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Sammanfattning 

 

Titel: Ekonomisk förlust för revisionsbyråer - En studie över revisorers fortlevnadsvarningar i 

Sverige 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Angelica Arvidsson Wallberg och Alexandra Åhlén 

 

Handledare: Jan Svanberg 

 

Datum: 2016-08  

 

Syfte: Inom revisionsbranschen har rapporteringen om ett företags fortlevnad under en lång tid varit 

ett omtvistat ämne. Detta specifikt till följd av revisorsskandaler, då företag gått i konkurs utan att 

ha erhållit en fortlevnadsvarning från sin revisor. I redovisningslitteraturen finns det motstridiga 

argument kring huruvida revisorer anses oberoende eller inte utifrån deras benägenhet att utfärda 

fortlevnadsvarningar och de finansiella incitament som finns.  

Uppsatsens syfte är att: 

 Undersöka om det finns något samband mellan utfärdandet av fortlevnadsvarningar och 

ekonomisk förlust för revisionsbyrån. 

 

Metod: Utifrån tidigare forskning har forskningsbara hypoteser deducerats fram, vilka sedan 

undersökts empiriskt. En kvantitativ metod har använts för att samla in data från svenska företags 

årsredovisningar åren 2011-2014. Dessa data har sedan testats och analyserats i ett 

statistikprogram och har därefter redovisats i olika tabeller. 

 

Resultat & slutsats: Denna studie har funnit bevis för den självuppfyllande profetian, vilket 

indikerar att revisorer drar sig för att utfärda fortlevnadsvarningar. Gällande undersökningen 

kring ekonomiska incitament som hot mot revisorns oberoende, ger denna studie bevis på att 

storleken på NAS-arvodet kan utgöra ett potentiellt hot. Studiens resultat visar även att det inte 

finns någon kvalitetsskillnad mellan Big 4 och icke Big 4 revisorer när det gäller utfärdandet av 

fortlevnadsvarningar. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Förslag till fortsatt forskning är att kombinera de finansiella 

faktorerna med de icke finansiella faktorerna för att studera revisorers oberoende. En tredje 

begränsning med uppsatsen är att vi utgått från revisorns perspektiv, vilket innebär att förslag till 

fortsatt forskning är att byta till företagens perspektiv eller kombinera dessa. 

 

Uppsatsens bidrag: Denna uppsats har bidragit med mer kunskap kring den självuppfyllande 

profetian, ekonomiska incitaments påverkan på revisorns oberoende. Uppsatsen har även bidragit 

med ytterligare förståelse kring hur problematiskt det kan vara att utfärda en fortlevnadsvarning.   

 

Nyckelord: Revisor, revisorns oberoende, revisorsbyte, företagskonkurs, revisionsarvode 

och NAS-arvode. 

  



 

 

Abstract 
 

Title: Financial Loss for Audit Firms – A Study of Auditors’ Going Concern Modified Opinions 

in Sweden  

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Authors: Angelica Arvidsson Wallberg and Alexandra Åhlén 

 

Supervisor: Jan Svanberg 

 

Date: 2016-08 

 

Aim: The reporting of an organizations going concern has been center for debate during a long 

period of time. This is mainly due to auditing scandals where organizations have gone bankrupt 

without a modified going concern opinion from their auditor. In accounting literature there are 

conflicting claims about whether auditors are considered independent or not due to their tendency 

to issue a going concern modified opinion and the influence financial incentives have on auditor 

independence. The aim of this essay is to: 

 Examine if there is a relation between the tendency to issue a going concern modified 

opinion and the financial loss for the audit firm. 

 

Method: From previous research hypotheses have been deduced. These hypotheses have then 

empirically been studied. A quantitative method was used to gather data from Swedish 

companies’ annual reports from the year 2011-2014. After gathering the data, it was tested and 

analyzed with a stats program and then presented in different tables.   

 

Result & Conclusions: This study has found evidence of the self-fulfilling prophecy, which 

indicates that the auditor withdraws from issuing a going concern modified opinion. Regarding 

the financial incentives as threats of audit independence, this study gives evidence that the size of 

Non-audit service fees poses a potential threat. The results of the study also show that there is no 

significant difference in quality between Big 4 and Non-Big 4 auditors regarding the issuance of 

going concern modified opinions. 

