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Sammanfattning 

Revisionsbranschen är en starkt reglerad bransch och styrs i dagsläget av många lagar 

som har som avsikt att värna om intressenter samt ge riktlinjer om god redovisningssed. 

Trots att dessa lagar existerar, är det många företag i obestånd som manipulerar 

bokföringen, vilket gör revisorns arbete att granska bokföringen mycket viktigt. Att 

företag får anmärkning på bokföringen är inte ovanligt och det kan finnas många orsaker 

till att företag som gått i konkurs får revisionsanmärkningar.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka revisionsanmärkningar i ett företags sista 

årsredovisning innan konkurs. Vidare är syftet att undersöka om det finns något samband 

mellan företagens storlek och antal revisionsanmärkningar. 

 

I studien har den kvantitativa metoden använts där ett urval på 350 företag som gick i 

konkurs under 2015 och som haft revisor valts ut. Revisionsberättelser från dessa 350 har 

därefter samlats in från databasen Retriver för att sedan analyseras. 

 

Den genomförda studien visar att 61 % av alla företag har fått åtminstone en anmärkning 

i revisionsberättelsen. Enligt studiens empiriska material är den vanligaste anmärkningen 

att bolaget inte i rätt tid och med rätt belopp har redovisat samt betalt mervärdesskatt, 

avdragen skatt eller sociala avgifter. Därefter är det vanligt att årsredovisningen inte har 

upprättats i sådan tid att det varit möjligt att hålla årsstämma inom sex månader efter 

räkenskapsårets utgång och att en kontrollbalansräkning inte har upprättats. Det som 

vidare framkommit i studien är att i 22 % av företagen har revisorn anmärkt på företagets 

fortlevnad. Genom en analys av det empiriska materialet har det även framkommit att det 

finns ett samband mellan företagets storlek och antal anmärkningar då större företag får 

färre anmärkningar än vad mindre företag får. 

 

Nyckelord: Anmärkning, revisor, konkurs, ekonomisk brottslighet, anmälningsplikt, 

fortlevnadsprincipen, revisorns oberoende, revisorns tystnadsplikt, institutionell teori, 

agent teori.  



 

 

 

Abstract 

The audit industry is highly regulated and controlled of many laws that seeks to protect 

stakeholders and to provide guidelines for companies so they can use generally accepted 

accounting principles. Although these laws exist, many companies in insolvency 

manipulates records, making the work of the auditor to review the accounts very 

important. That companies get notes on their accounting is not uncommon and it might 

be different causes to this.  

 

The purpose of this study is to investigate auditors notes in a company's last annual report 

before the bankruptcy. Furthermore, the purpose is to investigate whether there is any 

correlation between company size and number of notes. 

 

In this study, the quantitative method is used where a sample of 350 companies that went 

bankrupt in 2015 and who had an auditor has been selected. Audit reports from these 350 

companies have been collected from the database Retriever and then analyzed. 

 

The survey shows that 61 % of all companies have gotten at least one note in the audit 

report. According to the study's empirical material, the most common complaint is that 

the company hasn’t, in the right time and with the right amount reported and paid tax, 

deducted tax or social security contributions. Next, it is common that the annual accounts 

have been prepared in such time that it has been impossible to hold the annual general 

meeting within six months after the financial years ending. The third commmon note in 

the audit report is that a company hasn’t done a balance sheet for liquidation. What further 

emerged from the study is that in 22 % of the companies the auditor have criticized the 

company's going concern. Through an analysis of the empirical material, it has also 

emerged that there is a correlation between company size and number of notes as larger 

companies get fewer notes from accountants than smaller companies gets. 

 

Keywords: Auditor, bankruptcy, financial crime, notification requirements, going 

concern, the auditor's independence, auditor's duty of confidentiality, institutional theory, 

agent theory.  
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras studiens bakgrund, problemdiskussion, frågeställningar, syfte, 

avgränsning samt disposition.  

 

1.1 Bakgrund 

Någon form av bokföring har funnits i alla tider. Enligt Deegan och Unerman (2011) gav 

Luca Pacioli år 1494 ut en bok som heter Summa de arithmetica, geometria, proportioni 

et proportionalita i Italien. Den anses vara den första boken som tar upp den dubbla 

bokföringen, som används än idag och regleras av bokföringslagen, BFL, (1999:1078). 

Enligt BFLs (1999:1078) andra kapitel är juridiska personer, stiftelser och fysiska 

personer som bedriver näringsverksamhet skyldiga att bokföra löpande. 

 

Grundregeln för aktiebolag är att alla ska ha en revisor, men om företaget har max 3 

anställda i medeltal, max 1,5 miljoner kronor i balansomslutning samt max 3 miljoner 

kronor i nettoomsättning under de 2 senaste räkenskapsåren kan aktiebolaget välja bort 

revisorn. Det finns dock vissa bolag som alltid måste ha revisor så som; publika 

aktiebolag, aktiebolag som enligt särlagstiftning är skyldiga att ha revisor så som företag 

inom bank- eller finansieringsrörelse och aktiebolag med särskild 

vinstutdelningsbegränsning. (Bolagsverket, 2016). 

 

Redovisning är och har alltid varit ett viktigt instrument för att mäta företags aktiviteter 

(Çalişkan, 2014). Syftet med redovisning, speciellt den externa, är enligt Thomasson et 

al. (2013) att tillhandahålla ekonomisk information till omvärlden. Denna information 

tillhandahålls så att bland annat intressenter kan ta rationella beslut. 

 

Årsredovisningslagen, ÅRL, (1995:1554), bokföringslagen (1999:1078) och 

aktiebolagslagen, ABL, (2005:551) har som avsikt att värna om intressenter så de inte blir 

förda bakom ljuset. Trots dessa lagar, existerar det enligt Blanque (2003) många företag 

i obestånd som manipulerar bokföringen för att exempelvis få större banklån och på så 

sätt försöka få företaget att generera vinst igen. Manipulationen av bokföringen leder 

enligt Blanque (2003) i sin tur till att trovärdigheten på offentliga handlingar kan komma 

att minskas. Bokföringsnämnden, BFN, (2016) upplyser om att bokföringslagen 

(1999:1078) samt årsredovisningslagen (1995:1554) har övergripande riktlinjer som 
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kallas “god redovisningssed” och detta innebär att det finns tre övergripande punkter som 

årsredovisning samt bokföring ska hålla sig till. Förenklat ska innehållet i årsredovisning 

och bokföring hålla sig till följande;  

  

 

 Allmänna råd respektive rekommendationer från normgivande organ (från bl.a. 

BFN) 

 

 De svar som fås vid en normal juridisk tolkning av bestämmelserna i 

redovisningslagar, eller  

 

 En etablerad företagspraxis som är förenlig med norm samt normgivning och som 

håller god kvalité.   

 

Det är revisorn som skall granska att redovisningen håller en god kvalité och att den 

finansiella informationen är bearbetad på ett sätt som är enhetlig med god redovisningssed 

(Öhman et al., 2006). Detta görs genom att revisorn har i uppdrag att granska företagets 

bokföring, årsredovisning och den verkställande direktörens förvaltning (9:3 ABL, 

2005:551). God redovisningssed kan skilja sig åt mellan företagskategorier, vilket innebär 

att god redovisningssed kan se olika ut mellan företag (BFN, 2016).  I övrigt ska fysiska 

och juridiska personer följa det som står i BFL (1999:1078) och ÅRL (1995:1554) för att 

det inte ska bli återverkningar i form av bl.a. åtal för bokföringsbrott enligt 11:5 

brottsbalken, BrB, (1962:700). 

 

Bokföringsbrott inträffar när bokföring saknas, är bristfällig eller när verksamheten inte 

går att bedöma utifrån nuvarande bokföring. Bokföringsbrott regleras i 11: 5 Brottsbalken 

(1962:700) och är uppdelade efter brottets svårighet. Enligt Ekobrottsmyndigheten (2016) 

finns tre grader av svårighet; grovt bokföringsbrott som är den svåraste typen av brott, 

bokföringsbrott i normalgrad och ringa bokföringsbrott som är den mildaste typen av 

bokföringsbrott. Andelen anmälda bokföringsbrott preliminärt 2015 är 14459 stycken och 

utgör ca 44,8 % av den totala ekonomiska brottsligheten (se bilaga 1). Bokföringsbrott är 

den i särklass vanligaste brottsliga handlingen i samband med konkurser och i 

kronofogdens årsrapport för konkurstillsyn uppgavs att 35 % av konkurser gav en 

brottsanmälan (Ekobrottsmyndigheten, 2011). Det kan finnas många olika orsaker till att 
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företag som gått i konkurs får anmärkning på bokföringen. Några av dessa kan vara 

avsaknad av räkenskapsmaterial, ej utförd kontrollbalansräkning och att kraven som ställs 

på verifikat av affärshändelser inte är uppfyllt (Kronofogdemyndigheten, 2011). 

 

Bokföringsbrott upptäcks vanligen av skatteverkets egna kontroller på företag eller när 

en advokat i egenskap av konkursförvaltare påträffar oegentligheter i en konkurs. 

Anmälningar om bokföringsbrott kan också upptäckas av företagets egna revisorer samt 

finansinspektionen, kriminalunderrättelsetjänst eller tips från allmänheten. (Ekobrott, 

2016a). 

 

Trots ökningar bland bokföringsbrott har ett trendbrott skett med anmälda konkurser. Det 

blir nämligen allt färre företag som går i konkurs. När det gäller aktiebolag har 336 

stycken gått i konkurs i hela landet under Januari år 2016 jämfört med 403 stycken i hela 

landet under Januari år 2015. Detta är en minskning på hela 17 % och antal aktiebolag i 

konkurs har aldrig varit så låga på 18 år. (Creditsafe A, 2016). UC (2016) håller med om 

att konkurser inom aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och övriga juridiska 

personer har minskat mellan Januari 2015 och Januari 2016. I statistiken från UC (2016) 

var det 350 stycken konkurser under Januari 2016 och 428 stycken under Januari 2015, 

vilket ger en minskning på 18 %. Trenden med färre företag i konkurs är stabil då antalet 

konkurser för hela 2015 har minskat 7 % i jämförelse med antalet konkurser år 2014. Vid 

denna undersökning kom det fram att konkurser i Dalarna och Västmanland har minskat 

mest, med över 15 % samt att konkurserna i Uppsala och Gotland har ökat med över 15 

%. (Creditsafe B, 2016). 

 

Den 1 Januari 1999 trädde en ny regel i kraft som innebär att revisorn har en 

anmälningsplikt. Denna nya regel löser problematiken med revisorns tystnadsplikt, som 

innebär att revisorn inte får lämna information som kan skada bolaget till någon 

utomstående enligt 9:41 ABL (2005:551) och 26§ revisorslag (2001:883). Grundtanken 

med lagen om anmälningsplikt var att effektivisera det brottsförebyggande arbetet då en 

anmälningsplikt troligtvis leder till att fler ekobrott upptäcks samt kan undvikas. 

(Larsson, 2004). En revisor ska i samband med räkenskapsårets slut lämna en 

revisionsberättelse till bolagsstämman enligt 9:5 ABL (2005:551). I denna 

revisionsberättelse ska revisorn enligt 9:6 ABL (2005:551) anmärka på den del av 

redovisningen som inte följer god redovisningssed.  
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1.2 Problematisering 

Det finns många valmöjligheter inom redovisning som leder till att redovisning kan tolkas 

på olika sätt. Denna tolkning kan i sin tur möjligen leda till anmärkning i bokföringen då 

vissa redovisningsval kan vara lagliga men kanske inte ses som lagliga i revisorns ögon. 

Ett exempel på detta kan vara det som Beattie et al. (1994) eller Waweru, Prot Ntui och 

Mangena (2011) förespråkar, nämligen att vilseledning eller förvirring kan uppstå om 

företagen har möjlighet att välja mellan olika redovisningsprinciper då valet kan 

uppmuntra ledningen till en resultathantering som visar det resultat som ledningen vill 

visa upp i större grad än det faktiska resultatet. I Lokanans (2014) studie visas detta tydligt 

då det beskrivs hur ett stort företag förstorar resultaten i syfte att gömma kostnader och 

på så vis ändå göra goda resultat årsvis. En lösning på detta problem kan vara att helt 

eliminera redovisningsvalet som Waweru et al. (2011) förespråkar. 

 

Det finns däremot forskning som belyser det viktiga med att kunna göra redovisningsval 

trots att det finns en möjlighet att detta val kan försvåra granskningen av anmärkning på 

bokföring. I en studie där europeiska länder undersöktes (bland annat Sverige) 

uppmärksammas fördelarna med redovisningsval. Det som framkom i studien är att 

enbart en standard inte borde väljas utan alternativa metoder borde tillåtas då det finns 

goda skäl till användandet av redovisningsval. Ett av skälen som lyfts fram är det faktum 

att jämförbarheten mellan finansiella rapporter kräver att företagen använder en lämplig 

metod som tar hänsyn till företagets verksamhetsområde. Utan redovisningsval skulle 

jämförbarheten således bli mycket svår att upprätta. (Jaafar och McLeay, 2007). 

 

Att redovisningsval skulle uppmana eller faktiskt användas i syftet att dölja olagligheter 

samt gömma dåliga resultat motsägs också av DeAngelo, DeAngelo och Skinner (1992). 

DeAngelo et al. (1992) menar nämligen att det inte existerar någon klar forskning som 

tyder på att redovisningsval leder samt uppmanar till felaktig bokföring eller 

uppförstoring av dåliga resultat. Gränsen mellan när redovisningsval går från ett 

systematiskt sätt att bokföra till att bli direkt brottsligt kan exempelvis vara när företag 

gömmer undan kostnader i syfte att få ut pengar från företaget till privata intressen 

(Lokanen, 2014). Ändringar av redovisningsval kan också användas till att ge företag 

bättre möjligheter till att låna pengar av banker genom att ta fram bättre finansiell 

information (Betty och Weber, 2003). 
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Efter stora skandaler i USA som innefattade stora bokföringsbedrägerier har nu revisorer 

i USA i större grad börjat anmärka på bristande bokföring eller när misstanke om brott 

föreligger (Fafatas, 2010). Tagesson och Öhman (2015) pekar dock på att en majoritet av 

revisorerna i Sverige faktiskt inte har ett särskilt intresse i att hitta och påtala 

anmärkningar utan önskar att revisionen håller ett standardiserat format där ingen speciell 

part pekas ut. Öhman och Häckner (2006) menar också att det har funnits en debatt i 

Sverige en längre tid om hur effektiv revisorerna egentligen är på att hitta brister i 

företagets bokföring.  

 

Att revisorer gör en anmärkning när det behövs handlar mycket om hur effektiv revisorn 

är samt hur hög kvalité revisionen håller. Francis (2004) menar att om kvalitén på 

redovisningen är dålig så har revisorn misslyckats. LaSalle (2006) menar, att fastän det 

är svårt att mäta revisionskvalitet så är det ett bättre mått än att försöka mäta huruvida 

revisorer utfärdar onödiga upplysningar när kunden är i ekonomisk knipa. I en studie av 

Cordoş och Fülöp (2015) menas att revisionskvalitet samt revisionseffektivitet är 

grundläggande förutsättningar för att få en rättvisande bild av den finansiella ställningen 

och prestanda av ett företag. I en annan studie gjord av Ruiz-Barbadillo et. al (2004) visas 

att sannolikheten för att ett företag får en anmärkning påverkas av revisionskvalitén och 

att kvalité på revision definieras som revisorns nivå av oberoende samt kompetens. Både 

Beck och Wu (2006) samt Tepalagul och Lin (2015) menar att en fråga som uppkommer 

vid revision är hur revisionseffektivitet kan mätas. Dopuch och King (1991) menar också 

att antal revisionsanmärkningar beror på hur effektiv revisorn är då en revision som är 

mycket effektiv bör resultera i många anmärkningar innan konkurs. Vidare menar 

Tepalagul och Lin (2015) att det finns två variabler som påverkar revisorns effektivitet; 

hur betydelsefulla klienterna är för revisorn samt revisorns oberoende.  

