningen av fortsatt drift-anmärkningar som vi noterat, 

skulle det kunna bero på att revisionsstandarden ISA 570 som hanterar fortsatt drift 

arbetades om under 2016. Det är därför möjligt att revisorernas tolkning av regelverket 

skiljer sig före jämfört med efter omarbetningen vilket i så fall förklarar 

kvalitetsökningen. Samtidigt säger erfarenheten att det är naivt att förvänta sig att 

nyimplementerade stadgar ska tolkas på “rätt” sätt över en natt. Det tar tid att lära sig 

nya tolkningar, och den observerade gradvisa ökningen i revisionskvalitet kan helt 

enkelt bero på att revisorer blivit allt bättre på att lära sig ISA 570 som i stort sett 

lämnats oförändrad från det att ISA infördes 2004 fram till 2016 (Sundgren & 

Svanström, 2014b). 

En annan möjlig förklaring till ökningen av fortsatt drift-anmärkningar är flera 

rättstvister i domstol som uppmärksammats i svensk media på senare tid. Den mest 

högprofilerade och omskrivna tvisten var mellan det norska kraftbolaget Troms Kraft 

och Grant Thornton. Bakgrunden är en redovisningsskandal i Troms Krafts svenska 

dotterbolag Kraft & Kultur som nystades upp 2011 där dåvarande vd:n manipulerade 

räkenskaperna vilket ledde till att Troms Kraft tvingades skjuta till cirka 1,8 miljarder 

kronor för att förhindra att Kraft & Kultur gick i konkurs (Balans, 2018; Årsredovisning 

Kraft & Kultur i Sverige AB, 2011). Troms Kraft stämde Grant Thornton och dess 

dåvarande revisor på hela summan under 2013, som under hela perioden för 

manipulationen utfärdat rena revisionsrapporter. Dock utan framgång då tingsrätten gick 

på de svarandes linje (Stockholms tingsrätt, 2016). Domen överklagades till hovrätten 

som i sin dom i september 2018 konstaterade att de aktuella revisionerna inte hade 

utförts i enlighet med god revisionssed. Troms Kraft fick ändå inte rätt då hovrätten inte 



 

49 
 

ansåg att det kunde bevisas att Troms Kraft lidit skada av försumligheten (Balans, 

2018). Hovrättens dom vann laga kraft den 17 maj 2019 då Högsta domstolen 

meddelade att de inte ger prövningstillstånd (Högsta domstolen, 2019). Det är därför 

rimligt att anta att svenska revisorer har blivit mer noggranna under revisionsarbetet 

efter att rättsprocessen mellan Troms Kraft och Grant Thornton inletts och summan det 

faktiskt handlar om blivit offentlig, för att själva undvika kostsamma 

rättegångsprocesser och skandalrubriker. 

 

5.2 Förklaringsgrad 
Tabell 4.5 visar att den logistiska regressionen som genomförts i studien har en 

förklaringsgrad på 11,4 procent. Det innebär att testen kan förklara 11,4 procent av 

variationen i revisionskvalitet för svenska revisorer och svenska aktiebolag genom att 

undersöka fortsatt drift-anmärkningar och konkursinledda aktiebolag. 11,4 procent kan 

ses som en låg grad, men variationen i förklaringsgraden i detta forskningsområdet är 

stor, där större studier som Sundgren & Svanström (2014a) uppnådde en 

förklaringsgrad på 14,1–23,4 procent och Tagesson & Öhman (2015) uppnådde en 

förklaringsgrad på 16,5–18,4 procent. I studier om revisionskvalitet som använder 

fortsatt drift-anmärkningarna som en proxy verkar det vara svårt att uppnå en hög 

förklaringsgrad, vilket visar på komplexiteten inom detta området. Vi nämnde i 

problemformuleringen att tidigare studier understryker svårigheten med att definiera 

och mäta revisionskvalitet. Forskare fortsätter därför leta efter andra möjliga variabler 

för att undersöka och förklara revisionskvalitet. Vi försöker i denna studie att ge andra 

bidrag till denna debatt genom att peka på fler variabler som inverkar när det gäller 

revisionskvalitet. 