 

Suggestions for future research: In this study the financial factors have been taken into 

account, a combination of both the financial and non-financial factors is the suggestion for future 

research. A third limitation of this study is that is based upon the auditors’ perspective, therefore 

a study based solely on the companies' perspective or a combination of both is our suggestion for 

future research. 

 

Contribution of the thesis: This thesis contributes with more knowledge to the accounting 

literature. The study has provided more knowledge about the self-fulfilling prophecy, financial 

incentives on audit independence and the quality among Big 4 and non-Big 4 audit firms. This 

thesis has also contributed to further understanding of how problematic it can be for an auditor to 

issue a going concern modified opinion. 

 

Key words: Auditor, auditor independence, auditor switching, bankruptcy, audit fee, non-audit 

service fee 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel förklaras uppsatsens bakgrund. Vidare presenteras en 

problemdiskussion där intresset för fortlevnadsvarningar beskrivs, samt hur denna 

studie bidrar till den tidigare forskningen inom området. Problemdiskussionen mynnar 

visare ut i uppsatsens syfte. I detta kapitel presenteras även studiens avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund 

En årsredovisning ska enligt 2 kap. ÅRL (1995:1554) följa ett flertal allmänna principer 

så som överskådlighet, god redovisningssed och väsentlighet. Dessutom ska 

balansräkningen, resultaträkningen och noterna upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Utöver dessa ska även sju andra 

grundläggande redovisningsprinciper följas, den första är att företaget ska förutsättas att 

fortsätta sin verksamhet som enligt punkt 2.3.1 RedR 1 (2015) benämns 

fortlevnadsprincipen. 

Företag som enligt 6 kap. 1 § BFL (1999:1078) är skyldiga att avsluta bokföringen med 

en årsredovisning måste bli reviderade av en revisor (FAR, 2015). Den första lagen som 

krävde revision av vissa företag i Sverige kom år 1895, dock var det inte något krav för 

svenska aktiebolag att ha en auktoriserad eller godkänd revisor förrän 1987 (Carrington, 

2014). Anledningen till att en revision ska utföras är att olika intressenter, så som 

kunder, leverantörer, banker och myndigheter, ska kunna lita på den information som 

företaget lämnar om sin förvaltning och ekonomiska situation. Idag är det inte längre ett 

krav för alla aktiebolag att ha en revisor. För privata aktiebolag, som under de två 

senaste räkenskapsåren, underskrider minst två av följande kriterier är undantagna 

revisionsplikt: 3 anställda, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och/eller 3 miljoner 

kronor i nettoomsättning (SFS, 2005:551). 

Vem som helst får kalla sig revisor så länge man inte falskt utger sig för att vara 

auktoriserad eller godkänd revisor (kvalificerad revisor). Dock förekommer det ibland 

att redovisningskonsulter felaktigt benämns revisorer (FAR Förlag, 2006). Minst en 

revisor som granskar ett aktiebolag ska enligt 9:11 ABL (2005:551) vara godkänd eller 

auktoriserad för att upprätthålla kompetenskraven i Sverige, vilket fordrar teoretisk 

utbildning samt praktisk erfarenhet (FAR, 2015). Auktoriserade och godkända revisorer 

står under Revisionsnämndens (RN) tillsyn (Sundgren & Svanström, 2014). En 
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auktorisation och godkännande beviljas för en femårsperiod åt gången och upphävs om 

revisorsyrket lämnas (FAR Förlag, 2006). Det har dessutom i Sverige gjorts en skillnad 

mellan auktoriserade och godkända revisorer, där kraven för auktorisation är något 

strängare än för godkännande (FAR, 2015). 