 

Svanberg och Öhman (2015) har i sin studie funnit att revisorer som har börjat identifiera 

sig med sina klienter samt utvecklat ett personligt förhållande till sin klient börjar ändra 

revisionen och revisionen börjar således brista i kvalité. Ett exempel på en sådan situation 

kan hittas i Tagesson och Öhmans (2015) studie som visar att det i Sverige endast är en 

minoritet som blev uppmärksammad på att aktiekapitalet var förbrukat inför en 

förestående konkurs. Liknande slutsatser har även Knechel och Vanstraelen (2007) 

kommit fram till i sin studie om belgiska företag. Forskning tyder alltså på att det är en 
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stor del av företagen som har gått i konkurs som inte har blivit uppmärksammad på 

eventuella dåliga finanser innan, vilket tyder på låg revisionseffektivitet.  

 

Ännu ett problem som uppmärksammats i tidigare forskning kring granskning av 

anmärkningar på företags fortlevnad är att veta om revisorn faktiskt har känt till att 

företaget inte uppfyller kravet på fortlevnad. I teorin kan det verka enkelt att avgöra om 

ett företag är på väg mot konkurs men i verkligheten är det enligt Bhimani, Gulamhussen 

och Lopes (2009) mycket svårt för revisorn att ta beslut om företagets fortlevnad. Detta 

grundar sig enligt Bhimani et al. (2009) delvis i att fastän det finns vissa faktorer som 

generellt sett kan tolkas som viktiga i bedömningen om företagets fortlevnad så som; 

kassaflöde, skulder, likviditet på långsikt samt likviditet på kort sikt, så är ingen överens 

om vilka finansiella faktorer som egentligen är viktiga för att avgöra om ett företag är på 

väg mot konkurs. Dessutom måste revisorn enligt Paquette (1996) beakta vilken plan 

företagets ledning har för bolaget innan revisorn anmärker på företagets fortlevnad. Enligt 

Abbott, Parker och Peters (2003) måste revisorn överväga om det är troligt att ledningens 

planer kan genomföras på ett effektivt sätt och att eventuella negativa förhållanden 

kommer att mildras under en rimlig tid. Med andra ord måste en övervägning ske då 

ledningens plan eventuellt eller förhoppningsvis kan vända företaget till vinstdrivande 

igen.  

 

Enligt Reynolds och Francis (2000) kan stora företag, alltså stora kunder till revisorer, 

skapa ett problem som innebär att revisionsbyrån är ekonomiskt beroende av klienten. Att 

en revisionsbyrå är beroende av en stor kund skulle enligt Reynolds och Francis (2000) 

kunna leda till att revisorer äventyrar deras oberoende och rapporterar till företagets fördel 

för att behålla den värdefulla kunden. Kida (1980) stärker detta påstående i sin studie där 

det framkommit att revisorn väljer att inte anmärka på bokföringen då revisorn riskerar 

ett dåligt rykte samt kundförlust. Även i en studie gjord av Barnes (2004) har det 

framkommit att revisorer ignorerar det faktum att företaget inte uppfyller alla krav för att 

få en felfri revision då revisorerna är rädda för att förlora sina klienter. Detta menar 

Barnes (2004) beror på att, om företaget mot förmodan inte skulle gå i konkurs, skulle 

ledningen av företaget säkerligen vilja byta revisor då ledningen skulle känna att revisorn 

försöker förstöra för företaget. I Vanstraelens (2003) studie framförs diskussioner kring 

det som Barnes (2004) också språkar för, nämligen revisorns eventuella förluster efter att 

ha gjort en anmärkning. Utöver detta diskuteras att både initiala och upprepade 
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anmärkningar eller yttranden av revisorer ökar sannolikheten för att företaget kommer att 

gå i konkurs. Detta tyder enligt Vanstraelen (2003) på att revisionsberättelsen har ett högt 

informationsvärde för användarna av de finansiella rapporterna, så som investerare.  

 

Reynolds och Francis (2000) anser att det inte finns några bevis på att revisorer struntar i 

att anmärka på större företags bokföring eller fortlevnad. Däremot anses att större klienter 

utgör en större risk för rättstvister, vilket bidrar till att revisorer oftast redovisar mer 

konservativt för dessa större kunder. Detta betyder i sin tur att det som dominerar 

revisorns sätt att redovisa beror på att de vill skydda sitt rykte (Reynolds och Francis, 

2000). Louwers (1998) stödjer också det faktum att revisorer inte tänker på deras egna 

möjliga förluster, så som; minskad kundbas, uteblivet revisionsarvode samt möjliga 

rättstvister utan istället tänker revisorn enbart på företagets tillstånd eller befinnande och 

på om det finns några möjliga indikationer till finansiella problem (Louwers, 1998). 

 

Det finns mycket forskning kring revisorns oberoende (Barnes, 2004), redovisningsval 

(Lokanan, 2014), revisorns effektivitet (Francis, 2004) samt varför revisorn väljer att inte 

anmärka på företagets fortlevnad (Kida, 1980) men det finns mycket lite forskning kring 

hur ofta revisorn har anmärkt på bokföringen, vad revisorn har anmärkt på samt om det 

finns någon skillnad mellan större och mindre företags anmärkningar. Detta tyder på ett 

forskningsgap (Kujala et al., 2013) och talar för att det saknas redovisningsteoretiskt 

forskning kring hur effektiv revisorn är i Sverige. Därför är det intressant att undersöka 

dessa oklarheter samt tänkbara skillnader.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Diskussionen kring den tidigare forskning som presenterats ovan har givit studien 

följande syfte; syftet är att undersöka revisionsanmärkningar, med avseende på karaktär, 

i ett företags sista årsredovisning innan konkurs. Vidare är syftet att undersöka om det 

finns något samband mellan företagens storlek och antal revisionsanmärkningar. Detta 

syfte resulterar i tre forskningsfrågor som studien skall besvara; 

 

 Hur vanligt är det att revisorer lämnar revisionsanmärkningar i 

revisionsberättelser innan företag går i konkurs? 
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 Vilka är de vanligaste revisionsanmärkningarna i revisionsberättelser innan 

företag går i konkurs? 

 

 Finns det något samband mellan antalet revisionsanmärkningar och företagets 

storlek? 

Utformningen av studiens syfte samt frågeställningar har lett fram till en avgränsning som 

finns beskriven i nästa stycke. 

 

1.4 Avgränsning 

I studien ingår konkurser under år 2015. Endast information i årsredovisningen och 

revisionsberättelsen innan konkurs ingår i studien. Eventuella lagförändringar efter 1 

januari 2016 beaktas ej i denna studie. 

 

1.5 Disposition 

I början av denna studie har en inledning, bakgrund, problematisering, syfte, 

frågeställningar samt avgränsningar presenteras. Vidare presenteras kapitlen; metod, 

referensram, empiri, analys samt slutsats. Nedan presenteras en kort beskrivning av 

respektive kapitel.  

 

Kapitel 2- Metod: 

Detta kapitel innehåller olika metoder som använts för att besvara studiens 

forskningsfrågor samt argument för val av metoder.  

 

Kapitel 3- Referensram: 

Detta kapitel innehåller en allmän referensram, en teoretisk referensram samt tidigare 

forskning som studien har sin grund i.  

 

Kapitel 4- Empiri och inledande analys: 

I detta kapitel framställs insamlad data från årsredovisningar. Även en inledande analys 

av data finns i detta kapitel. 
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Kapitel 5- Djupgående analys och slutsats: 

I detta kapitel analyseras insamlad information genom en djupgående diskussion med 

koppling till den teoretiska referensramen. I slutsatsen framställs poänger som kan dras 

utifrån analysen. Här ges även svar på syftet samt frågeställningar som förekommit i 

studien. Förslag till framtida forskning och en metodreflektion tas också upp. 
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2. Metod 

 I detta kapitel presenteras de metoder som använts för att besvara studiens syfte. Här 

presenteras studiens forskningsdesign, forskningsansats samt hur primär- och 

sekundärdata samlats in. 

 

2.1 Forskningsdesign 

Forskningsdesign är en ram för att samla in och analysera data. Det finns olika typer av 

forskningsdesign, några av dessa är tvärsnittsdesign, experimentella undersökningar, 

longitudinella undersökningar, fallstudier och komparativa undersökningar (Yin, 2009). 

Denna studie är utformad som en tvärsnittsdesign. Enligt Tolmie, Mujis och McAteer 

(2011) samlas all data från mer än ett fall, in vid en och samma tidpunkt vid användandet 

av en tvärsnittsdesign. Det som vill uppnås vid tillämpning av tvärsnittsdesign är att 

analysera kvantifierbar eller kvalificerbar data med olika variabler för att kunna urskilja 

diverse sambandsmönster (Yin, 2009). Anledningen till att tvärsnittsdesign valts är att 

kvantifierbar data har samlats in, i form av bland annat revisionsberättelser, och 

analyserats för att urskilja om något sambandsmönster existerar.  

 

I denna studie har en användning av det traditionella paradigmet samt den positivistiska 

traditionen skett. Detta val av forskningstradition har gjorts med utgångspunkt från 

studiens syfte som är att undersöka revisionsanmärkningar i ett företags sista 

årsredovisning innan konkurs samt att undersöka om det finns något samband mellan 

företagens storlek och antal revisionsanmärkningar. Då studiens syfte har besvarats på ett 

objektivt och värderingsfritt sätt anser Eriksson och Hultman (2014) att en positivistisk 

forskningstradition bör tillämpas. I studien finns ett samband med den hermeneutiska 

traditionen då innehållet i revisionsberättelserna delvis granskas ur ett subjektivt 

perspektiv.  

 

2.2 Kvantitativ och kvalitativ metod 

Vid utformning av en studie måste ett val av forskningsstrategi ske. Enligt Larsson, Lilja 

och Mannheimer (2005) delas dessa strategier oftast upp i två olika grupper, kvalitativa 

eller kvantitativa strategier. Enligt Tolmie, Mujis och McAteer (2011) är kvalitativ data 

information som inte kan kvantifieras, såsom känslor och kvantitativ data är information 

som kan kvantifieras, såsom siffror. Den kvantitativa metoden handlar alltså om att söka 

efter generaliserbara och kvantifierbara resultat samt att finna orsakssamband 
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(Thomassen, 2007). Eftersom denna studie utgår från en positivistisk forskningstradition 

har den kvantitativa metoden använts i studien. Trots att den övervägande delen av 

studien är av kvantitativ art finns dock vissa kvalitativa inslag vid analysen av resultaten.  

 

2.3 Forskningsansats 

Forskningsansats handlar om hur forskaren ser på teorins roll i förhållande till forskning. 

Enligt Le Duc (2007) finns det två huvudsakliga forskningsansatser; deduktiv och 

induktiv teori. Vid användandet av en deduktiv metod utgår forskaren från det denne vet 

inom ett ämne för att sedan härleda en eller några hypoteser som ska undersökas i 

empiridelen av studien (Saunders, 2007). Med andra ord kan sägas att vid deduktiv metod 

dras logiska slutsatser utan att granska verkligheten. Utgångspunkten för induktiv metod 

är erfarenheter. Med detta menas att forskaren samlar in informationen för att sedan 

analysera den och slutligen komma fram till en konklusion (Le Duc, 2007). 

 

För att kunna besvara frågeställningarna i denna studie har både en deduktiv och induktiv 

metod använts. Den deduktiva metoden har valts på basis av att en kategorisering av 

information har skett innan data samlas in. Vid användandet av en deduktiv metod måste 

hänsyn tas till de negativa synpunkterna. Enligt Jacobsen (2002) innebär det att vara 

medveten om den deduktiva metodens begränsning. I detta fall betyder det att endast det 

som författarna anser är viktigt tas upp i studien. Studien bidrar trots detta till vidare 

forskning i och med att delar av det som undersöks i denna studie ej har studerats förut. 

 

2.4 Datainsamling 

Datainsamling till en studie kan ske på olika sätt. Enligt Larsson, Lilja och Mannheimer 

(2005) delas datainsamling oftast in i två grupper; primär- och sekundärdata. För att 

kunna svara på frågeställningen i det här arbetet har empiriskt material i form av 

årsredovisningar samt revisionsberättelser från revisorer samlas in för att därefter 

innehållsanalyseras. 

 

Primärdata är data som forskaren själv samlat in för att besvara frågeställningarna i 

studien och exempel på primärdata kan vara svar från enkäter, intervjuer eller när 

forskaren själv observerar något (Mälardalens högskola, 2016). I denna studie har 

primärdata samlas in för att besvara forskningsfrågan om sambandet mellan storlek på 

företag och antal anmärkningar, detta genom att söka efter årsredovisningar i databasen 



 

12 

Retriver. Då årsredovisningar är officiella dokument kan sådan data enligt Bryman och 

Bell (2013) med fördel användas av forskare inom företagsekonomi. För att kunna 

besvara delar av studiens syfte, såsom hur många anmärkningar företagen fått samt vilka 

dessa anmärkningar är, har viss information hämtats ur revisionsberättelsen som finns att 

hitta i årsredovisningen.  

 

Sekundärdata är data som forskaren själv inte har samlat in utan som redan existerar. Det 

betyder att det är någon annan som hämtat informationen. Exempel på sekundärdata är 

litteratur, elektroniska källor och vetenskapliga artiklar. En fördel med att använda 

sekundärdata som empiriskt material är att det kan spara forskaren både tid och pengar. 

En nackdel kan däremot vara att det kan finnas felaktigheter i sekundärdata som gör att 

forskarens arbete inte blir reliabelt. (Mälardalens högskola, 2016). I denna studie har 

sekundärdata i form av tidskrifter hämtats från bibliotekskatalogen tillhörande Högskolan 

i Gävle. Vidare har sekundärdata används i form av studentlitteratur samt vetenskapliga 

artiklar. De vetenskapliga artiklarna och tidskrifterna har hittats bland annat genom 

sökningar på Discovery, Emerald, Sciencedirect och Google Scholar. 

 

2.4.1 Modell för datainsamling 

Nedan presenteras en modell som visar vilka källor som använts för att besvara 

frågeställningarna i denna studie.  

 

Figur 1: Datainsamling. 
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Frågan om hur många anmärkningar som konkursdrabbade företag har fått i sin sista 

årsredovisning har svarats genom att årsredovisningarna laddats ner från databasen 

Retriver (se figur 1). Efter nedladdningarna av årsredovisningarna har en sortering skett 

där de företag med anmärkningar från revisorn, som hittats i revisionsberättelsen (se figur 

1), skiljts från de företag som inte haft några anmärkningar. Då revisionsberättelserna är 

standardiserade upptäcktes, under arbetet med att sammanställa 

revisionsanmärkningarna, att många anmärkningar var av samma art och för att underlätta 

arbetet med anmärkningarna kategoriserades dessa. Anmärkningarna sammanställdes i 7 

olika typer där anmärkningar av likadan art och mening hamnade under samma typ. 

Anledningen till att det blev 7 kategorier är att det fanns 6 anmärkningar som återkom 

frekvent i revisionsberättelserna och de anmärkningar som var unika eller inte återkom 

mer än i enstaka fall lades in i en egen kategori kallad typ 7. Typ 1 handlar om att företaget 

inte har redovisat eller betalt mervärdesskatt, sociala avgifter eller avdragen skatt. Typ 2 

betyder att årsredovisningen är upprättad så sent att en bolagsstämma inte kan hållas inom 

6 månader efter räkenskapsårets utgång. Typ 3 betyder att en kontrollbalansräkning inte 

har upprättats eller så har revisorn uttryckt en oro över företagets fortlevnad. Typ 4 

innebär att det finns en brist i löpande redovisning eller interna kontroller. Typ 5 betyder 

att ett förbjudet lån från företaget skett. Typ 6 är när felaktiga fordringar har bokförts i 

företaget och typ 7 är de övriga anmärkningarna. Anmärkningar mättes primärt som text 

där det specifikt stod anmärkning men anmärkningarna sållades även ut genom att kolla 

på förklarande meningar eller stycken där revisorn ville peka på något speciellt inom 

företaget. Den typ av anmärkning som gavs skrevs ner i ett Excelark på en rad tillhörande 

det granskade företaget. Vid en anmärkning av någon typ har SPSS använts för att koda 

om denna typ till 1 och vid en avsaknad av anmärkning av någon typ har det istället kodats 

till 0. För att besvara frågan om det finns något samband mellan antal anmärkningar och 

hur stort företaget är, valdes omsättning det sista året företaget var aktivt som variabeln 

storlek, vilket ses i figur 1. 