 

5.3 Revisionsbyråns storlek 
Listan är lång av studier som menar att det finns ett samband mellan revisionskvalitet 

och storleken på revisionsbyrån, bland andra DeAngelo (1981), Francis (2004), 

Sundgren & Svanström (2013) samt Berglund m.fl., (2018). Oavsett om 

revisionskvalitet mäts genom större andel fortsatt drift-anmärkningar eller färre 

diskretionära periodiseringar så pekar en stor majoritet av de studier vi har gått igenom 

på att revisioner utförda av större revisionsfirmor också är av högre kvalitet. Vi 

förväntade oss därför att större revisionsfirmor skulle leverera revisioner med högre 
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kvalitet, och även om Top 6 var bättre än icke Top 6, var skillnaden för liten för att vara 

signifikant. Denna studiens resultat ger i stället stöd till studier som Citron & Taffler 

(1992), Bauwhede & Willekens (2004) och Maijoor & Vanstraelen (2006) där det 

saknas ett signifikant samband mellan storleken på revisionsbyrån och revisionskvalitet. 

 

Vårt resultat sätter också ljuset på agentteorin, vilken understryker betydelsen och 

nödvändigheten av en tredje oberoende part som kan minska informationsasymmetri 

mellan företagsledningen och företagets intressenter (Jensen & Meckling, 1976). 

Samtliga revisionsbyråer, oavsett storlek, kan därför anses arbeta med 

revisionsobjektets (företagets) intressenters bästa för ögonen, och uppfyller därmed sitt 

främsta krav. Vi anser att detta resultat är positivt sett i det företagsekonomiska 

perspektivet, eftersom det visar att samtliga revisionsbyråer oavsett storlek, kan anses 

vara objektiva och därmed kan deras trovärdighet gällande dess klienters finansiella 

rapporter inte ifrågasättas. 

 

5.4 Kön på revisorer 
Enligt våra tester finns det en signifikant skillnad i revisionskvalitet mellan kvinnliga 

och manliga revisorer där kvinnliga revisorer håller en högre kvalitet på sina revisioner 

jämfört med sina manliga kollegor. Denna studie stöder därmed resultaten från Eckel & 

Grossman (2008),  Breesch & Branson (2009), och Hardies m.fl., (2016). Revision är i 

mångt och mycket riskbedömning och kvinnor antar oftare ett mer riskavert beteende än 

män (Croson & Gneezy, 2009; Schubert, 2006). Den riskreducerande 

beteendeskillnaden mellan könen är också större bland yngre individer och jämnas 

sedan ut med stigande ålder (Byrnes m.fl., 1999). Andelen kvinnliga revisorer i Sverige 

ökar stadigt från 28 procent 1999 till 34 procent 2017. Bland revisorer under 40 är 

andelen kvinnor 57 procent (Nasution & Jonnergård, 2017). Vi har inte kontrollerat för 

ålder i vår studie, men statistiken ovan säger att andelen kvinnliga revisorer och 

rimligen då också yngre nyutexaminerade kvinnliga revisorer ökar, vilket också ökar 

troligheten att andelen riskreducerande revisionsberättelser ökar. Om vårt urval 

innehåller många yngre kvinnliga revisorer skulle det kunna förklara varför vi fått ett så 

starkt positivt samband som vi fått. 

För att beslutet att utfärda en fortsatt drift-anmärkning ska kunna fattas, krävs det att 

revisorn är oberoende, objektiv och etiskt ansvarstagande (DeAngelo, 1981; Ruiz-

Barbadillo m.fl., 2004). Teorin om sociala roller förklarar varför beteendemönstret 
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mellan kvinnor och män skiljer sig åt där kvinnor är mer måna om relationer och män 

mer fokuserade på ledarskap och att tjäna pengar (Eagly & Wood, 2012; Vogel m.fl., 