När en revision av ett företag utförs ska revisorn enligt 5 § Revisionslagen (1999:1079) 

granska företagets årsredovisning, bokföring och företagsledningens förvaltning så 

ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Denna granskning resulterar i en 

revisionsberättelse som brukar återfinnas i det reviderade företagets årsredovisning och 

kan ses som en kvalitetsstämpel på företagets räkenskaper (FAR Förlag, 2006). En 

viktig del av revisionen är granskningen av företagets fortlevnad, det vill säga 

antagandet om att företaget följer fortlevnadsprincipen (Deegan & Unerman, 2011).  

Revisionsbranschen har efter flera revisorsskandaler, så som; Enron 2001 och 

WorldCom 2002 i USA, hamnat i fokus hos media, offentligheten och normgivare 

(Carey et al., 2012; Deegan & Unerman, 2011; Fargher & Jiang, 2008). Speciellt är det 

fokusen på revisorernas fortlevnadsbedömningar som har ökat (Deegan & Unerman, 

2011). Rapporteringen om ett företags fortlevnad har enligt Carey, Geiger och 

O’Connell (2008) under en lång tid varit ett omtvistat ämne inom revisionsbranschen. 

Ett antagande om att företaget inte kommer att läggas ned eller tvingas till konkurs är ett 

måste om det ska vara meningsfullt att upprätta redovisning på bokföringsmässiga 

grunder (Carey, Kortum, & Moroney, 2012; Carrington, 2014). Fortlevnadsantagandet 

innebär att ett företag antas fortsätta sin verksamhet under en överskådlig framtid, vilket 

rör sig om minst tolv månader efter balansdagen (ISA 570, 2016; RedR 1, 2015). 

Bedömningen om företagets fortsatta drift ska i första steg göras av företagsledningen 

och revisorn ska därefter granska denna bedömning (Carrington, 2014; ISA 570, 2016). 

Vidare ska revisorn göra en egen bedömning angående företagets fortsatta drift. 

Indikationer på att företaget inte kommer att fortleva minst tolv månader från 

balansdagen är uppdelat i tre delar; ekonomiska, verksamhetsrelaterade och övriga
1
 

(ISA 570, 2016). Dessa tar bland annat hänsyn till företagets soliditet, likviditet och 

företagsledningens planering av verksamheten (FAR, 2006).  

                                                 
1
 Se bilaga 1 "ISA 570 Fortsatt drift" 
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Om revisorn i sin revision kommer fram till att indikationer finns för att företaget inte 

kommer att följa fortlevnadsprincipen ska en anmärkning i revisionsberättelsen göras 

(Kaplan & Williams, 2012).  

1.2 Problematisering 

En revisor måste vara kompetent och ska därför ha en förmåga att kontrollera, analysera 

och värdera klientens upplysningar för att sedan utifrån sin yrkesmässiga erfarenhet 

bilda sig en egen uppfattning om riktigheten i dem (Svanström, 2008). En revisor är 

juridiskt och individuellt ansvarig för sina revisionsarbeten och utfärda 

revisionsrapporter (Öhman, Häckner, Jansson, & Tschudi, 2006). Gör revisorn därför ett 

misstag, som kan orsaka skada för klienten, kan detta leda till rättstvister och revisorn 

kan riskera att förlora sitt jobb. Enligt Öhman et al. (2006) uppfattar därför revisorer i 

Sverige sitt yrke som mycket utsatt och som en konsekvens av detta påverkas 

revisorerna av sitt egenintresse. Öhman et al. (2006) menar dock att revisorernas arbete 

inte bryter mot några lagar och förordningar, men att deras största fokus inte ligger på 

att skydda investerare och andra intressenter. 

En revisor ska utföra sin revision med opartiskhet, självständighet och objektivitet 

(FAR, 2006). Tidigare undersökningar av revisorers oberoende
2
 av sina klienter har 

tagit sikte på två typer av hot mot oberoende, finansiellt och icke-finansiellt (Arranuda 

& Paz-Ares, 1997; Bamber & Iyer, 2007; Bazerman, Morgan, & Lowenstein, 1997; 

Carey & Simnet, 2006; Svanberg & Öhman, 2014a). Det finns en risk att revisorer som 

identifierar sig med sina klienter förlorar förmågan att göra oberoende bedömningar 