 

2.4.2 Population och bortfall 

Enligt Patel och Davidson (2011) består en population av alla de enheter forskaren gör 

sitt urval från. I denna studie betyder det alla aktiebolag som har gått i konkurs år 2015. 

Totalt gick 5674 stycken aktiebolag i konkurs år 2015. Genom att använda Retriver har 

alla aktiebolag sorterats för att ta reda på hur många av de 5674 aktiebolagen som har haft 
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revisor och hur många som inte haft någon revisor. Detta gjordes då studien syftar till att 

ta reda på hur många företag som har fått anmärkningar från revisorer samt vad dessa 

anmärkningar innehåller.  

 

Vid utformande av en studie kan bortfall förekomma och enligt Yin (2009) är ett bortfall 

den information som har med enheten att göra men som inte finns till hands. I studien 

förekommer bortfall då det hittades 12 aktiebolag som det inte fanns någon information 

om. Det var därför omöjligt att veta om de företagen haft revisor eller ej. På grund av 

detta bortses dessa 12 bolag ifrån i denna studie. Detta innebär att studiens 

bruttopopulation är 5674, nettopopulation är 2059 och undersökningspopulation är 2047 

stycken. Nedan finns en figur för att förtydliga de olika typerna av population som 

existerar i denna studie.  

 

Typ av population Antal företag (st) 

Bruttopopulation (alla företag som gått i konkurs 2015) 5674 

Nettopopulation (alla bolag som haft revisor och gått i konkurs) 2059 

Bortfall (alla företag som inte fanns med i Retriver) 12 

Undersökningspopulation (Nettopopulation minus bortfall) 2047 

Figur 2: Olika typer av population. 

 

Figuren nedan visar förhållandet mellan hur många företag ur bruttopopulationen som 

haft revisor och hur många företag som inte haft en revisor samt hur många företag som 

blev ett bortfall i studien.  
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Figur 3: Andel företag med och utan revisor. 

Som kan ses av pajdiagrammet ovan är det 36,1 % (2047 st) av bruttopopulationen som 

haft revisor och 63,7 % (3615 st) av bruttopopulationen som inte haft revisor. Utöver 

detta är det 0,2 % (12 stycken) av bruttopopulationen som ej fanns att hitta i databasen 

Retriver som blivit ett bortfall.  

 

2.4.3 Stickprovsstorlek 

För att veta hur många företag som ska undersökas så måste en stickprovsstorlek, eller ett 

sample size som det också kallas, väljas. Ett stickprov är enligt Jacobsen (2002) en del av 

populationen som väljs ut för en period och som utgör en del av populationen. Ett 

stickprov tas alltså ur populationen, som i detta fall är de 2047 företagen 

(undersökningspopulationen) som har haft en revisor. Jacobsen (2002) menar att ett 

stickprov är en sorts undergrupp till populationen och måste vara nog stort för att utfallet 

ska kunna generaliseras.  

 

Nedan visas en bild om hur stort stickprov denna uppsats måste ha vid en vald 

signifikansnivå på 5 % och ett konfidensintervall på 95 %. 

 



 

16 

 

Figur 4: Studiens rekommenderade stickprovsstorlek. (Raosoft, 2016). 

 

Signifikansnivå (margin of error i figur 4) eller felmarginal visar hur stor sannolikhet det 

är att stickprovet skiljer sig från populationen. Det innebär att ett större stickprov ger en 

mindre felmarginal. (Körner och Wahlgren, 2006) (Newcombe, 1998). 

 

Konfidensintervall (confidence level i figur 4)  förklarar testets säkerhet i procent och 

talar om hur stor säkerhet det är att den sanna populationen finns med i stickprovet. Enligt 

Jacobsen (2002) och Raosoft (2016) är det vanligast att välja ett konfidensintervall på 90 

%, 95 % eller 99 %. Då denna studie har ett konfidensintervall på 95 % innebär det att 

det valda stickprovet med 95 % säkerhet finns inom populationen. Med ett 

konfidensintervall på 95 % betyder det att 5 fall av 100 kommer att bli helt fel, därav fås 

en felmarginal på 5 %. (Jacobsen, 2002) (Suresh och Chandrashekara, 2012) (De Veaux, 

Velleman och Bock, 2012).  

 

Stickprovets storlek för denna undersökning är 324. Detta innebär att undersökningen 

måste inkludera minst 324 aktiebolag som har haft revisor. För att vara säker på att 

resultatet ska kunna generaliseras har ett större stickprov tagits ut. Med hjälp av Excel har 

350 aktiebolag med revisor slumpmässigt valts ut i denna studie.  

 

2.5 Kvalitetskriterier 

Vid bedömningar om studiers kvalité inom företagsekonomisk forskning används ofta 

begreppen reliabilitet, validitet och replikerbarhet. Nedan följer en beskrivning av 

begreppen samt en reflektion över huruvida denna studie innefattar kriterierna. Utöver 
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detta följer också en diskussion kring källkritik som är mycket viktigt att beakta vid 

utformning av en studie. 

 

2.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet kan kort beskrivas som tillförlitlighet. Det är med andra ord ett mått på om ett 

begrepp är pålitligt. Begreppet reliabilitet handlar om huruvida resultatet på en studie 

skulle bli den samma om studien gjordes igen och alltså hur mycket någon kan lita på 

resultatet. För att en studie ska få en hög tillförlitlighet krävs att studien svarar till dess 

syfte. Utöver detta krävs också att studiens slutsatser kan tillämpas i andra situationer 

samt andra miljöer. Om en replikering av en studie skulle generera ett annat resultat än 

det som framkommit i studien anses detta bero på slumpmässiga faktorer eller tillfälliga 

omständigheter. (Alvehus, 2013). 

 

För att denna studie ska besvara syftet och således få en hög trovärdighet har det gjorts 

ett slumpmässigt urval från alla aktiebolag med revisor som har gått i konkurs under 2015. 

Att slumpmässigt välja ut ett stickprov är viktigt enligt Jacobsen (2002) då resultat och 

analys som baseras på urvalet kommer innehålla skevheter om urvalet innehåller felaktig 

information. Det som eventuellt skulle kunna minska trovärdigheten i denna studie är att 

det baseras på ett urval där skevheter och slumpmässiga faktorer skulle kunna finnas med 

i den insamlade informationen.  

 

2.5.2 Validitet 

Validitet är oftast det som värderas högst när det gäller att bedöma företagsekonomisk 

forskning. Validitet är ett mått på i vilken grad ett begrepp verkligen ger en bild av det 

begreppet. Med andra ord är validitet en bedömning om det som studien syftar till att 

mäta, verkligen mäts. Validitet är egentligen ett samlingsord då det finns olika sorters 

validitet. Denna studie behandlar  ytvaliditet, teoretisk validitet, intern validitet samt 

extern validitet. Ytvaliditet är någorlunda enkelt att kontrollera då det betyder att granska 

om metoden samt den insamlade informationen innehåller relevanta uppgifter för studien. 

Då syftet med denna studie är att undersöka hur många aktiebolag som fått anmärkning 

på sina årsredovisningar samt vad dessa anmärkningar innehåller, har valet att använda 

årsredovisningar fallit sig naturligt. Då de begrepp samt mått som används i studien utgår 

från tidigare forskning kan studiens teoretiska validitet anses vara god. Den interna 
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validiteten kan anses vara god då mycket tidigare forskning kring hur effektiv revisorn är 

samt om revisorn har anmärkt något på företagets fortlevnad finns som grund för studien. 

Det som kan tala emot intern validitet är att mycket av forskningen som studien baseras 

på ej kommer från Sverige och då det finns skillnader mellan länder kan den interna 

validiteten komma att minska. Eftersom studien endast omfattar ett stickprov från 

populationen kan den externa validiteten samt generaliserbarheten ta skada. Det som 

däremot gjorts för att höja generaliserbarheten samt den externa validiteten är att ta ett 

procentuellt urval utifrån de olika tingsrätterna så ett större antal företag har valts från de 

tingsrätterna med fler antal konkurser och ett mindre antal företag har valts från de 

tingsrätterna med färre antal konkurser. (Stenbäck, Rimón och Turunen, 1967). 

 

2.5.3 Replikerbarhet 

Måttet på replikerbarhet syftar till huruvida en studie går att upprepa eller inte. Då 

forskare kan komma att tvivla på ett resultat i en studie och således vilja kontrollera 

resultaten själv, är möjligheten att kunna återupprepa studien av intresse. Med andra ord 

är replikerbarhet ett verktyg för att kunna avgöra studiens reliabilitet. För att en studie ska 

anses vara replikerbar ska tillvägagångssättet vara skildrat på ett mycket detaljerat sätt. 

(Eriksson och Hultman, 2014). 

 

För att denna studie ska uppnå en god replikerbarhet finns det i detta kapitel en utförlig 

beskrivning av studiens tillvägagångssätt. Dessutom finns en beskrivning om hur 

variablerna svarat på studiens frågor i detta kapitel. I kapitel 4 finns utöver detta en 

beskrivning om hur variablerna i arbetet har kodats med hjälp av en innehållsanalys ifrån 

årsredovisningar och revisionsberättelser. 

 

2.5.4 Källkritik 

Det är enligt Thurén (2007) mycket viktigt att forskare är källkritiska vid insamling av 

primär och sekundär data. Enligt Eriksson och Hultman (2014) definieras källkritik som 

en samling av metodregler som används för att skaffa sig vishet om vad som är sant, eller 

i varje fall vad som kan anses sannolikt. Det är forskarens uppdrag att bedöma värdet av 

deras källor samt att granska källornas tillförlitlighet. Vid insamlingen av data till denna 

studie har detta källkritiska synsätt funnits i åtanke samt använts för att höja 

trovärdigheten på uppsatsen. Det finns olika sätt att se på källkritik och  Alvesson och 
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Sköldberg (2008) samt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2009) beskriver fyra 

traditionella punkter av källkritik som används vid skriftlig rapportering; äkthetskritik, 

tendenskritik, samtidighetskritik och beroendekritik.  

 

Äkthetskritik handlar om att granska sanningsnivån i källan samt att fastställa om den är 

manipulerad eller förfalskad. Då sekundära källor är av någon annan finns det en risk att 

sekundära källor innehåller bristfällig information (Flesher och Samson, 1990).  I denna 

uppsats används först och främst vetenskapliga artiklar, vilka har blivit publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter, som sekundära källor. Dessa artiklar anses oftast som 

tillförlitliga då de är peer reviewed. Att en artikel är peer reviewed innebär att artiklarna 

är kontrollerade och godkända av oberoende forskare innan artiklarna får publiceras 

(Vetenskapsrådet, 2016). Äkthet ökar även när flera oberoende källor skriver samma sak 

och för att öka trovärdigheten i denna studie har därför så många, av varandra oberoende 

källor som möjligt som uttrycker samma sak sökts fram och använts. (Alvesson och 

Sköldberg, 2008). 

 

Tendenskritik rör frågan om det finns motiv eller en omedveten orsak till att författaren 

skulle ge en snedvriden bild av informationen i källorna. Detta kan exempelvis exponeras 

genom att författaren utelämnar viss information eller då författaren gör särskilda ordval. 

I denna uppsats har detta undvikits i så stor utsträckning som möjligt genom användandet 

av så många källor som möjligt samt källor som är oberoende av varandra men som ändå 

säger samma saker. (Alvesson och Sköldberg, 2008) (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 

2009). 

 

Samtidighetskritik behandlar frågan om hur lång tid från inträffandet eller observationen 

som den skriftliga källan skapades. En källa räknas oftast som mer tillförlitlig ju 

närmare  inträffandet eller observationen och skapandet av den skriftliga källan ligger 

varandra i tiden. Då det var svårare att dokumentera information förr i tiden är den sortens 

information mer svårtillgänglig och förekommer således i avsevärt mindre grad än senare 

information. Då det görs mycket forskning i dagens samhälle blir detta inte något större 

problem i denna uppsats. Det som däremot gjorts för att höja tillförlitligheten på studien 

är att så mycket ny forskning som möjligt använts, då äldre forskning kan vara 

missvisande och den nyare forskningen oftast är mer omfattande än äldre forskning. 

(Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2009). 
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Beroendekritik handlar om vilket inflytande källorna har på varandra. En källa räknas i 

regel som mer pålitlig om den inte förtäljts i flera led och av olika skribenter. En 

bedömning av i hur stor grad en källa har lett in till andra källor är också relevant och i 

hur stor utsträckning detta haft en påverkan på helhetsstrukturen i studien. (Eriksson och 

Wiedersheim-Paul, 2009). I denna uppsats har informationen primärt tagits från källor 

som inte berättats via flera skribenter. Dessutom har den insamlade informationen i så 

liten mån som möjligt tagits från en källa som hänvisats från en annan källa.  
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3. Referensram 

Studiens referensram är uppdelad i tre delar; allmän referensram, teoretisk referensram 

samt tidigare forskning. I den allmänna referensramen beskrivs revisorns roll, ekonomisk 

brottslighet och konkurser. I den teoretiska referensramen presenteras agentteori och 

institutionell teori. I tidigare forskning presenteras resultatmanipulering, financial 

reporting fraud, fortlevnadsprincipen och audit failure. 

 

3.1 Allmän referensram  

I den allmänna referensramen förklaras vad konkurser samt en kontrollbalansräkning är 

för något. Vidare presenteras ekonomisk brottslighet samt vad en revisor har för roll och 

dess plikter. 

 

3.1.1 Konkurser 

Konkurs är ett juridiskt begrepp som innebär att “gäldenärens samtliga tillgångar 

omhändertas för att rättvist fördelas mellan samtliga borgenärer.” (Zetterström, 2012, 

s.153). I Sverige regleras konkurser i Konkurslagen (1987:672). Där står det att företag 

som är på obestånd kan efter egen eller borgenärs ansökan försättas i konkurs samt att 

obestånd betyder att företaget inte har möjlighet att betala sina skulder och att företaget 

inte kommer ha möjlighet att betala av sina skulder i framtiden heller (1:2 Konkurslag, 

1987:672). 

 

3.1.2 Kontrollbalansräkning 

I 25:14 ABL (2005:551) finns åliggandet att en styrelse genast ska upprätta och låta 

bolagets revisorer (om sådan är utsedd) granska en kontrollbalansräkning: 

 

1. När det finns skäl att anta att bolagets eget kapital, beräknat enligt reglerna om 

kontrollbalansräkning i 25:14 ABL (2005:551), understiger hälften av det 

registrerade aktiekapitalet, eller 

 

2. När det vid verkställighet enligt 4 kap. Utsökningsbalken (1981:774) har visat sig 

att bolaget saknar tillgångar till full betalning av utmätningsfordran. 
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Om styrelsen inte upprättar en kontrollbalansräkning inträder ett personligt 

betalningsansvar för styrelsen. Om kontrollbalansräkningen visar att bolagets egna 

kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, ska styrelsen snarast 

möjligen utfärda en kallelse till bolagsstämma som ska pröva om bolaget ska gå i 

likvidation. En kontrollbalansräkning har möjligheten att göra avsteg från de 

försiktighetsprinciper som tillämpas i ordinarie redovisning. Det gör att tillgångar 

värderas till faktiska försäljningsvärden snarare än vad redovisningen pekar på. (25:14-

19, ABL, 2005:551). 

 

3.1.3 God redovisningssed 

Redovisning ska upprättas på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed, 

vilket framgår av 4:2 och 2:2 i ÅRL (1995:1554). Första paragrafen syftar till att visa hur 

regler kring löpande redovisning och arkivering ska skötas. I andra paragrafen syftar 

begreppet kring värdering och periodiseringsfrågor, men även på uppställningsformer och 

kompletterande upplysningar i årsredovisning. Begreppet är dock under ständig 

förändring och innebörden formas samt utvecklas under tid.  (Skatteverket, 2016). 

 

3.1.4 Ekonomisk brottslighet 

Ekonomisk brottslighet är ett samlingsbegrepp och finns inte som en enskild paragraf i 

lagboken men många av brotten görs i företag eller näringsverksamhet. Största brotten 

som inkluderas under begreppet ekonomisk brottslighet är bokföringsbrott samt 

skattebrott och båda upptäcks oftast i samband med konkurser av utsedd 

konkursförvaltare men även revisorer har anmälningsplikt vid misstanke om ekonomisk 

brottslighet. (Ekobrott, 2016a).  