2003). Om könsstereotyperna överförs specifikt till revisorer i stället blir stereotyperna 

att kvinnliga revisorer är mer fokuserade på kvalitetsaspekten i arbetet, det vill säga att 

verka i allmänhetens intresse. Män däremot är mer fokuserade på intäktsaspekten, det 

vill säga att försöka skapa så mycket intäkter för sin arbetsgivare som möjligt (Hardies 

m.fl., 2016). Då kvinnliga revisorer både är mer objektiva än manliga revisorer (Hardies 

m.fl., 2016), och mer noggranna i sin bedömning (Ittonen & Peni, 2012) ger det också 

bättre förutsättningar för att kunna fatta beslut om fortsatt drift-anmärkningar. Vårt 

resultat kan därmed också förklaras genom att de kvinnliga revisorerna i vår studie har 

varit mer utförliga i sitt arbete och därmed upptäckt fler oegentligheter vilket ligger till 

grund för en anmärkning. 

Att kvinnliga revisorer skulle hålla en högre kvalitet än manliga var enligt våra 

förväntningar, men att skillnaden var så pass stor överraskade oss. Även om det finns 

studier som motsäger detta, bland annat Hossein m.fl., (2018), är detta inte något 

branschen kan ignorera. Användare av finansiella rapporter bör kunna utgå från samma 

kvalitetsmässiga krav på revisionen oavsett om den är utförd av en kvinna eller en man. 

Stadgarna för fortsatt drift (ISA 570) fick som vi tidigare nämnt en uppdatering 2016 

och det är inte alls långsökt att misstänka att detta gjordes för att det ska bli en mer 

homogen tolkning av stadgarna. Vidare studier får visa om uppdateringen fick någon 

skillnad och i så fall på vilket sätt. 

 

5.5 Klientens storlek 
Vi förväntade oss ett resultat som visar att ett stort företag är mindre sannolikt att 

erhålla en oren revisionsberättelse i jämförelse med ett litet företag. Denna studie ger 

genom den kontrollvariabel som används som ett mått på ett företags storlek dock inget 

stöd för det påståendet. Sundgren & Svanström (2014a) konstaterade dock en negativ 

signifikant relation mellan revisionskvalitet i form av revisorernas förmåga att utfärda 

en oren revision i konkursinledda företag, och ett företags storlek. Sundgren & 

Svanström (2014a) motiverar sin slutsats genom att notera att stora företag har mer 

resurser för att undvika konkurs, samtidigt som större företag också har mer 

förhandlingskraft och påtryckningsförmåga gentemot revisorerna. 
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Denna studiens resultat stämmer däremot överens med Reynolds & Francis (2000) som 

inte hittade ett signifikant samband mellan företagets storlek och erhållandet av en 

fortsatt drift-anmärkning. Eventuella kostnader för åtal mot revisionsbyrån, vilka blir 

högre för större klienter, och det kraftigt försämrade ryktet, vilket stegras nästan 

exponentiellt för större klienter, är två teorier som Reynolds & Francis (2000) lyfter 

fram som förklaringar till resultatet. Vi håller med dessa motiveringar eftersom risken 

för att utfärda lågkvalitativa revisioner till stora företag vanligtvis leder till stora 

ekonomiska konsekvenser. Inte minst på grund av att de stora företagens finansiella 

skandaler får betydligt mer exponering och stannar kvar i allmänhetens medvetande 

längre, vilket också var fallet med de företag som nämnts i början av detta arbete. 

Revisorerna har därför snarare ett incitament att vara mer konservativa mot större 

företag, vilket också Li (2009) kom fram till. 

Vi vill också poängtera att bedömning av ett företags storlek kan göras på flera sätt. Vi 

har i denna studien utgått från resultaträkningen i och med att företagens storlek bedöms 

genom logaritmen på omsättningen. Det är också fullt möjligt att utgå från 

balansräkningen och till exempel bedöma storleken på totala tillgångar, eller utgå från 

medeltalet av antalet anställda. Med en annan bedömningsmetod är det möjligt att vi 

hade fått ett annat resultat. 