(Bamber & Iyer, 2007; Svanberg & Öhman, 2014a). Dessutom riskerar revisorer att 

över tid komma för nära eller bli familjära med sina klienter, vilket påverkar revisorns 

objektivitet (Bamber & Iyer, 2007; Carey & Simnet, 2006). Bamber och Iyer (2007) 

menar därför att om revisorn är familjär med klienten kan detta utgöra ett hot. Samtidigt 

menar Bamber and Iyer (2007) att det är nödvändigt för revisorn att vara familjär för att 

kunna göra en effektiv och ändamålsenlig revision. Carey och Simnet (2006) hävdar 

dock att när revisorns objektivitet påverkas av att revisorn blir för familjär med 

företaget, leder det till att kvaliteten på revisionen minskar trots vinsten av att vara 

familjär med bolaget. 

                                                 
2
 Vi använder oberoende och objektivitet som synonymer i revisionssammanhanget.  
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Redovisningens huvudföremål har dock varit det finansiella hotet (Bamber & Iyer, 

2007; Blay, 2005; Kunda, 1990; Salterio, 1997). Revisorer utvecklar enligt dessa studier 

ett beroende av sina klienter, eftersom det är klienterna som betalar deras 

revisionsarvoden och eftersom revisorerna inte sällan också kan leverera rådgivning och 

andra tjänster som inte är revision s.k. Non-Audit Services (NAS).  NAS innefattar 

bland annat; skatterådgivning, internrevision, administrativa tjänster, 

försäkringsrelaterade tjänster, investeringsrådgivning etc. (Basioudis et al., 2008; PwC, 

2016; Svanström, 2013). Blay (2005) samt Reynolds och Francis (2000) fann i sina 

studier att revisorer vars oberoende är hotat, så som rädsla att förlora klienten, 

utvärderar företagsinformationen mer konstruktivt och är mer benägna att se företaget 

enligt fortlevnadsprincipen trots att en varning egentligen skulle ha utfärdats. Revisorers 

oberoende anses ofta vara den mest värdefulla tillgången som revisorer besitter och en 

revisors oberoende är en förutsättning för att en rättvis och tillförlitlig granskning ska 

kunna utföras (Johnstone, Warfield & Sutton, 2001; Warren, 2009).  

Storleken på NAS-arvoden som revisorer får från sina klienter har länge ansetts som ett 

potentiellt hot mot revisorers oberoende (Francis, 2006). Enligt Francis (2006) förändrar 

NAS revisorns roll från att vara en utomstående skeptisk granskare till att inneha en roll 

som rådgivare till företaget, vilket äventyrar revisorns förmåga att vara en oberoende 

och utomstående part. Dessutom äventyras revisorns oberoende av det ekonomiska band 

som skapas genom NAS, särskilt i stora bolag där NAS-arvoden kan utgöra en stor del 

av revisorns totala arvode (Francis, 2006). Svanström (2013) kom i sin studie, som 

utfördes över privata företag, fram till slutsatsen att revisionskvaliteten skadas av NAS i 

allmänhet och av redovisningstjänster i synnerhet. Samtidigt menar Peterson och 

Valencia (2011) att sannolikheten för att revisorn ska göra uttalanden i 

revisionsberättelsen minskar om NAS utförs. Dock finns det inga starka bevis som 

knyter NAS med revisionsmisslyckanden, utan Francis (2006) menar att det även finns 

empiriska bevis för att tillhandahållandet av NAS faktiskt kan förbättra 

revisionskvaliteten eftersom en högre inkomst till revisorn kan innebära mer 

ansträngning, vilket i sin tur kan innebära högre kvalitet på revisionerna. Även om NAS 

kan ha en negativ effekt på objektiviteten torde det i så fall vara det ekonomiska 

beroendet som helhet som utgör revisorernas incitament att åsidosätta sina objektiva 

förpliktelser när klienterna har ett intresse av en särbehandling (Francis, 2006). Om det 

finns en negativ inverkan av NAS ska den därför undersökas i samband med 
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revisionsarvodet, då tidigare studier inte ger en klar bild om NAS har en skadlig 

inverkan på revisorers oberoende. Revisorer som utfärdar fortlevnadsvarningar tar också 

risken att bli stämda för felaktigt utfärdade varningar, vilket kan avskräcka revisorer 

från att utfärda dem (Kunda, 1990; Svanberg & Öhman, 2014b; Pasiouras, Gaganis, & 

Zopounidis, 2007; Defond, Raghunandan, & Subramanyam, 2002; Vanstraelen, 2002). 