 

Påföljderna efter ett genomgått ekobrott innefattar böter och eventuellt även fängelse 

(Ekobrottsmyndigheten, 2016). Bokföringen ska följa de bestämmelser som finns i 

bokföringslagen (1999:1078) där det definieras vilka som ska anses som 

bokföringsskyldiga. Skattebrott innebär att oriktiga skatteuppgifter i syfte att undgå skatt, 

lämnas till skatteverket. Ett skattebrott är även när någon underlåter att lämna en 

deklaration för att försöka undgå skatt. För att dömas för skattebrott krävs enligt 2§ 

skattebrottslagen (1971:69) att personen har begått handlingen avsiktligt. (Ekobrott, 

2016b). 



 

23 

3.1.5 Revisorns roll 

Enligt e-conomic (2016) kan revision anses som en kvalitetssäkring av informationen 

som finns i årsredovisningen. Detta beror på att revisorer är anlitade för att se till så all 

finansiell information från företaget är korrekt och tillförlitlig (Öhman et al., 2006). 

Vidare ska revisorn enligt Öhman et al. (2006) försäkra sig om att redovisningen håller 

en god kvalité och att den finansiella informationen är bearbetad på ett sätt som är enhetlig 

med god redovisningssed. Enligt 9:3 ABL (2005:551) är revisorns uppgift att granska 

företagets bokföring, årsredovisning och den verkställande direktörens förvaltning. Vid 

varje räkenskapsår ska revisorn enligt  9:5 ABL (2005:551) lämna en revisionsberättelse 

till bolagsstämman. Enligt 9:6 ABL (2005:551) ska revisorn, i anknytning till revisionen, 

framställa anmärkningar (som inte följer god redovisningssed) till styrelsen samt den 

verkställande direktören. Enligt 20§ Revisorslag (2001:883) ska revisorn vara opartisk, 

självständig och objektiv i sina bedömningar gentemot intressenter och sina klienter. 

Revisorns uppgift är också att kontrollera så den finansiella informationen är korrekt och 

utan felaktigheter då intressenter som baserar sina beslut på felaktig information riskerar 

att ta ekonomisk skada (Öhman, 2004). 

 

En revisor arbetar både med granskning av finansiell information samt rådgivning. 

Granskningsarbetet innebär bland annat att kontrollera hur styrelsen förvaltar firman de 

företräder, medan rådgivning innebär att ge kunden råd eller idéer om hur de kan förändra 

företagets redovisning till det bättre eller minska risken som klienten möjligtvis utsätts 

för. Detta innebär också att revisorn måste hålla sig informerad om nyheter och 

lagförändringar. Då många intressenter är beroende av att utlåtande från revisorer är 

korrekta, står revisorer under revisorsnämndens tillsyn. Revisorns arbetsuppgifter som 

innehåller både granskning och rådgivning leder till en form av konflikt då dessa 

arbetsuppgifter kan ses som varandra motsatser. I granskningsarbetet ska revisorn 

fokusera på att hitta felaktigheter medan revisorn som rådgivare ska hjälpa kunden att låta 

bli att göra dessa felaktigheter. (FAR, 2016a) (Koo och Sim, 1999). 

 

I början på 2002 fick Sverige en ny reglering i revisorslagen (2001:883). Denna reglering 

behandlar revisorns oberoende genom att prova om revisorn är opartisk och självständig. 

För att klienter och intressenter ska kunna ha förtroende för revisorn finns det vissa krav 

som måste vara uppfyllda, nämligen revisorns oberoende och tystnadsplikten. Innan ett 

nytt uppdrag påbörjas ska revisorn utvärdera om det kan finnas orsaker som kan hota 
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revisorns förmåga att arbeta opartiskt eller självständigt. Ett hot mot opartiskhet eller 

självständighet kan exempelvis vara personliga relationer med klienten, ekonomisk eget 

intresse i klientens verksamhet eller att revisorn känner sig hotad av klienten. För att testa 

om dessa hot existerar används en modell som kallas för analysmodellen. Om revisorn 

skulle upptäcka att ett hot mot revisorns oberoende existerar ska revisorn enligt 21§ 

revisorslagen (2001:883), avstå från uppdraget. Dock så måste detta ske enbart om hotet 

kvarstår efter att revisorn har försökt att minska hotet. För att en revisor ska vara 

oberoende räcker det inte med att följa reglerna utan revisorn måste även uppfattas som 

oberoende av allmänheten. Enligt Moberg (2006) är det svårt för en revisor att vara 

fullständigt oberoende i förhållandet till sina klienter men det är viktigt att revisorn 

behåller sin självständighet så denne inte blir influerad av sina kunder. Om revisorn 

utvecklar ett personligt förhållande till sina klienter kommer nämligen revisorn börja 

redovisa på ett fördelaktigare sätt till dessa, vilket i sin tur leder till att revisionen oftast 

brister i kvalité (Svanberg och Öhman, 2015). (FAR, 2011). 

 

Enligt 9:41 ABL (2005:551) samt 26§ revisorslagen (2001:883) får revisorer inte lämna 

information som kan skada bolaget till någon utomstående. Detta innebär enligt 

revisorsnämnden (2016) att revisorn har tystnadsplikt. Tystnadsplikten gäller dock inte 

när revisorn har en skyldighet att lämna uppgifter, så som upplysningar i 

revisionsberättelsen eller när revisorn är skyldig att göra en anmälan till åklagare 

(Revisorsnämnden, 2016). Då det finns en risk för att klienten undanhåller viktigt 

information från revisorn om klienten inte känner att denne kan lita på revisorn är det 

mycket viktigt att revisorn är oberoende, opartisk, självständig och följer lagen om 

tystnadsplikt (Moberg, 2006). Att revisorn följer lagen om tystnadsplikt är viktigt för 

relationen mellan revisor och klient då bolaget ger revisorn ett förtroendeuppdrag. Att 

revisorn tar hänsyn till tystnadsplikten gäller enligt god redovisningssed och då 

redovisning alltid ska beakta god redovisningssed är detta en central utgångspunkt. Om 

revisorn däremot bryter mot tystnadsplikten kan revisorn bli skadeståndsansvarig. (FAR, 

2016b). 

 

I slutet av 1997 och i början av 1998 fick riksdagen in en proposition som hade ett förslag 

på en anmälningsplikt som skulle finnas i ABL (2005:551). Anledningen till detta förslag 

var att revisorer skulle kunna vidta åtgärder på ett mer fördelaktigt sätt genom att anmäla 

till åklagare om revisorn misstänkt att ett brott begåtts. De flesta var överens om att detta 
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förslag borde införas men förslaget mötte även motstånd, främst från revisorer och 

advokater. Trots detta motstånd trädde de nya reglerna i kraft den 1 Januari 1999. Idag 

finns lagen om anmälningsplikt i 9:42 ABL (2005:551) där det står att revisorn ska vidta 

åtgärd om denne misstänker att styrelseledamot eller verkställande direktören gjort sig 

skyldig till brott. De vanligaste av dessa brott är enligt Larsson (2004) bland annat 

bedrägeri, förskingring, borgenärsbrott, mutbrott och skattebrott. (Proposition 

1997/1998:99). 

 

3.2 Teoretisk referensram  

Nedan presenteras teoretiska forskningsmetoder som beskriver hur revisorns 

anmälningsplikt kan tolkas ur agentteori och institutionell teori.  

 

3.2.1 Agentteori 

Eftersom revision kräver mänsklig handlingskraft och utlåtande finns det alltid en risk att 

skilda parter har skilda åsikter. Detta innebär att det kan uppstå problem vid anmärkning 

på bokföring samt fortlevnad då en anmärkning beror på vem som utfört värderingen. 

Agentteorin behandlar detta problem då teorin fokuserar på problem som kan uppkomma 

i relationer mellan revisorer och intressenter. 

 

Principal-agentteorin syftar på en intressekonflikt som kan inträffa när en part, agenten, 

har större insyn i ett företag än principalen och har på så vis ett informationsövertag. En 

principal kan inte vara helt säker på att agenten faktiskt gör det som är avtalat och teorin 

menar att det är där problemet uppstår (Choo och Tan, 2007).  Agenten (som i denna 

studie är revisorn) har egna motiv som inte är samma som principalen (som i denna studie 

är företaget) och vars handlingar ofta delas upp i två delar. Den första delen är att agenten 

inte uppfyller sin del av avtalet till följd av att agenten har bristande moral och den andra 

delen är att agenten inte kan uppfylla avtalet till följd av bristande kompetens (Eisenhardt, 

1989). Studier som Davis, Shoorman och Donaldson (1997) visar på att företagsledningar 

är mycket komplexa personer och det är svårt att hitta enkla lösningar på agentproblemet. 

En lösning som förs fram är att använda revisorer till att upptäcka opportunistiska 

beteenden från agenter (Donaldson och Davis, 1991) men i praktiken har en agent 

tillräckligt mycket inflytande och insyn i den dagliga verksamheten att agenten kan 

manipulera kontrollinstanserna som principalen har tillfört verksamheten (Choo och Tan, 

2007). 
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Ett vanligt problem när en revisor (agenten) blir anlitad av ett företag (principalen) är att 

ge korrekta och sanningsenliga uppgifter om den finansiella status som företaget har. 

Revisorn kan i det här fallet ha ett egenintresse att leverera uppgifter som upplevs som 

fördelaktiga till sig själv i syfte att få behålla uppdraget som revisor. Situationer där 

revisorn agerar i ett egenintresse och inte uppfyller sitt kontrakt är vad Gavious (2007) 

kallar revisorns agentproblem.  

 

Revisorn sätts i en svår situation när ekonomisk brottslighet förekommer då revisorn blir 

tvungen att göra ett val mellan att göra principalen (företagaren) eller staten belåten. 

Enligt Chi och Ho (1999) tvingas revisorn agera i statens intresse, nämligen genom att 

anmäla brottet eller agera i klientens intresse genom att ignorera brottet. Då det är 

omöjligt för revisorn att gynna två parter samtidigt tvingas agenten att välja. Det som kan 

tänkas influera revisorns beslut kan vara hur oberoende revisorn är gentemot sin klient. 

Ett agentproblem kan nämligen uppstå då agenten får betalt av kunden (Gravious, 2007). 

Enligt Gravious, 2007 kommer detta problem troligen finnas kvar så länge en 

företagsledning har möjlighet att anlita en revisor och såldes betalar för dennes 

revisionstjänster.  

 

Figur 5: Agentproblematik. 

 

Figuren ovan beskriver den situation som revisorn hamnar i vid upptäckande av 

ekonomisk brottslighet. När revisorn upptäcker ett ekonomiskt brott ställs denne inför två 

val. Antingen anmäler revisorn företaget till staten och agerar i samhällets intresse, eller 
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så väljer revisorn att ignorera den brottsliga handlingen och således agerar i klientens 

intresse. Vilket av valen som revisorn väljer att göra kan ha mycket att göra med hur 

oberoende revisorn är i förhållande till sin klient. 

 

3.2.2 Institutionell teori 

Eftersom den institutionella teorin ger en förklaring till organisatoriska beteenden och 

strategier samt hur organisationer påverkas av de sociala och institutionella 

förändringarna är detta en teori som är lämplig att använda vid forskning kring varför 

revisorer anmärker eller varför de inte anmärker på bokföringen och företagets 

fortlevnad.  

 

Utgångspunkten inom institutionell teori är att omgivningen har stor makt över 

organisationer och att omgivningen således kan påverka organisationer genom 

påtryckningar samt krav. Exempel på påtryckningar är ekonomiska och tekniska krav som 

begränsar organisationen till en specifik marknad. Detta beror på att omvärlden har 

kontroll över marknaden och att deras behov måste bli tillfreds. Omgivningen kan även 

ställa kulturella samt sociala krav som pressar organisationer att rätta sig efter kraven och 

således få en bestämd roll i omgivningen. Organisationer måste även rätta sig efter regler 

samt samhällets normer, värderingar och åsikter. (Hatch, 2002). Då revision främst har 

sin grund i regler, rekommendationer samt riktlinjer och då legitimitet är ett centralt 

begrepp i den institutionella teorin kan revision tydligt kopplas till den institutionella 

teorin enligt Öhman (2007). Enligt Deegan och Unerman (2011) innebär legitimitet att 

revisionen bör bedömas som tillförlitlig av intressenter genom att revisionen rättar sig 

efter den sociala omgivningen. 

 

Enligt Arena och Azzone (2007) delas de institutionella påtryckningarna in i tre grupper; 

tvingande isomorfism, normativ isomorfism och mimetisk isomorfism. Tvingande 

isomorfism betyder att det finns en tvingande process som pressar en enhet att likna en 

annan enhet som har identiska förutsättningar. Denna process kan ske genom olika 

påtryckningar från intressenter med makt som organisationerna är beroende av. 

Belöningar och bestraffningar används sedan som verktyg för att lotsa individer mot ett 

eftersträvansvärt beteende. (DiMaggio och Powell, 1983). DiMaggio och Powell (1983) 

anser att det existerar två hypoteser som kopplas till den tvingande isomorfismen:   
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 Det finns ett samband mellan hur beroende en organisation är av en annan 

organisation. Detta samband innebär att dessa organisationer blir mer lik varandra 

beträffande organisationsstruktur och beteende.  

 

 En organisations grad av beroende av andra organisationers resurser influerar hur 

lik organisationen kommer att bli andra organisationer inom samma bransch.  

 

I denna studie skulle dessa hypoteser innebära att revisorer som är beroende av sina 

klienter skulle få ett liknande beteende som företagsledarna, vilket i sin tur skulle leda till 

att revisorn inte anmärker på bokföringen.  

 

Normativ isomorfism har sin grund i både formella normer, såsom standarder och lagar 

samt i informella normer såsom sociala och kulturella påtryckningar. Normativ 

isomorfism utformas av samhället, branschorganisationer samt personer i arbetslivet. 

Normativa påtryckningar är inte obligatoriska utan förutsätter att individen handlar med 

utgångspunkt från sin egen uppfattning. Trots att detta enbart är normer och inte är direkta 

regler bestraffas organisationer som inte följer normerna av andra intressenter. (Tuttle 

och Dillard, 2007) (Deegan och Unerman, 2011) (Scott, 2001). Även inom normativ 

isomorfism har DiMaggio och Powell (1983) tagit fram två hypoteser: 

 

 Det existerar ett samband mellan tillit på akademiska meriter i 

rekryteringsprocessen och hur mycket organisationen kommer ta efter andra 

organisationer inom samma bransch. Detta innebär att ju större tillit desto mer lika 

blir organisationerna varandra. 

 

 Det existerar ett samband mellan hur mycket en ledare engagerar sig i andra 

organisationer och hur lika dessa organisationer blir. Detta innebär att om en 

ledare byter idéer med andra organisationer kommer dessa organisationer bli lika.  

 

I denna studie innebär dessa hypoteser att ju mer en revisor engagerar sig i ett företag och 

speciellt i företagsledaren, desto mer lika kommer dessa att bli. Detta innebär i sin tur att 

revisorn troligtvis inte anmärker på bokföringen eller företagets fortlevnad då revisorn 

inte vill försämra för företagsledaren. Om revisorn däremot skulle anmärka så skulle 

troligtvis revisorn känna skuld gentemot företagaren. 
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Den mimetiska isomorfismen betyder att företag försöker ta efter andra bolag för att 

frambringa ett överläge i jämförelse med sina konkurrenter. Dessa företag får då en 

specifik världsbild och när företagarna sedan legitimerar sig med denna får de en 

inställning till vad som är korrekt samt felaktigt. I samband med detta försöker de sedan 

agera efter världsbildens godtagna handlingssätt. (Deegan och Unerman, 2011). När en 

organisation stöter på problem kan organisationen välja att härma efter en annan 

organisation och såldes lära sig av hur andra organisationer går till väga (DiMaggio och 

Powell, 1983) (Mizruchi och Fein, 1999).   

 

Scott (2001) anser däremot att beteendet styrs med utgångspunkt från reglerna som redan 

existerar i samhället och att människors agerade styrs med utgångspunkt från rutiner som 

känns självklara. Även inom den mimetiska isomorfismen har DiMaggio och Powell 

(1983) kommit fram till två generella hypoteser: 

 

 Ju mer osäker relationen mellan målen i en organisation och organisationens 

medel desto mer benägen blir denna organisation att försöka kopiera andra 

organisationer som uppfattas som framgångsrika.   