 

5.6 Företagets räntabilitet på totalt kapital     
Den deskriptiva statistiken visar att urvalets medelvärde på räntabiliteten på totalt 

kapital, det vill säga lönsamheten, uppgick till -21 procent vilket är väldigt lågt. Det 

finns ingen tumregel för hur hög räntabiliteten på totalt kapital borde vara, men det är 

rimligt att ju högre räntabilitet på totalt kapital ett företag har, desto bättre finansiell 

situation har företaget. I avsikt att minska outliers inflytande och öka studiens 

reliabilitet justerade vi urvalets outliers genom att sätta ett värdegolv på -500 procent. 

Justeringen orsakade en förändring i studiens deskriptiva statistik där minimumvärdet 

har ökats från -1896,7 procent till -500 procent, vilket även skjutsade upp medelvärdet 

från -34,25 procent till -21 procent. Korrelationsanalysen och den logistiska 

regressionsmodellen har också förändrats men med oväsentliga förändringar i 

koefficient och p-värde. Dessa förändringar påverkade därför inte utgången av testet, 

och ett signifikant samband mellan företagens räntabilitet på totalt kapital och 

utfärdande av en fortsatt drift-anmärkning hittades varken före eller efter justeringarna.  
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I linje med studier som Martens m.fl., (2008) och Hao m.fl., (2011) så förväntade vi oss 

ett negativt samband mellan räntabiliteten på totalt kapital och utfärdandet av en fortsatt 

drift-anmärkning. De studierna visade att revisorerna blev mer skeptiska till ett företags 

fortsatt drift-antagande om måttet för lönsamhet tog ett negativt värde. Att medelvärdet 

skulle vara lågt var väntat i och med att samtliga företag i studien inlett konkurs och 

därmed antogs ha dålig lönsamhet, men vi hittade ändå inget signifikant samband 

mellan räntabiliteten och fortsatt drift-anmärkningar. Enligt vår studie lägger alltså 

revisorerna mindre vikt vid räntabiliteten på totalt kapital jämfört med de andra 

finansiella nyckeltalen vi använder oss av som kontrollvariabler när det gäller 

bedömning om fortsatt drift.  

Att lönsamheten inte är helt centralt för revisorerna kan förklaras genom att det i 

företagsekonomin är rimligt att anta att ett företags lönsamhet fluktuerar. Företag som 

har dålig räntabilitet under en period har under förutsättning att det håller sig levande, 

ändå möjligheter att förbättra räntabiliteten i framtiden genom olika åtgärder. En låg 

räntabilitet innebär i sig själv heller inga eventuella förpliktelser med möjliga 

kovenantöverträdelser i finansiella avtal mellan ett företag och externa finansiärer, i alla 

fall inte på kort sikt. 

 

5.7 Företagets soliditet  
Även medelvärdet för företagens soliditet tog ett negativt värde, närmare bestämt -9,3 

procent, och vi justerade även här för de outliers som fanns i urvalet genom införande 

av både värdetak och värdegolv i avsikt att minska outliers inflytande på våra tester. 

Justeringen ledde till en förändring i studiens deskriptiva statistik, bland annat genom 

att maximumvärdet har minskats, minimumvärdet har ökats och medelvärden drogs ner 

något från -5,9 procent till -9,3 procent. Korrelationsanalysen och den logistiska 

regressionsmodellen har också förändrats men utan väsentliga förändringar i koefficient 

och p-värde. Soliditeten visar fortfarande samma signifikanta relation med utfärdandet 

av en fortsatt drift-anmärkning efter att vi justerade urvalets outliers.  

 

Det negativa medelvärdet på företagens soliditet visar att flertalet av företagen som är 

konkursinledda hade en låg soliditet, där tumregeln är att företaget borde ha så hög 

soliditet som möjligt eftersom god soliditet visar på att företaget i högre grad finansierar 

sina tillgångar genom eget kapital jämfört med lån från banker och externa parter. Den 
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logistiska regressionsmodellen visar att soliditeten och kassalikviditet är de av de 

finansiella variablerna som har ett signifikant samband med revisorernas benägenhet att 

utfärda en fortsatt drift-anmärkning. Därmed kan dessa finansiella variabler anses vara 

de som mest tydligt påverkar avgörandet att utfärda en fortsatt drift-anmärkning i 

revisionsberättelsen. 