 

 Det finns ett samband mellan svårigheten att förstå en organisations mål och 

chansen att organisationen försöker kopiera andra organisationer som upplevs 

som framgångsrika. Detta innebär att ju svårare det är att förstå målet med en 

organisation desto större är sannolikheten att denna organisation försöker 

efterlikna andra organisationer. 

 

I denna undersökning skulle dessa hypoteser betyda att om reglerna för när revisorn ska 

anmärka på företagets fortlevnad eller bokföring inte är begripliga så skulle det leda till 

att revisorn inte anmärker på dessa saker. Detta skulle i sin tur kunna leda till att revisorn 

får ett dåligt rykte.  

 

Nedan presenteras en sammanställning över de olika institutionella påtryckningarna som 

används i revision. Denna tabell visar hur de olika institutionella påtryckningarna 

grupperas i revisionsbranschen.  
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Figur 6: Sammanställning av krav inom institutionell teori. (Nygaard och Bengtsson., 

2002, s. 204.) 

Revisorer blir påverkade av både klienter samt de som har makt, som i detta fall är 

tillsynsorgan så som FAR, Ekobrottsmyndigheten och Revisorsnämnden (RN). För att 

samhället samt näringslivet ska fungera på ett regelrätt sätt behövs dessa tillsynsorgan. 

 

3.3 Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning kring vad revisorer anmärker på, hur revisorns 

agerande påverkas av storleken på företaget samt hur ofta revisorn anmärker på företagets 

fortlevnad. 

 

3.3.1 Revisionsanmärkningar i tidigare forskning 

Enligt Paquette (1996) ska en revisionsanmärkning lämnas om revisorn tror att företaget 

inte uppfyller kravet på fortlevnad. Med andra ord bör revisorn göra en anmärkning om 

företaget inte kommer kunna fortsätta med sin verksamhet. Problemet med detta är enligt 

Paquette (1996) att det kan vara svårt för en revisor att avgöra om ett företag ska gå i 

konkurs. I Sverige kallas detta fortlevnadsprincipen och hittas i 2:4 ÅRL (1995:1554). 

Denna princip innebär att revisorn utgår från att företaget ska fortsätta sin verksamhet 

(BLinfo, 2016). Om ett företag inte lever upp till detta krav ska revisorn meddela detta i 

form av en not i årsredovisningen (2:4 ÅRL, 1995:1554). 
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En studie som belyser problematiken med anmärkning på företagets fortlevnad är 

Tagesson och Öhmans (2015) studie där empirisk data från revisionsberättelser för 2 547 

stycken aktiebolag som gick i konkurs under 2010 har samlats in. Tagesson och Öhman 

(2015) har i studien, genom att enbart kolla på kontrollbalansräkningar, kommit fram till 

att det är relativt få företag som har gått i konkurs som har fått anmärkning från revisorn 

på företagets fortlevnad. Tagesson och Öhmans (2015) resultat visar att det endast var 

21,8 % av dessa 2 547 företagen som blev uppmärksammad om att kontrollbalansräkning 

saknades. En anledning till att detta kan vara svårt att avgöra för revisorn är att ingen är 

överens som vilka finansiella faktorer som är viktiga för att avgöra om ett företag är på 

väg mot konkurs. Däremot finns det några faktorer som generellt sett kan tolkas som 

viktiga såsom; kassaflöde, skulder, likviditet på långsikt samt likviditet på kort sikt. 

(Bhimani, Gulamhussen och Lopes, 2009). 

 

Att gömma ett sämre resultat kan vara en form av resultatmanipulering enligt Perols 

(2011), vilket kan leda till att företag undviker att få anmärkningar från revisorn. Perols 

(2011) studie vill föra fram nya sätt att upptäcka bedrägerier inom redovisning då det är 

ett sätt att förstå orsakerna och hjälpa revisorer samt lagstiftare till att skydda investerare 

mot bedrägeri. Perols (2011) använder sig av tidigare forskning för att undersöka 

relationen mellan resultatmanipulering och bedrägeri i ett försök att se om det första leder 

till det andra. Ofta sker steget till bedrägeri inte utan orsak, emellertid bottnar bedrägeri 

ofta i att ledningen har skjutit upp sämre resultat till senare genom redovisningsval eller 

annan resultatmanipulering. Perols (2011) pekar på att sannolikheten till att ledningen i 

ett företag kommer begå ett regelrätt bedrägeri som frångår gränserna i GAAP är högre 

om det tidigare har skett någon form av resultatmanipulering. Riskerna för bedrägeri ökar 

även om vinsterna i företaget har skiftat till det sämre, flexibiliteten i redovisningen 

minskar eller liknande situationer som försvårar för ledningens ekonomiska styrning 

inträffar (Perols, 2011). 

 

3.3.2 Företagens storlek 

Enligt tidigare forskning kan stora företag (stora klienter), skapa ett problem som innebär 

att revisionsbyrån är ekonomiskt beroende av sin kund. Att en revisionsbyrå är beroende 

av en stor klient skulle kunna leda till att revisorer äventyrar deras oberoende och 

rapporterar mer förmånligt till företaget för att behålla den värdefulla kunden. Det finns 
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däremot inte några bevis i tidigare forskning för att revisorer rapporterar mer gynnsamt 

till större kunder. (Reynolds och Francis, 2000). 

 

Trots att revisorerna troligen inte rapporterar mer gynnsamt till större kunder, kan det 

anses att större klienter utgör en större risk för rättstvister. Detta bidrar till att revisorer 

ofta redovisar mer konservativt för dessa större kunder, vilket i sin tur betyder att det som 

dominerar revisorns sätt att redovisa är att de vill skydda sitt rykte. (Reynolds och Francis, 

2000). Det finns också fler risker för revisorer när det kommer till att lämna en 

anmärkning och på så sätt möjligen skapa en tvist mellan revisorn själv och sin klient. En 

av riskerna är att ryktet för revisorn kan ta skada om det visar sig att företaget upplever 

att revisorn på nått sätt motarbetar företaget genom att ta upp oegentligheter (Kida, 1980). 

 

3.3.3 Revisorns effektivitet 

Inom företagsekonomisk forskning är det enligt Kida (1980) vanligt att definera revisorns 

effektivitet som; hur många gånger revisorer gjort en anmärkning på företags fortlevnad 

innan företagen går i konkurs (en så kallad typ 3 anmärkning i denna studie). Med andra 

ord är en effektiv revisor en revisor som gjort en anmärkning på företagets fortlevnad 

innan företaget gått i konkurs och en ineffektiv revisor är en revisor som ej gjort en 

anmärkning på företagets fortlevnad trots att företaget senare gått i konkurs.  Enligt 

Barnes (2004) är det många forskare som har tagit upp revisorns effektivitet samt 

undersökt om en utebliven anmärkning på fortlevnad beror på att revisorn är inkompetent 

eller om det beror på att revisorn inte är oberoende. I en studie av DeAngelo (1981) 

uppmärksammas denna relation mellan revisorns oberoende samt revisorsbyråns storlek 

då det har framkommit att mindre revisionsföretag hävdar att storleken på 

revisionsföretaget inte påverkar revisions effektivitet och således borde, i valet av 

revisionsbyrå, storleken på byrån vara irrelevant. 

 

I motsats till detta existerar annan forskning som tyder på att det finns en relation mellan 

revisionseffektivitet samt revisionsbyråns storlek och att denna relation finns trots att 

revisorerna vid start besitter identiska möjligheter eller kunskap. Vidare menas att större 

revisionsbyråer har mer att förlora på att inte uppmärksamma ett brott i bokföringen, 

vilket leder det till att kvalitén på redovisningen är bättre i en större revisionsbyrå än i en 

mindre byrå. (DeAngelo, 1981). 
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I en studie gjord av Francis (2004) diskuteras hur misslyckanden inom revisioner, så 

kallade audit failures ska definieras. Då audit failure uppenbarligen inträffar när 

kvaliteten på revisionen är dålig, borde en bra utgångspunkt vara att fundera kring graden 

av direkt misslyckande (Francis, 2004). Enligt Cordoş och Fülöp (2015) har audit failure 

mycket att göra med hur effektiv revisionen är och definierar en effektiv revision som en 

grundläggande förutsättning för att få en rättvisande bild av den finansiella ställningen 

samt prestanda av ett företag. Tidigare studier belyser att audit failure oftast sker i två fall. 

Dessa är när kravet på god redovisningssed inte uppfylls samt när revisorn utfärdar en 

modifierad eller en oren revisionsberättelse. I båda dessa fall kommer bokslutet att vara 

potentiellt vilseledande för användarna och således ge mycket dåligt information till 

möjliga investerare. (Francis, 2004). 

 

En effektiv revisor ska även kunna uttala sig om i hur stor utsträckning resultat och 

balansrapporterna i årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets ekonomiska 

ställning, vilket kan vara svårt när företaget utövar olika typer av resultatmanipulering. 

Enligt Healy och Wahlen (1999) inträffar resultatmanipulering när ledande personer 

medvetet påverkar finansiella rapporter för att antingen missleda aktieägare om 

underliggande finansiella resultat i företaget eller till att influera kontrakt som påverkas 

av rapporterade siffror från företaget. När resultatmanipulering går ifrån Genereal 

Accepted Accounting Principlies (GAAP) blir det istället en form av bedrägeri och 

således olagligt. Bedrägeriet har dock oftast samma mål som resultatmanipuleringen 

(Healy och Wahlen, 1999). Enligt Healy och Wahlen (1999) finns det tydliga tecken 

på  att företag som har använt sig av någon form av resultatmanipulering också är mer 

benägna att begå bedrägerier, med andra ord redovisa utanför GAAP. När 

resultatmanipulering börjar gå utanför gränserna på GAAP kan det också kallas real 

activitets manipulation (RM). Vid användning av RM används inte enbart 

redovisningstekniska regler till att manipulera resultaten utan även investeringar, 

transaktioner och operationer läggs in på det sätt i verksamheten som manipulerar vinsten 

på önskvärt sätt (Gunny, 2010). 

 

Resultatmanipulering sker oftast i företag strax innan ett företag ska lansera sina aktier 

till den offentliga marknaden. Syftet är att aktierna kommer bli uppvärderande och 

prestera bra tidigt i aktiehandeln då de gamla ägarna vill göra så stor vinst som möjligt 

från sitt ägande. Möjligheten att upptäcka den typen av resultatmanipulering från externa 
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investerare handlar mycket om vilken metod av resultatmanipulering det handlar om. 

(Ibrahim Xu och Rogers, 2011). Det finns olika varianter av resultatmanipulering och 

redovisningsval är ett av begreppen som kopplas samman med detta. De två andra 

vanligaste formerna av resultatmanipulering är income smoothing och big bath. Income 

smoothing är en form av resultatutjämning där resultatet från olika perioder jämnas ut 

samt blir likvärdiga och big bath innebär att ett dåligt resultat ett år medvetet försämras 

för att det ska bli enklare att göra ett bra resultat nästkommande år (Arya, Glover och 

Shayam, 1998). Det framkommer att det inte är helt lätt att definiera vad som innefattas 

inom resultatmanipulering men som tidigare visat är det när ledningen i ett företag vill 

påverka resultatet i företaget eller synen på företaget i önskvärd riktning. 

 

Kassem (2012) tar i sin studie upp om en revisor kan se skillnaden mellan 

vinstmanipulering och regelrätta bedrägerier. Skillnaden är inte helt självklar då 

vinstmanipulering kan ligga i en gråzon som gör att det är svårt att alltid säga om det är 

bedrägeri eller inte men en effektiv revisor bör kunna se skillnad på dessa. En vanlig 

definition av bedrägeri är när redovisningen bryter mot GAAP. Detta problem är 

fortfarande stort då det saknas en konsensus bland revisorer vart den exakta gränsen går 

i redovisningen mellan godkänd resultatmanipulering och bedrägeri. Salehi, Mansoury 

och Pirayesh (2009) har i sin undersökning från Iran försökt finna vilka faktorer som har 

positiv eller negativ påverkan för kvalitén på revisionen eller på chansen att en revisor 

upptäcker ett bedrägeri. För att finna faktorerna har Salehi, Mansoury och Pirayesh (2009) 

valt att beakta följande frågor; 

 

 Påverkar revisionsregleringar möjligheterna att upptäcka bedrägerier? 

 Påverkar saknaden av intressekonflikt chansen att upptäcka bedrägerier? 

 Påverkar marknaden i Iran chansen till att upptäcka bedrägerier i företagssektorn? 

 Påverkar storleken på revisionsbyrån chansen att upptäcka bedrägerier? 

 

Resultaten pekar på att revisorerna själva anser att revisionsregleringar och hur 

marknaden ser ut påverkar i hög grad om bedrägerier kommer att upptäckas. Storleken 

på revisionsbyrån och avsaknaden av intressekonflikt anses inte påverka möjligheterna 

till upptäckten av bedrägeri. 
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Lane och O´Connel (2009) visar i sin studie hur finansiella bedrägerier har ändrat form 

samt ökat i storlek mellan 2002 till och med 2005 jämfört med COSO-rapporten som 

undersökte finansiell brottslighet 1987-1997. Syftet med studien var att ge insikt och visa 

hur bedrägerier kan komma att se ut efter den stora Enronskandalen 2008 (där revisorer 

absolut inte ansågs vara effektiva). Forskarna gjorde ett urval på 350 företag som hade 

varit involverade i finansiella bedrägerier och därifrån togs ett urval på 55 som jämfördes 

med ett urval från COSO-rapporten på 99 företag. En slutsats som forskarna kommit fram 

till visar att bedrägerierna överlag var större, mer lönsamma och fler än i COSO-

rapporten. Detta visar att det är mycket viktigt att revisorer är effektiva då det utan 

effektiva revisorer är mycket svårt att stoppa finansiella bedrägerier. Andra tecken på 

förändring i finansiella bedrägerier var att det oftare involverade mindre företag och att 

upptäckterna från 2002-2005 innefattar betydligt större företag där även seniora 

tjänstemän var involverade.  Ett tecken var att företag drevs av att gömma förluster för 

att stilla oro hos spekulanter på Wall Street, syftet med det var att säkerställa att aktiepriset 

inte sjönk utan snarare steg. (Lane och O´Connel, 2009). 

 

3.4 Sammanfattning av referensramen 

Studiens referensram är uppdelad i tre delar; allmän referensram, teoretisk referensram 

samt tidigare forskning. I den allmänna referensramen beskrivs bland annat revisorns roll, 

ekonomisk brottslighet, anmälningsplikt och revisorns oberoende. Innan ett nytt uppdrag 

påbörjas ska revisorn utvärdera om det kan finnas orsaker som kan hota revisorns förmåga 

att arbeta opartiskt. För att minska den ekonomiska brottsligheten infördes den 1 Januari 

1999, lagen om anmälningsplikt. Lagen innebär att revisorn är skyldig att vidta åtgärder 

om denne misstänker att ett brott begåtts samt att i vissa fall göra en anmälan till åklagare 

eller polis. Detta innebär att tystnadsplikten inte gäller när revisorn har en skyldighet att 

lämna uppgifter. Om ett aktiebolag inte har möjlighet att betala sina skulder, kan ett 

företag försättas i konkurs, vilket innebär att gäldenärens tillgångar omhändertas för att 

fördelas mellan borgenärer. 

 

I den teoretiska referensramen presenteras agentteori och institutionell teori. Agentteori 

innebär att det existerar en intressekonflikt mellan en principal och en agent. Detta 

innebär att revisorn (agenten) kan ha ett egenintresse att leverera uppgifter som upplevs 

som fördelaktiga för revisorn själv i syfte att få behålla uppdraget som revisor. Dessa 

situationer, där revisorn agerar i ett egenintresse och inte uppfyller sitt kontrakt kallas 



 

36 

revisorns agentproblem (Gavious, 2007). För att förklara de påtryckningar som styr 

revisorns yrkesutövande har även den institutionella teorin använts i studien. 