 

Vi förväntade oss ett resultat som tyder på att ett företag med låg soliditet är mer 

sannolikt att erhålla en fortsatt drift-anmärkning i revisionsberättelsen, i enlighet med 

tidigare studier som hittade ett signifikant samband mellan företags soliditet och 

revisionskvalitet exempelvis Amin m.fl., (2014), Chen & Church (1992) och Xu m.fl., 

(2011). Den logistiska regressionsmodellen visar en liten negativ signifikant relation, 

vilket överensstämmer med tidigare studier i vår referensram och våra förväntningar. En 

förklaring till detta resultat kan vara att ett företag med låg soliditet är mycket känsliga 

mot framtida kriser än ett företag med hög soliditet, eftersom ett företag med högre 

soliditet och solvens har större möjligheter att skaffa ett nytt lån vid framtida kriser. En 

annan förklaring kan det vara att ett företag med låg soliditet kan bli tvungen att betala 

tillbaka sina långsiktiga skulder eftersom företaget inte uppfyller kontraktsbundna 

skyldigheter och villkor för nuvarande lån och därmed går företaget i konkurs (Chen & 

Church, 1992). 

 

5.8 Företagets kassalikviditet 

När det gäller företags kassalikviditet visar vår regression att det finns ett signifikant 

samband mellan företagens kassalikviditet och risken för att få en fortsatt drift-

anmärkning. Medelvärdet för företagens kassalikviditet uppgick till 93,3 procent efter 

justering för outliers. I detta fallet hade vi ett par extremt höga observationer och vi satte 

därför ett maxtak på 800 procent vilket också sänkte medelvärdet för kassalikviditeten 

från 103,1 procent till 93,3 procent. För att kunna täcka sina kortfristiga skulder ska 

företagen ha en kassalikviditet på minst 100 procent, men eftersom vi undersöker 

företag som inlett konkurs var det väntat att värdet var lägre än så. Justeringen för 

outliers medförde inga väsentliga förändringar i p-värde eller korrelationskoefficient. 

Betavärdet ϐ var svagt, -0,006 vilket betyder att det finns ett svagt negativt samband 

mellan kassalikviditet och fortsatt drift-anmärkning från revisor. Vårt resultat går 

därmed hand i hand med studier som Hao m.fl., (2011) och Salawu m.fl., (2017) som 

också kom fram till att kassalikviditet påverkar revisorns benägenhet att utfärda fortsatt 
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drift-anmärkningar. Andra studier har dock kommit fram till motsatsen, bland annat 

Rahayu & Si (2007) samt Sherlita & Puspita (2012). 

 

Vårt resultat gick helt i linje med våra förväntningar då det är logiskt att ett företag som 

inte kan betala sina kortsiktiga fordringar, som till exempel leverantörsfakturor, 

kommer att hamna i finansiellt trångmål. Får leverantörerna vid upprepade tillfällen inte 

betalt kommer de till slut att ställa in sina leveranser till företaget samt kräva in ej 

betalda fakturor genom rättsliga åtgärder. En låg kassalikviditet borde därför vara en 

tydlig signal till revisorer att noggrant se över företagets chans att fortsätta 

verksamheten. 
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6. Slutsatser  
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser utifrån studiens syfte och 

problemformulering. Därefter presenteras studiens bidrag. Avslutningsvis ges förslag 

till framtida forskning 

 

6.1 Sammanfattande slutsats 
Studiens syfte var att undersöka revisionskvaliteten och hur olika faktorer inverkar på 

revisionsprocessen med hjälp av kvalitetsproxyn revisorns fortsatt drift-anmärkning i 

konkursinledda företag. Studiens resultat visar att tre faktorer, kön på revisorn, ett 

företags soliditet och ett företags kassalikviditet, har inflytande på revisorns benägenhet 

att utfärda en fortsatt drift-anmärkning och därmed också på revisionskvaliteten. 

Studiens resultat visar även att det inte finns något samband mellan de andra variablerna 

som undersöks i studien och revisionskvalitet. 