Utgångspunkten inom institutionell teori är att omgivningen har stor makt över 

organisationer och att omgivningen således kan påverka organisationer genom 

påtryckningar samt krav. De krav som ställs på revisorerna utgörs av tvingande-, 

normativa-, och mimetiska påtryckningar. Dessa kan komma från många håll såsom; 

lagstiftande organ, tillsynsnämnder och de verksamheter som aktiebolagen verkar inom.  

 

I tidigare forskning diskuteras resultatmanipulering som inträffar när ledande personer 

medvetet påverkar finansiella rapporter för att antingen missleda aktieägare om 

underliggande finansiella resultat i företaget eller till att influera kontrakt som påverkas 

av rapporterade siffror från företaget. Det är inte lätt att definiera exakt vad som innefattas 

inom resultatmanipulering men de vanligaste begreppen är; income smoothing, bigh bath 

och redovisningsval. Den tidigare forskningen handlar även om financial reporting fraud 

som ifrågasätter om en revisor kan se skillnaden mellan vinstmanipulering och regelrätta 

bedrägerier. Då vinstmanipulering ligger i en gråzon är det svår att avgöra om det är 

bedrägeri eller inte.  

 

Även begreppet fortlevnad samt audit failure diskuteras i denna studie. 

Fortlevnadsprincipen innebär att revisorn utgår från att företaget ska fortsätta sin 

verksamhet. Om företaget inte lever upp till detta krav ska revisorn meddela detta i 

årsredovisningen. Problemet med detta är att det kan vara svårt för en revisor att avgöra 

om ett företag håller på att gå i konkurs. Audit failure inträffar när kvaliteten på revision 

är dålig och har mycket att göra med hur effektiv revisionen är. Oftast inträffar audit 

failure i två fall; när kravet på god redovisningssed inte uppfylls och när revisorn utfärdar 

en modifierad eller en oren revisionsberättelse.  

 

Revisorns oberoende i tidigare forskning är också en del som måste beaktas. Fastän vissa 

hävdar att storleken på revisionsföretaget inte påverkar revisionseffektiviteten har större 

revisionsbyråer mer att förlora på att inte uppmärksamma ett brott i bokföringen, vilket 

gör att kvalitén på redovisningen är bättre i större revisionsbyråer. Stora företag kan skapa 

problem som innebär att revisionsbyrån är ekonomiskt beroende av sin kund. Detta 

innebär att revisorer äventyrar deras oberoende och rapporterar mer fördelaktigt till 

företaget för att behålla det som kund. Däremot finns inte några bevis i tidigare forskning 
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för detta. Större klienter utgör en större risk för rättstvister. Detta gör att revisorer 

redovisar mer konservativt för större kunder, vilket betyder att det som styr revisorns sätt 

att redovisa är att de vill skydda sitt rykte.  

 

3.4.1 Förklaringsmodell (a priori-modell)  

Utifrån den allmänna referensramen, tidigare forskning samt den teoretiska 

referensramen har en modell utformats. Modellen nedan redogör för vilka faktorer som 

kan tänkas påverka revisionsberättelsen i företag som kort därefter hamnar i konkurs. Hur 

revisorn kommer att agera i revisionsberättelsen i ett företag som inom kort kommer att 

begäras i konkurs kan ses utifrån ett antal olika variabler, teorier och tidigare forskning 

som redogörs var för sig efter modellen.  

 

 

Figur 7: Förklaringsmodell (a priorimodell). 

I den grå rutan visas sambandet mellan revisorns agerande och vilka 

revisionsanmärkningar som genereras av det. Det som påverkar revisorns agerande samt 

revisionsanmärkningar visas genom de mindre boxarna; agent teori, institutionell teori  

samt tidigare forskning kring revisorns effektivitet och företagsstorlek.  

 

3.4.2 Undersökningsmodell 

Utifrån studiens syfte samt den allmänna referensramen, den teoretiska referensramen 

och tidigare forskning har en undersökningsmodell utformats. Undersökningsmodellen 
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syftar till att förklara för läsaren och ge en överblick om hur frågorna i den här studien 

ska besvaras. 

 

Figur 8: Undersökningsmodell. 

Det första området i denna undersökningsmodell är de frågor som ska besvaras i studien. 

Antal anmärkningar syftar till frågan hur vanligt det är att revisorer lämnar anmärkningar 

till företag innan konkurs. Vilka typer av anmärkningar symboliserar frågan om vilka de 

vanligaste anmärkningarna i revisionsberättelser är. Skillnader mellan företagets storlek 

syftar till frågan om det existerar något samband mellan antal anmärkningar och 

företagets omsättning. För att kunna besvara dessa frågor har en inledande analys gjorts 

som utformats utifrån den allmänna referensramen och den teoretiska referensramen (det 

mellersta området i figur 8) som sedan applicerats på frågeställningarna. Tre 

grundläggande rubriker från den allmänna och den teoretiska referensramen har valts ut; 

anmärkningar i tidigare forskning, revisorns effektivitet och företagets storlek i tidigare 

forskning. Efter den inledande analysen har en djupgående analys utifrån teorierna i denna 

studie (agentteorin och institutionell teori) gjorts för att sedan leda fram till en slutsats.  

 

Då denna studie handlar om anmärkningar är det mycket viktigt att studera och jämföra 

mot tidigare forskning som är kopplad till anmärkningar. På grund av detta används 

rubriken anmärkningar i tidigare forskning som är hämtad ur både den allmänna 

referensramen men mest hämtad från den tidigare forskningen i referensramen. Rubriken 

revisorns effektivitet utformades utifrån den allmänna referensramen och tidigare 

forskning. I denna rubrik ingår att revisorn ska anmärka på bokföringen enligt 

anmälningsplikten. Då denna studie är inriktad mot anmärkningar på företag i konkurs 
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blir det genast intressant att analysera anmärkningar och uteblivandet av anmärkningar ur 

ett storleksperspektiv. Rubriken företagets storlek har utformats utifrån den tidigare 

forskningen. Då många studier, bland annat DeAngelos (1981), visar att om revisorn är 

beroende av en större klient så anmärker revisorn inte, därför kan det anses intressant att 

se om det finns någon skillnad i storlek mellan företagen som valts ut i den här studien. 

 

Det sista området längst till höger i figur 8 är teorierna som finns i den teoretiska 

referensramen. Att analysera det empiriska materialet utifrån dessa två teorier är givande 

då dessa teorier mycket väl går att tillämpa på revisorer för att veta hur de tänker och vad 

de styrs av. Anledningen till att dessa teorier finns längst till höger i modellen är för att 

det empiriska materialet analyseras, enskilt med grund i studiens frågor. Detta görs för att 

få en djupare analys av det empiriska materialet. 
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4. Empiri och inledande analys 

Här redovisas resultatet av sammanställningen från det urval som togs under begärda 

konkurser 2015. Först presenteras figurer i syfte att visa hur många företag som fått 

anmärkning samt hur många av varje anmärkning som har upptäckts. Uppdelningen har 

skett i de i förväg bestämda kategorierna som har bestämts i metoden och övriga 

avvikelser som har varit i så pass liten mängd att det inte har fått en egen kategori 

presenteras under övriga. Närmare förklarande text presenteras till varje kategori och 

kopplas sedan till gällande lagar.  

 

4.1 Anmärkningar 

I figur 9 presenteras ett diagram över hur många företag från urvalet som fått en 

anmärkning och hur många företag som inte fått någon anmärkning. 

 

 

Figur 9: Antal anmärkningar. 

 

Om företag har fått någon form av anmärkning har det kodats till en kategorivariabel och 

fått siffran 1 - Anmärkning. För att företaget skulle få en anmärkning, och således en 1:a 

på anmärkningar krävdes det att revisorn uttryckligen i revisionsberättelsen skrev 

“anmärkningar” eller att revisorn uttryckligen skrev att det fanns en brist eller en oro över 

någonting inom företaget. Vid en avsaknad av anmärkning har variabeln kodats till siffran 

0 - ingen anmärkning. 
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Under 2015 gick 5674 företag i konkurs och 2047 av företagen kunde uppvisa att de hade 

en revisor. Utifrån ett urval på 350 företag framgick det att 61 % av företagen, hade 

anmärkningar från revisorn i revisionsberättelsen enligt kodningen beskriven i förra 

stycket. 

 

I denna studie har en uppdelning på olika typer av anmärkningar skett. Denna uppdelning 

samt hur många företag som fått en specifik anmärkning finns att finna i figur 10 samt i 

texten nedan. 

 

 

Figur 10: Fördelning av anmärkningar. 

 

Förutom denna uppdelning har alla anmärkningar kodats till kategorivariabler. Vid en 

anmärkning har det i SPSS kodats till 1 och vid en avsaknad av variabeln har det istället 

kodats till 0.  

 

Typ 1 – Ger anmärkning om revisorn har anmärkt på att skatter, sociala avgifter, avdragen 

skatt eller mervärdesskatt inte har betalts i rätt tid eller med rätt belopp. 

 

Bolaget har inte i rätt tid och med rätt belopp redovisat eller betalt mervärdesskatt, 

avdragen skatt eller sociala avgifter enligt SFL (2011:1244). I 9:34 ABL (2005:551) finns 

regler om vad revisorn ska anmärka på när bolaget inte har fullgjort sina skyldigheter 

kring skatter och avgifter. Det finns i paragrafen fyra punkter som ska uppfyllas för att 

bolaget inte ska få en anmärkning i revisionsberättelsen. Har bolaget inte följt det som 

står i följande punkter ska revisorn ge en anmärkning: 
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 Gjort skatteavdrag enligt skatteförfarandelagen (2011:1244)  

 Anmält sig för registrering enligt SFL (2011:1244) 

 Lämnat skattedeklarationer enligt SFL (2011:1244), eller 

 I rätt tid betalt skatter och avgifter som omfattas av SFL (2011:1244). 

 

Urvalet i arbetet har visat att 137 av 213 företag med anmärkningar har fått det genom att 

företaget inte har redovisat eller betalt mervärdesskatt, sociala avgifter eller avdragen 

skatt.  

 

Typ 2 – Ger anmärkning om revisorn i revisionsberättelsen påpekar att årsredovisningen 

är upprättad så pass sent att en bolagsstämma inte kan hållas inom sex månader efter 

räkenskapsårets utgång.  

 

En typ 2 anmärkning innebär att årsredovisningen inte har upprättats i sådan tid att det 

varit möjligt, att enligt 7:10 ABL (2005:551), hålla årsstämma inom sex månader efter 

räkenskapsårets utgång. Med andra ord menas att om årsredovisningen inte har avgetts 

inom sex månader från utgången på räkenskapsåret ska en anmärkning om detta finnas i 

revisionsberättelsen. Enligt 9:33 ABL (2005:551) ska en revisor anmärka i 

revisionsberättelsen om styrelse eller VD handlat i strid med tillämplig lag om 

årsredovisning. En anmärkning ska således finnas i revisionsberättelsen om inte ÅRL 

(1995:1554) har följts.  

 

Typ 3 – Ger anmärkning om kontrollbalansräkning inte har upprättats enligt 25:13 ABL 

(2005:551) eller om revisorn har uttryckt en oro över företagets möjligheter till 

fortlevnad. 

 

Om kapitalbristen har blivit så allvarlig i bolaget att kapitalet understiger hälften eller mer 

av det registrerade aktiekapitalet enligt reglerna i 25:14 ABL (2005:551) ska styrelsen 

upprätta en första kontrollbalansräkning som revisorn ska granska. I en 

kontrollbalansräkning får bolaget utföra en del justeringar i syfte att inte undervärdera 

bolagets egna kapital. Om kontrollbalansräkningen ändå visar att det egna kapitalet 

understiger det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen kalla till en första bolagsstämma. 

På bolagsstämman kommer det att bestämmas om bolaget ska gå i likvidation eller nyttja 
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en tidsfrist till att upprätta en andra kontrollbalansräkning där kapitalet ska vara 

tillräckligt.  

 

Typ 4 – Ger en anmärkning om revisorn uttryckligen beskriver en brist i något om 

bokföring, löpande redovisning eller påpekar att styrelsen har bristande interna 

kontroller.  Om revisionsberättelsen påpekar brister enligt  9:6a ABL (2005:551) eller 8:4 

3st ABL (2005:551) genereras också en anmärkning.  

 

Enligt 9:6a ABL (2005:551) ska revisorn uppmärksamma om det finns brister i bolagets 

interna kontroll i den finansiella rapporteringen. Om det finns stora brister har styrelsen 

inte fullgjort sina förpliktelser då det i 8:4 3 stycket ABL (2005:551) står att “styrelsen 

skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen 

och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt”. I 

ABL (2005:551) anges också att styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltning 

av bolagets angelägenheter. En anmärkning på brister i bokföringen betyder med andra 

ord att VD eller styrelsen har brustit i sitt ansvar enligt 8:4 3st ABL (2005:551).  

 

Typ 5 – En anmärkning sker när revisorn påpekat att ett förbjudet lån från företaget skett, 

ofta till företagsledare själva men kan också vara till tredje part. 

 

Förbjudet lån har skett i företaget om det inte är godkänt enligt 21:1 ABL (2005:551). 

Lån från bolaget till aktieägare regleras i kapitel 21 i ABL (2005:551) och enligt 21:1 

ABL (2005:551) får ett penninglån från bolaget inte lämnas till aktieägare, koncernägare 

eller närstående personer till dessa. Om detta görs i strid mot 21:1 ABL (2005:551) sker 

ett så kallat förbjudet lån. Ett lån får dock ske till vissa som omfattas av 21:1 ABL 

(2005:551) så som kommun, landsting eller kommunalförbund. Ett lån sker också lagligt 

om “lånet är avsett uteslutande för gäldenärens rörelse och bolaget lämnar lånet av rent 

affärsmässiga skäl” (21:2, 3 punkten, ABL, 2005:551). 

 

Typ 6 – Ger en anmärkning när felaktiga fordringar har bokförts i företaget. Det kan vara 

att det i revisionsberättelsen finns beskrivet att fordringar kan anses vara oriktiga i sin 

existens men det kan också vara att fordringar anses oriktiga i sin storlek.  

 

Typ 7 – Är anmärkningar och upplysningar som inte kan anses passa in på typ 1-6 
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anmärkningar men som ändå de facto är en anmärkning. Anmärkningarna har i övrigt 

varit så pass olika och få att en egen kategori har bedömts som oviktig i studien. 

 

4.2 Revisorns effektivitet 

Nedan presenteras ett diagram om hur effektiv revisorn är. Då en anmärkning på typ 3 

direkt kan kopplas till revisorns effektivitet benämns anmärkningen i diagrammet nedan 

som en typ 3 anmärkning. 

 

 

Figur 11: Andel av alla anmärkningar som är typ 3. 

 

Typ 3 ger anmärkning om styrelsen inte har upprättat en kontrollbalansräkning vid 

förbrukat aktiekapital enligt 25:13 ABL (2005:551) eller om revisorn uttrycker oro över 

bolagets fortlevnad till följd av dålig ekonomi.  

 

Av totalt 213 företag med anmärkningar var det 35,68 % (76 st) av alla anmärkningar 

som var typ 3, vilket var den tredje vanligaste anmärkningen i undersökningens urval. Av 

alla konkurser i urvalet var det 22 % som i revisionsberättelsen fick en uttryck oro över 

aktiekapital eller fortlevnad (se figur 12). 
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Figur 12: Andel typ 3 anmärkningar över urvalet. 

 

4.3 Företagets storlek 

För att koda storleken på företag har rapporterad omsättning på företagets sista 

verksamma år beskrivet i Retriver använts. Omsättningen har tilldelats en siffra i tusentals 

kronor och har kodats till att bli en kvantitativ variabel i SPSS. I SPSS har sedan ett 

histogram utformats med två staplar där medelomsättningen har visualiserats med blå 

stapel för både företag med anmärkning och företag utan anmärkning. För att jämföra 

med det faktiska antalet som har anmärkning respektive inte anmärkning har även en 

stapel förts in som har färgen grön (se figur 13). 
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Figur 13: Medelomsättning företag. 

 

Den gröna stapeln visar antalet konkurser som fick anmärkning respektive inte fick 

anmärkning, medelomsättningen på företagen är här visad på den blå stapeln. 

Medelomsättningen på företag som inte fick någon anmärkning ligger på ungefär 8 000 

tkr i kontrast till medelomsättningen på företag som fick omsättning vilket var ca 5 000 

tkr.  

 

I figur 14 visas en större skillnad mellan bolagens medelomsättningar och revisorer som 

lämnar anmärkning om fortlevnad. 
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Figur 14: Medelomsättning bland företag som fick anmärkning om fortlevnad. 

Som kan ses i figur 14 är det ett mindre antal större företag som fått en 

fortlevnadsanmärkning och således ett större antal mindre företag som fått en 

anmärkning. 

 

4.4 Sammanfattning av empiri 

 

Under 2015 gick 5674 företag i konkurs och 2047 av företagen kunde uppvisa att de hade 

en revisor. Utifrån ett urval på 350 företag framgick att 61 % av företagen hade 

revisionsanmärkningar. Revisionsanmärkningarna i denna studie har delats in i 7 olika 

typer av anmärkningar; 

 

 Typ 1- företaget har inte redovisat eller betalt mervärdesskatt, sociala avgifter 

eller avdragen skatt. 
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 Typ 2- årsredovisningen är upprättad så sent att en bolagsstämma inte kan hållas 

inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.  

 Typ 3- en kontrollbalansräkning har inte upprättats eller så har revisorn uttryckt 

en oro över företagets fortlevnad. 

 Typ 4- brist i löpande redovisning eller interna kontroller.   

 Typ 5- förbjudet lån från företaget. 

 Typ 6- felaktiga fordringar har bokförts i företaget. 

 Typ 7- övriga anmärkningar. 

 

Urvalet i arbetet har visat att 137 av 213 företag med anmärkningar har fått en typ 1 

anmärkning. Av totalt 213 företag med anmärkningar var det 35,68 % (76 st) av 

anmärkningarna som var typ 3, vilket var den tredje vanligaste anmärkningen i 

undersökningens urval. Av alla konkurser i urvalet var det 22 % som i 

revisionsberättelsen fick en uttryck oro över aktiekapital eller fortlevnad. För att koda 

storleken på företag har rapporterad omsättning på företagets sista verksamma år 

beskrivet i Retriver använts. Omsättningen har tilldelats en siffra i tusentals kronor och 

har kodats till att bli en kvantitativ variabel i SPSS. I empirin är det är ett mindre antal 

större företag som fått en fortlevnadsanmärkning och således ett större antal mindre 

företag som fått en anmärkning. 

 

4.5 Inledande analys  

I den inledande analysen diskuteras empirin översiktligt utifrån syftet samt de 

frågeställningar som finns  i denna studie. 

 

4.5.1. Analys av anmärkningar 

Då revisorns roll innebär att bland annat granska företagens bokföring samt 

årsredovisning kan revisorn ses som en kvalitetssäkring (9:3 ABL, 2005:551) (e-conomic, 

2016). Som visas i figur 9 är det något vanligare att företag som går i konkurs får någon 

anmärkning av revisorn än att företagen inte får någon anmärkning alls.  

 

Som figur 10 visar är det en övervägande majoritet av anmärkningarna som är av typ 1, 

ungefär 64 % av alla bolag som fick anmärkningar hade anmärkningar som handlade om 

skatter, sociala avgifter, avdragen skatt eller mervärdesskatt. I hela urvalet var det 39 % 
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av bolagen som gick i konkurs som fick en anmärkning på typ 1. Det är svårbedömt om 

det beror på rent slarv från företaget eller om det är en anmärkning som tyder på något 

mer. Skattebrott är ett vanligt förkommande brott som upptäcks av både revisorer men 

också av konkursförvaltare (Ekobrott, 2016a). Det är dock inte möjligt i den här 

undersökningen att se vilka av företagen eller hur stor andel som faktiskt leder till åtal vid 

konkursen i förhållande till typ 1 anmärkningar. Däremot har det uppmärksammats att 

om det är allvarliga brister i skötseln av företaget genererar det snarare typ 3 - 4 

anmärkningar istället då också revisorn kan uttrycka med andra ord hur denne kan 

uppleva bristerna. Det är dessutom lagstadgat i proposition 1997/1998:99 att revisorn ska 

anmäla vid misstanke om brott. Vilket visar att typ 1 anmärkning snarare är ett slarvfel 

från bolagets sida.  

 

Typ 2 anmärkningar är också många och visar att bolaget har varit för sen med att upprätta 

ett årsbokslut och som i sig inte tyder på något mer är en försening. Ungefär 50 % av 

företagen med anmärkningar hade den här typen av anmärkningar och ungefär 30 % AV 

alla företagen fick den här anmärkningen. Lika som med typ 1 fel så gäller det att om det 

vore en brottslig handling skulle revisorn ha varit bunden vid lag att rapportera in brottet. 

Detta gör att det är svårt att läsa in något mer än att typ 2 fel är en sorts 

förseningsanmärkning. 

 

Typ 3 anmärkningar fick ungefär 36 % av alla företag med anmärkningar och ca 22 % av 

alla 350 företag i urvalet. Då typ 3 anmärkningar är en så pass stor del av antalet 

anmärkningar har typ 3 anmärkningar analyserats djupare i 4.5.2 och kommer inte att 

diskuteras närmare här.  

 

Typ 4 anmärkningar är den första av anmärkningar som inte var en speciellt stor andel 

men som också kan peka på allvarligare brister. Ungefär 10 % av företag med 

anmärkningar och 6 % av urvalet fick anmärkning på att bolaget hade problem med den 

löpande bokföringen och bristande rutiner i den interna kontrollen. Brister i bokföring 

kan vara ett försök till resultatmanipulering av bolagets resultat enligt Healy och Wahlen 

(1999). Om personen ansvarig för löpande redovisning inte varit införstådd med hur 

GAAP ser ut i Sverige kan det leda till en anmärkning på bokföringen. Vanliga försök till 

resultatmanipulering kan exempelvis vara att ändra nyckeltal i bolaget för att försöka öka 

värdet på företaget (Ibrahim et al, 2011). Frågan som uppkommer är om brister i 
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bokföringen också är en del i att en revision inte kan på ett tillfredställande sätt följa 

fortlevnadsprincipen.  

 

Typ 5 och typ 6 anmärkningar stod för relativt små andelar av anmärkningarna, men var 

ändå tillräckligt vanligt förekommande att anmärkningarna fick var sin kategori. En typ 

5 anmärkning fick ungefär 3 % av urvalet och en typ 6 anmärkning ungefär 2 %. Detta 

tyder på att anmärkningarna inte är speciellt vanligt förekommande. Förbjudna lån från 

företagen handlar inte om resultatmanipulering utan snarare om ett klart brott mot 

Aktiebolagslagen (2005:551) och i fallen som upptäcktes i det här arbetet handlade det 

uteslutande om ägare som gjort olagliga lån från företaget, ibland kortare perioder då 

lånen också har återbetalts men som ändå genererat en anmärkning i revisionsberättelsen. 

Typ 6 anmärkning handlar om fordringar som inte är korrekta eller som är fel i sin 

omfattning. Det liknar enligt Ibrahim et al (2011) resultatmanipulering där syftet är att 

öka ett företags vinst på ett sätt som kan vara oklart, då det ligger i en gråzon. Då typ 7 

anmärkningar enbart är en övrigkategori och således innehåller många olika 

anmärkningar som revisorn tagit upp i revisionsberättelsen anses denna irrelevant att 

analysera trots att denna kategori har något fler anmärkningar (3 stycken) än typ 6 har. 

 

Även om revisorn inte har anmält bolaget för brott mot GAAP och således accepterat 

redovisningen betyder det inte att bolaget i ett senare skede inte kan bli åtalat för t.ex. 

bedrägerier efter en konkurs. Detta då det inte alltid är självklart att urskilja vad som är 

resultatmanipulering eller vad som är regelrätta bedrägerier (Kassem, 2012).  Det finns 

också forskning som pekar på att om företag gör dåliga vinster så ökar också riskerna att 

företaget agerar bedrägligt, att alla företag som det här arbetet har behandlat har gått i 

konkurs är ett tecken på att företaget har gjort dåliga vinster. Detta stödjer idén att 

felaktiga fordringar i det här sammanhanget kan vara rena bedrägerier (Perols, 2011).  

 

4.5.2 Analys av revisorns effektivitet 

Trots att det är många företag som får anmärkningar väcks frågan om hur effektiva 

revisorer är när det är hela 39 %  (figur 9) som inte har fått någon anmärkning alls. Detta 

innebär således att revisorn har missat eller struntat i att anmärka på företagets fortlevnad 

trots att fortlevnadsprincipen, som innebär att revisorn ska meddela om företagets 

fortlevnad är osäker i en not, funnits i 2:4 ÅRL (1995:1554) sedan 1 Januari 1999. Detta 

tyder enligt Beck och Wu (2006) på att revisorn inte är så effektiv som kan önskas. Om 
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revisorn var mycket effektiv skulle i princip alla företag i denna studie fått en anmärkning 

på företagets fortlevnad. Problematiken som uppkommer är att det är mycket svårt för en 

revisor att veta när en anmärkning bör lämnas (Paquette, 1996). Det här arbetet visar att 

endast ca 22 % av bolagen som faktiskt gick i konkurs fick en anmärkning som visade på 

problem i företagets fortlevnad. Detta tyder således på att revisionen i årsredovisningen 

på ett sätt är vilseledande mot intressenter, såsom ägare eller framtida investerade 

(Franscis, 2004).  Resultaten från det urval som har använts i det här arbetet stödjs också 

av tidigare forskning. Tagesson och Öhmans (2015) studie där de enbart mätt 

kontrollbalansräkning i företagen har visat att enbart 21,8 % av företagen i studien blev 

varnade om företagets fortlevnad i revisionen.  

 

Tidigare forskning och materialet i det här arbetet visar på att det är en avsaknad av 

varningar om fortlevnad i företag som har gått i konkurs, vilket leder till frågor om hur 

effektiv revisorn egentligen är. I denna studie syns det tydligt att revisorn inte är så 

effektiv som kan önskas.  

 

4.5.3 Analys av företagens storlek 

Det går att urskilja, ur den data som har använts i det här arbetet, att figur 13 tydliggjort 

hur skillnaderna mellan företag som har anmärkning och de som inte haft anmärkning ser 

ut samt deras respektive medelomsättning. Det går även tydligt att se i figur 14 att företag 

som har gått i konkurs och har gjort det utan anmärkning har i medel en betydligt högre 

omsättning än företag som har fått anmärkning. Problemet som kan uppstå med revisioner 

är det som Reynolds och Francis (2000) påpekar, att redovisningsbyråer som också 

arbetar med redovisningen i ett företag kan bli mycket ekonomiskt beroende av stora 

klienter. Arbetet kan bestå av löpande bokföring under året och också avslutas med en 

revision vilket kan vara tunga incitament till att inte anmärka på felaktigheter inom 

bolaget. Ett eventuellt fel i bokföringen kan leda till att större byråer drar sig för att 

rapportera det i revisonen då en större byrå har ett rykte att tänka på och att en anmärkning 

kan göra att byrån får dåligt rykte (DeAngelo, 1981). Reynolds och Francis (2000) anser 

dock att det inte finns några bevis på att revisorer rapporterar mer gynnsamt till större 

kunder. Däremot anser Reynolds och Francis (2000) att större klienter utgör en större risk 

för rättstvister, vilket bidrar till att revisorer oftast redovisar mer konservativt för dessa 

större kunder. 
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Resultatet från arbetet pekar på att företag utan anmärkning har en klart högre 

medelomsättning än företag med anmärkning. Det pekar inte i sig på att företagen 

särbehandlas men då det i undersökningen handlar om företag som har begärts i konkurs 

och det ändå inte har blivit någon anmärkning på t.ex. fortlevnad eller förbrukat 

aktiekapital kan detta anses märkligt. Som framkom tidigare i arbetet var det endast ca 22 

% av företag som gick i konkurs som hade någon form av anmärkningar på företagets 

fortlevnad  i sin revisionsberättelse, vilket tyder på att revisorn inte är så effektiv som den 

borde.  
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5. Djupgående analys och slutsats 

I denna del analyseras den insamlade informationen utifrån teorierna i studien. Först 

analyseras samt diskuteras data utifrån agentteorin för att sedan analyseras samt 

diskuteras utifrån den institutionella teorin. I detta kapitel sammanställs även de 

slutsatser som framkommit i studien. Detta görs genom att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Slutligen finns studiens bidrag, förslag till vidare forskning samt en 

metodreflektion presenterad. 

 

5.1 Agentteori 

Principal-agentproblemet inträffar i en situation där principalen (kunden/ företaget) 

utformar en miljö där agenten (revisorn) har en drivfjäder att agera efter sitt eget intresse, 

och inte efter principalens. Enligt Gavious (2007) handlar agentproblem om situationer 

där revisorn agerar enligt sitt egenintresse och inte uppfyller kontraktet med företagaren. 

Detta innebär att en applicering av agentteorin passar utmärkt för att analysera det 

empiriska materialet i denna studie. Utifrån ett agentperspektiv kan en utebliven 

anmärkning ses som en av de gånger där revisorn har utgått från sitt eget intresse i den 

bemärkelsen att revisorn varit rädd att anmärka på bokföringen då en anmärkning skulle 

kunna leda till att kundbasen minskar eller att revisorn, alternativt revisionsbyrån, får 

sämre rykte (Kida, 1980) (Barnes, 2004) (Vanstraelen, 2003). Det som kan ses utifrån 

empirin är att mindre företag fått fler anmärkningar än större företag. Detta skulle ur ett 

agentteoretiskt perspektiv kunna bero på att revisorn är ekonomiskt beroende av kunderna 

så de måste agera från sitt eget intresse genom att inte anmärka på de stora företagens 

bokföring lika ofta som de anmärker på bokföringen åt de företag som är mindre. 

 

En revisor ska enligt 9:5 ABL (2005:551) vid varje räkenskapsår lämna en 

revisionsberättelse till bolagsstämman. Enligt  9:6 ABL (2005:551) ska revisorn i 

samband med detta sammanställa anmärkningar som ej följer god redovisningssed. En 

anmärkning som revisorn bör göra är om revisorn tror att företaget inte kommer kunna 

fortsätta med verksamheten (Paquette, 1996). Som kan ses i figur 10 är det vanligast att 

revisorer anmärker på att bolaget inte i rätt tid och med rätt belopp har redovisat samt 

betalt mervärdesskatt, avdragen skatt eller sociala avgifter. Efter denna anmärkning är det 

också vanligt att revisorn anmärker på att årsredovisningen inte har upprättats i sådan tid 

att det varit möjligt att hålla årsstämma inom sex månader efter räkenskapsårets utgång 

samt att en kontrollbalansräkning inte har upprättats. Att revisorn anmärker på ett bolag 



 

54 

kan också ses som en handling för eget intresse då revisorn kan bli stämd av intressenter 

om revisorn inte gör en anmärkning.  

 

En orsak till att revisorn inte anmärkt på bokföringen skulle kunna bero på hur stor 

omsättning företaget har. Malmlund (2011, 31 maj) skriver i svenska dagbladet att en 

revisor bör gynna småföretagaren till ett litet bolag mer än själva företaget då 

småföretagaren behöver en revisor som sätter företagaren före bolaget för att känna sig 

trygg. Som kan ses av figur 13 är anmärkningar i de företag med en lägre omsättning 

relativt högt vid jämförelse med företag som har en högre omsättning. Detta kan således 

bero på att revisorn, med rädsla för att förlora sina stora kunder, agerat ur eget intresse 

enligt agentteorin genom att inte anmärka på bokföringen åt dessa. Detta tyder också på 

att revisorn agerar själviskt precis som agentteorin förespråkar enligt Gavious (2007). Då 

revisorn vill skydda sitt rykte dominerar det revisorns sätt att anmärka på saker enligt 

Reynolds och Francis (2000), vilket skulle kunna vara ännu en anledning till varför 

revisorn väljer att inte anmärka på bokföringen då de är rädda för att de ska få ett rykte 

om sig att inte hjälpa företagen. 

 

5.2 Institutionell teori 

Utgångspunkten inom institutionell teori är att omgivningen har stor makt över 

organisationer och att omgivningen således kan påverka organisationer genom 

påtryckningar och krav (Hatch, 2002). De institutionella påtryckningarna delas in i tre 

grupper; tvingande isomorfism, normativ isomorfism och mimetisk isomorfism (Arena 

och Azzone, 2007). Tvingande isomorfism betyder att det finns en tvingande process som 

pressar en enhet att likna en annan enhet i befolkningen som har identiska förutsättningar, 

med andra ord tvingas enheten anpassa sig efter regler, lagar samt andra tvingande 

auktoriteter (Hatch, 2002) (DiMaggio och Powell, 1983).  