 

Ett positivt samband mellan revisionskvalitet och kvinnliga revisorer observerades, 

vilket visar att kvinnliga revisorer levererar högre revisionskvalitet än manliga 

revisorer. Vi konstaterade också ett negativt förhållande mellan revisionskvalitet och ett 

företags soliditet samt kassalikviditet, vilket tyder på att om ett företag har låg soliditet 

och/eller låg kassalikviditet påverkar detta revisorers benägenhet att utfärda fortsatt 

drift-anmärkningar och i längden tillhandahålla hög revisionskvalitet. Inget samband 

upptäcktes mellan revisionskvalitet och huruvida en revisor jobbar på en stor 

revisionsbyrå eller en liten revisionsbyrå, vilket tyder på att revisionsbyråns storlek inte 

har något inflytande på revisionskvaliteten. Vårt resultat ger därmed stöd till studier 

som Bauwhede & Willekens (2004) samt Van Tendeloo & Vanstraelen (2008) som 

menar att den europeiska marknaden skiljer sig från den anglosaxiska, där det oftare 

framkommer kvalitetsskillnader mellan stora och små revisionsfirmor. Inget samband 

observerades heller mellan revisionskvalitet och en klients storlek respektive räntabilitet 

på totalt kapital, och det visar att dessa faktorer inte påverkar revisorers förmåga att 

tillhandahålla hög revisionskvalitet. I linje med tidigare studier i en svensk kontext som 

Sundgren & Svanström (2014a, 2014b), Tagesson & Öhman (2015), indikerar resultaten 

av studien en minskning av typ 2-fel, och det tyder på en förbättring av 

revisionskvaliteten i Sverige under tidsperioden 2013 till och med 2017. Minskningen 

är dock observerad på procentuell andel typ 2-fel och är inte statistiskt signifikant då det 

ligger utanför denna studies syfte. 
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6.2 Studiens bidrag  

Denna studie bidrar till att expandera kunskaperna i tidigare studier angående 

revisionskvalitet och faktorer som har inverkan på revisionskvalitet som har genomförts 

utanför Sverige. Att undersöka dessa faktorer på svenska onoterade aktiebolag har 

bidragit till djupare förståelse av revisionskvalitet i en svensk kontext. På grund av 

knapphet gällande svenska studier som undersöker revisionskvalitet gör att denna studie 

får anses vara efterfrågad i företagsekonomin.  

 

Vi har också preciserat vilka särskilda finansiella nyckeltal eller mått som påverkar 

revisorn i bedömningen av ett företags fortsatta drift. Ett vanligt tillvägagångssätt i 

tidigare studier vi har gått igenom har varit att bunta ihop ett lönsamhetsmått, soliditet 

eller skuldsättningsgrad samt ett resultat- och/eller ett likviditetsmått och kallat det för 

finansiell stress. Vår studie ger en tydligare bild över vilka finansiella nyckeltal som 

direkt inverkar på revisorns bedömning om fortsatt drift, och vi ger också möjliga 

förklaringar till varför. 

 

Studien har även ett praktiskt bidrag genom att peka på betydelsen av revisionskvalitet 

för en välmående och fungerande företagsekonomi i samhället. Vi har också visat att typ 

2-fel, vare sig de är i god tro eller inte, kan bli extremt kostsamma för både inblandade 

parter och samhället. Som vi ser på det är grunden för att ge goda förutsättningar till en 

hög revisionskvalitet en bra utbildning, tydlig kommunikation inom varje revisionsbyrå, 

en praxis som följer god revisionssed, samt ett tydligt ramverk som minskar risken för 

feltolkningar. Denna studie bidrar också till att öka förståelsen för revisorns roll, samt 

sätter fokus på komplexiteten kring utfärdandet av högkvalitativa revisionsberättelser. 

 

6.3 Egen kritik 
När vi manuellt laddade ner och kontrollerade företagens revisionsberättelser, saknades 

information om revisorns byråtillhörighet i några fall. Informationen fanns inte heller i 

Retriever Business. Vi valde då att söka upp revisorn på Revisorsinspektionens hemsida 

och där kontrollera för variabeln Top 6/icke Top 6. Där kunde vi dock bara utläsa på 

vilken revisionsbyrå revisorn arbetar för i nutid vilket gör att det finns en viss 

osäkerhetsfaktor kring om revisorn bytt anställning sedan utförandet av aktuell revision. 