 

Lagen om anmälningsplikt som innebär att en revisor måste anmäla om denne misstänker 

att ett brott har begåtts är en tvingande lag, vilket innebär att revisorerna är tvungna att 

lyda då revisorns plikt är att uppfylla samhällets intressen för att försöka förhindra 

ekonomisk brottslighet. Trots denna skyldighet att anmäla är det många företag i studien 

som inte fått anmärkningar. Enligt Larsson (2004) är de vanligaste bokföringsbrotten 

bland annat bedrägeri, förskingring, borgenärsbrott, mutbrott och skattebrott. I denna 

studie har det framkommit att de vanligaste anmärkningarna skulle kunna leda till några 
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av dessa brott, nämligen; skattebrott, förskingring samt borgenärsbrott. Trots att en 

revisor ska lämna en not i årsredovisningen om att fortlevnadsprincipen inte gäller för 

företaget längre, har det framkommit i denna studie att det är många företag som inte får 

en sådan anmärkning. Trots att omgivningen enligt Hatch (2002) och den institutionella 

teorin, ställer kulturella samt sociala krav som pressar revisorn att rätta sig efter kraven 

är det inte alla som följer dessa krav som också stöds av det empiriska materialet i denna 

studie. 

 

Normativ isomorfism har sin grund i formella normer och i informella normer. Denna 

normativa isomorfism utformas av samhället, branschorganisationer samt personer i 

arbetslivet, vilket bör göra att alla skulle vilja följa dessa regler men så är inte fallet. Då 

en revisor enligt god redovisningssed ska anmärka på företagets fortlevnad men på något 

sätt valt att inte göra det (som bland annat kan ses av diskussionen i empirin) är det mycket 

tydligt att alla inte känner av de normativa påtryckningarna. Normativa påtryckningar är 

inte obligatoriska för revisorer att rätta sig efter, men trots detta bestraffas organisationer 

som inte följer normerna av andra intressenter (Tuttle och Dillard, 2007) (Deegan och 

Unerman, 2011) (Scott, 2001). I studiens fall kan detta inträffa när revisorn inte har 

anmärkt på bokföringen eller inte har anmärkt på företagets fortlevnad då revisorn kan 

bli stämd av intressenter.  

 

5.3 Sammanfattning av analys 

Detta arbete visar att endast 22 % av bolagen som faktiskt gick i konkurs fick en 

anmärkning på företagets fortlevnad. Detta tyder i sin tur på att bokföringen är 

vilseledande mot intressenter. Resultaten i denna studie stödjs av tidigare forskning som 

Tagesson och Öhman (2015) gjort där ett resultat visas på 21,8 %.  

 

39 % av alla bolag som gick i konkurs hade anmärkningar som handlade om skatter samt 

sociala avgifter och 6 % fick anmärkning på problem med den löpande bokföringen samt 

bristande rutiner i intern kontroll. Då det finns lag på att revisorn ska anmäla vid 

misstanke om brott, visar detta att en anmärkning på skatter eller avgifter troligen beror 

på ett slarvfel från bolagets sida. Brister i bokföring kan vara ett försök till 

resultatmanipulering och det kan leda till en anmärkning på bokföringen. Vissa företag 

har fått anmärkning på att fordringar ej är korrekta. Det liknar resultatmanipulering där 

syftet är att öka ett företags vinst. Om företag gör dåliga vinster så ökar riskerna att 
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företagets ledning manipulerar bokföringen. Då alla företag i studien gjort dåliga vinster, 

stödjer det idén att felaktiga fordringar kan vara bedrägerier. 

 

Företag som inte fått anmärkning har högre omsättning än företag som har fått 

anmärkning. Då redovisningsbyråer kan bli ekonomiskt beroende av stora klienter och en 

större byrå har ett rykte att tänka på kan det leda till att revisorn ej anmärker. Utifrån ett 

agentperspektiv kan en utebliven anmärkning ses som en av de gånger där revisorn har 

utgått från sitt eget intresse. Revisorn har varit rädd att anmärka då en anmärkning skulle 

kunna leda till en minskad kundbas eller ett sämre rykte. Faktumet att mindre företag fått 

fler anmärkningar än större, skulle ur ett agentteoretiskt perspektiv kunna bero på att 

revisorn är ekonomiskt beroende av kunderna så de måste agera ur sitt eget intresse 

genom att inte anmärka på de stora företagen. Att revisorn anmärker på ett bolag kan 

också ses som en handling för eget intresse då revisorn kan bli stämd av intressenter om 

en anmärkning inte görs.  

 

Lagen om anmälningsplikt är en tvingande lag, vilket innebär att revisorerna är tvungna 

att lyda enligt den institutionella teorin. Trots att en revisor ska lämna en not i 

årsredovisningen om fortlevnadsprincipen inte gäller för företaget längre, har det 

framkommit i denna studie att det är många företag som inte får en sådan not. Då revisorn 

enligt god redovisningssed ska anmärka på företagets fortlevnad men valt att inte göra 

det, är det tydligt att alla inte känner de normativa påtryckningarna i den institutionella 

teorin. Det blir dessutom tydligt att revisorn inte är särskilt effektiv då det är många 

företag som inte får revisionsanmärkningar trots lag på detta. 

 

5.4 Sammanfattande modell (a posteriori-modell) 

I den tidigare förklaringsmodellen angavs fyra faktorer som enligt den allmänna 

referensramen, den teoretiska referensramen samt tidigare forskning är relaterade till 

revisorns agerande och anmärkningar i revisionsberättelsen. I den sammanfattande 

modellen nedan (figur 15) har de faktorer från a priorimodellen kategoriserats för att 

illustrera de faktorer som denna studie visat ett starkt samt ett svagare samband till 

anmärkningar samt revisorns agerande.  
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Figur 15: Sammanfattande modell (a posteriori-modell). 

Gröna rutor representerar tidigare forskning och teorier som har en stark koppling till 

revisorns agerande och revisionsanmärkningar. Agentteorin och företagens storlek har en 

nära koppling till hur ofta revisionsanmärkningar görs.  

 

Gula rutor representerar tidigare forskning och teorier där en viss koppling finns men inte 

i lika stor utsträckning som de gröna rutorna. I tidigare forskning kring revisorns 

effektivitet finns problem om hur mycket revisorn egentligen anmärker på men denna 

tidigare forskning är inte i lika stor grad relaterad till revisorns agerande eller 

anmärkningar. Den institutionella teorin visar också en svagare koppling än agentteorin. 

 

5.5 Slutdiskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur vanligt är det att revisorer lämnar 

revisionsanmärkningar i revisionsberättelser innan företag går i konkurs samt vilka dessa 

anmärkningar är. Vidare var syftet att undersöka om det finns något samband mellan 

företagens storlek och antal revisionsanmärkningar.  

 

Trots att anmälningsplikten trädde i kraft den 1 Januari 1999 är det enligt studien många 

revisorer som inte anmärker på bokföringen trots att det skulle behövas. Slutsatsen som 

studien påvisar är att det trots detta är relativt vanligt att företag får anmärkningar. Det är 

något fler företag som gått i konkurs som fått någon sorts anmärkning på bokföringen 
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eller på företagets fortlevnad. I empirin ses att 61 % har fått anmärkning och 39 % har 

inte fått någon anmärkning (figur 9). Av dessa anmärkningar är den vanligaste 

anmärkningen som framkommit i denna studie att företaget inte i rätt tid och med rätt 

belopp har redovisat samt betalt mervärdesskatt, avdragen skatt eller sociala avgifter. Den 

näst vanligaste anmärkningen är att årsredovisningen inte har upprättats i sådan tid att det 

varit möjligt att hålla årsstämma inom sex månader efter räkenskapsårets utgång och den 

tredje vanligaste anmärkningen är att en kontrollbalansräkning inte har upprättats, vilket 

också har setts som en anmärkning på företagets fortlevnad i denna studie.  

 

Resultatet från arbetet pekar på att företag utan någon anmärkning på fortlevnad har en 

klart högre medelomsättning än företag med anmärkning på fortlevnad. Detta betyder inte 

att företagen särbehandlas men det kan ses som märkligt att de större företagen inte får 

en anmärkning om företagets fortlevnad lika ofta som mindre bolag får. Enligt denna 

studie var det endast 22 % som fick någon form av anmärkning på företagets fortlevnad 

i revisionsberättelsen. Detta stämmer ganska väl överens med Tagesson och Öhmans 

(2015) studie (trots att en annan metod för att mäta detta användes) där de kommit fram 

till att 21,8 % av företagen som gått i konkurs fått någon anmärkning på företagets 

fortlevnad. Att det är så få som får anmärkning trots att fortlevnadsprincipen existerar 

som säger att revisorn ska lämna en not i årsredovisningen om denne inte tar förgivet att 

företaget kommer kunna fortsätta med sin verksamhet (2:4 ÅRL, 1995:1554) är 

oroväckande. Detta då slutsatsen som kan dras av detta är att revisorn inte är så effektiv 

som den borde vara, vilket i sin tur bidrar till slutsatsen om att fortlevnadsprincipens syfte 

många gånger inte uppfylls.  

 

I studien har det framkommit att de företag som fått flest antal anmärkningar är mindre 

företag. Detta innebär således att det är vanligare att mindre företag får anmärkningar än 

att större företag får det. Trots detta är det inte en så stor skillnad mellan antalet 

anmärkningar i mindre företag och antal anmärkningar i större företag (ca 220 

anmärkningar på företag med mindre omsättning och ca 130 anmärkningar på företag 

med större omsättning). Däremot, sett till urvalets storlek, som är 350 företag är en 

skillnad på 90 anmärkningar ganska mycket. Detta gör att resultatet tyder på att det 

faktiskt existerar ett samband mellan företagets storlek (eller omsättning som valts att 

symbolisera företagets storlek i denna studie) och antal anmärkningar. 
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5.6 Studiens resultat 

Denna uppsats bidrar med att klargöra hur många företag som gått i konkurs som får 

anmärkningar. Uppsatsen bidrar även med att klargöra vilka som är de vanligaste 

anmärkningarna samt om företagets storlek har någon betydelse när det gäller 

anmärkningar. Studiens resultat bidrar till företagsekonomisk forskning genom att skapa 

förståelse om anmärkningar som revisorer gör i revisionsberättelsen då det framkommit 

att det är relativt få företag som får någon anmärkning på företagets fortlevnad.  

 

Det teoretiska bidraget till företagsekonomisk forskning är stort då det i dagsläget 

existerar mycket lite forskning kring revisorers anmärkningar i Sverige. Det denna studie 

bidrar med är således att lyfta fram det faktum att revisorer inte är särskilt effektiva här i 

Sverige. Det har även framkommit att det finns en viss skillnad mellan större och mindre 

företag då större företag oftast får ett mindre antal anmärkningar än mindre företag, precis 

som Reynold och Francis (2000) påpekar. I denna studie har även en indelning av de 

vanligaste typerna av revisionsanmärkningar gjorts. Denna teoretiska indelning kan 

mycket enkelt användas av andra forskare, vilket också bidrar på ett positivt sätt till 

forskning kring revisionsanmärkningar innan konkurser. Utöver detta stödjer denna 

studie till viss del andra studiers resultat såsom Tagesson och Öhmans (2015) studie, 

vilket gör att denna uppsats även bidrar genom att stödja vissa teorier som existerar i den 

företagsekonomiska forskningen.  

 

Det praktiska bidraget som kan erhållas från denna studie är främst riktat till revisorer. 

Eftersom det är viktigt för revisorer att inse när de ska anmärka på ett företags redovisning 

eller fortlevnad kan det vara bra att veta att det enligt denna studie finns en stor brist från 

revisorernas sida vid anmärkning. Detta då revisorerna anmärker i mycket mindre grad 

än vad de borde göra. Vidare är det mycket viktigt att revisorer är medvetna om att det 

existerar en skillnad mellan antal anmärkningar till större företag kontra mindre företag. 

Detta är ett viktigt praktiskt bidrag från denna studie då revisorer, om de blir medvetna 

om att det finns ett samband mellan företagets storlek och anmärkningar, kan förbättra 

deras agerande så att de inte anmärker mer förmånligt för större företag. Det praktiska 

bidraget är även riktat till företagare då det kan vara gynnsamt för företagare att veta hur 

revisorer agerar vid möjligheten att göra en anmärkning. Det kan också vara bra för 

företagare med större företag att vara medvetna om att de möjligtvis har brister i 
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bokföringen trots att revisorn inte anmärkt på det eller att bolagen kan vara nära en 

konkurs trots att revisorn inte nämnt det.  

 

5.7 Förslag till vidare forskning 

Det finns inte många studier som behandlar anmärkningar i företag som gått i konkurs. 

På grund av detta skulle det vara intressant att fortsätta på denna studie fast då med fler 

företag, en längre tidsperiod eller med användning av en kvalitativ metod. Detta för att 

kunna få en djupare förståelse till varför revisorerna väljer att anmärka/inte anmärka på 

bokföringen samt om revisorerna tycker att det finns något samband mellan företagets 

storlek och hur ofta revisorn anmärker. En studie med längre tidsperiod och med fler 

företag skulle även vara intressant för att se om resultaten i denna studie, som ses som en 

översiktsbild, faktiskt stämmer över längre tid.  

 

Vidare forskning skulle kunna bestå i att undersöka vilka revisionsanmärkningar innan 

konkurs som leder till bokföringsbrott och eventuella skattebrott när konkursförvaltaren 

sedan tar över konkursboet. En möjlig frågeställning kan vara hur många procent av 

anmärkningarna som i sin tur leder till ett eventuellt åtal. Vidare kan också frågan bli om 

konkursförvaltaren upptäcker problem med god redovisningssed som inte har genererat 

anmärkningar av revisorn innan.  

 

5.8 Metodreflektion 

Den kvantitativa metoden har används då den anses vara den bäst lämpade metoden för 

att besvara uppsatsens syfte samt frågeställningar. Enligt Bryman och Bell (2013) anses 

den kvantitativa metoden vara den bästa för att förstå samhället som helhet. Då denna 

studie behandlar revisionsberättelser samt årsredovisningar som är offentliga handlingar 

anses denna metod som ett bra val. Något som påverkat studiens resultat är bortfallet och 

således har generaliserbarheten minskat. Dock är bortfallet så pass litet att det inte borde 

påverka generaliserbarheten i någon större grad. 

 

Då ett specifikt urval gjorts kan resultaten eventuellt bli missvisande då det kan 

förekomma skevheter i urvalet. Det som gjorts för att förhindra detta är att urvalet gjorts 

slumpmässigt. Reliabiliteten är också något som bör diskuteras, om studien skulle 

genomföras igen skulle samma svar erhållas? Då en liknande studie gjorts av Tagesson 

och Öhman (2015) som visar på ett resultat som är mycket nära resultatet i studien när 
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det gäller antalet företag som fått anmärkning på företagets fortlevnad (21,8 % i Tagesson 

och Öhmans undersökning och ca 22 % i denna studie) kan denna studies resultat anses 

vara goda. Studiens validitet kan anses vara stark då mycket av referensramen för denna 

studie hämtats från tidigare forskning. Det som hade kunnat gynna studien hade varit en 

förlängd tidsram då ett större antal revisionsberättelser kunde ha undersökts med mer tid. 

Det som kunde ha givit ett bättre resultat i studien är om den kvantitativa metoden hade 

kompletterats med en kvalitativ metod. På detta vis skulle en djupare förståelse kring 

varför revisorer inte lämnar anmärkningar kunna ha nåtts vid intervjuer av revisorer.  

 

Trots klara slutsatser i studien måste beaktas att endast en tvärsnittsstudie gjorts. Detta 

innebär att resultaten från denna uppsats enbart visar en översiktsbild och således bör en 

större studie göras som undersöker företag under olika tidpunkter samt omfattar fler 

aktiebolag än i denna studie. Detta borde göras för att kunna fastställa om dessa slutsatser 

som framkommit i denna studie kan anses generella eller ej. 
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