Hade detta inträffat frekvent hade det varit en potentiell felkälla och grund för att 
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exkludera de företagen från urvalet, men då detta bara inträffade en handfull gånger 

anser vi att eventuell påverkan på vår data är irrelevant. 

 

Vi har i denna studie också fokuserat på typ 2-fel och helt utelämnat typ 1-fel. Orsaken 

är att i den data vi undersökt, svenska onoterade aktiebolag som har inlett konkurs, har 

det inte varit möjligt att identifiera typ 1-fel. Detta kan ses som en svaghet då 

revisorernas orsak att begå typ 1- respektive typ 2-fel kan skilja sig åt.  

 

Vi har av tidsbesparande skäl också valt att slumpa fram ett urval som visserligen är 

tillräckligt stort för att vårt resultat ska kunna generaliseras, men som ändå inte 

representerar den fullständiga datamängden som finns tillgänglig. Det är fullt möjligt att 

vi hade fått andra resultat om hela datamängden hade inkluderats i vårt urval. Vi har 

också valt att titta på en tidsperiod på fem år och hade den förlängts genom att börja 

längre bak i tiden är det möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut. 

 

6.4 Förslag till framtida forskning 
När vi ställer våra resultat i jämförelse med andra liknande studier som genomförts med 

svensk data som till exempel Sundgren & Svanström (2014a), finns det tecken på att 

revisionskvaliteten har ökat under den senaste tioårsperioden. Med hänsyn till de nya 

revisionsstadgar som infördes genom omarbetningen av ISA 570 under 2016, vore det 

därför intressant att se exakt vad införandet av de nya stadgarna har fått för inverkan på 

revisionskvaliteten genom en studie som jämför den före och efter implementeringen 

2016. Även aktiebolagslagen fick en uppdatering i samband med stadgeändringarna 

(ABL, SFS 2005:551). 

 

Vi fick inga bevis för påståendet att Top 6 håller bättre revisionskvalitet än 

revisionsbyråer utanför Top 6. Men det finns flera studier som menar att 

revisionsbyråernas storlek på lokala kontor också inverkar på revisionskvaliteten, bland 

annat Francis & Yu (2009), och Choi m.fl., (2010). Det hade varit intressant att se om 

det finns kvalitetsskillnader mellan olika stora kontor på den svenska 

revisorsmarknaden, inte minst då kontorsstorleken kan variera stort inom samma 

revisionsbyrå. Det skulle också bringa klarhet kring om det är revisionsbyråns 

varumärke och utarbetade riktlinjer som sätter standarden eller om det är 

humankapitalets kompetens som avgör. 
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Vi ser också ett behov av undersökningar som utförs med andra metoder än att 

kontrollera årsredovisningar för fortsatt drift-anmärkningar eller diskretionära 

periodiseringar. Här vill vi lyfta fram en kvalitativ undersökning som ett intressant 

grepp att ta, inte minst i ljuset av förändringarna som genomfördes 2016. Det skulle ge 

en ökad förståelse kring revisorernas tolkningar av standarden om fortsatt drift och 

också ge bättre underlag för regulatorer och lagstiftare. Eftersom revisionskvalitet är 

viktigt sett med ögonen från flera olika intressenter ser vi också ett behov att lyfta fram 

flera olika perspektiv i debatten. En undersökning som tar fasta på input från flera olika 

intressenter, liknande Duff (2009) hade därmed också i hög grad varit betydelsefull för 

att få hela bilden i en svensk kontext.  
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Bilaga 1: Krejcie och Morgans tabell. 
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Bilaga 2: Boxplot över företags omsättning. 

 

 
 

 
Bilaga 3: Boxplot över företags räntabilitet. 
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Bilaga 4: Boxplot över företags kassalikviditet. 

 

 

 
Bilaga 5: Boxplot över företags soliditet. 