Det intressanta med fortlevnadsanmärkningen för denna studie är att anmärkningen 

kanske är den hårdaste stöt en revisor kan rikta mot en klient. Genom att ge en 

fortlevnadsanmärkning markerar revisorn för kreditgivare att bolaget är mycket 

instabilt, varför det torde vara svårt för bolaget att erhålla krediter och annat kapital 

efter en anmärkning (FAR Förlag, 2006; Kausar, Taffler, & Tan, 2015).  

En revisor som inte har utfärdat en fortlevnadsvarning till ett företag som sedan går i 

konkurs riskerar att, försämra både sitt och revisionsbyråns rykte, eller att till och med 

bli stämda (Pasiouras, Gaganis, & Zopounidis, 2007). Det är vanligare att revisorer blir 

stämda i USA än i Sverige, trots att det blir allt vanligare att revisorer blir personligt 

stämda även i Sverige (Brännström, 2013; FAR Förlag, 2006). Revisorer som dock 

utfärdar en fortlevnadsvarning riskerar i stället att förlora sina klienter, både om 

företaget går i konkurs eller inte (Nogler, 2004). Om företaget inte går i konkurs efter en 

lämnad fortlevnadsvarning kan revisorn, samt revisionsbyrån, även där försämra eller 

förlora sitt rykte som är ett måste för att behålla och erhålla nya klienter. Svanberg och 

Öhman (2014b) menar att när revisorn utfärdat en fortlevnadsvarning och företaget ändå 

har möjlighet att fortsätta sin verksamhet, är det möjligt att företaget byter 

revisionsbolag och det därmed uppstår en revisionsförlust. Detta är även aktuellt om 

företaget går i konkurs utan att de fått en fortlevnadsvarning. Svanberg och Öhman 

(2014b) menar även att revisorer som utfärdar företagets första fortlevnadsvarning 

förlorar proportionellt mer intäkter än revisorer som inte utfärdar en fortlevnadsvarning, 

och detta är på grund av både byte av revisor och att klienten går i konkurs.  

Vi ser, av ovan nämnda skäl, att förlusten av NAS- och revisionsarvoden som ett 

resultat av en fortlevnadsvarning, är ett välbeprövat test av revisorers oberoende. Om 

revisorer utfärdar fortlevnadsvarningar oavsett ekonomiska konsekvenser för 

revisionsbyrån, är de i sanning oberoende av ekonomiska incitament. Vår undersökning 

av revisorers benägenhet att utfärda fortlevnadsvarningar tar sikte på huruvida 

revisionsbyrån förlorar revisions- och NAS-arvoden till följd av att en av deras revisorer 

utfärdar en fortlevnadsvarning. Tidigare forskning har använt de intäkter 
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revisionsbolagen förlorat på grund av att dess klient till följd av konkurs eller att de 

byter revisionsbolag efter en fortlevnadsvarning, som ett mått på revisorers ekonomiska 

incitament att undvika att utfärda en fortlevnadsvarning. Vi undersöker om revisorer 

som utfärdar fortlevnadsvarningar drabbas av minskade arvoden till följd av att 

klienterna byter revisionsbyrå, går i konkurs, eller minskar inköp av NAS
3
. Vår 

bakomliggande forskningsfråga är inte revisorernas benägenhet att utfärda 

fortlevnadsvarningar i sig utan revisorernas förmåga att agera objektivt i situationer där 

de har ekonomiska incitament att anpassa sin bedömning till klientens särintresse att 

undslippa en fortlevnadsvarning. Vi ser vår incitamentsundersökning som en studie av 

revisorers objektivitet och som ett bidrag till litteraturen om finansiella incitament som 

hot mot revisorers oberoende.  

Tidigare utförda studier i Sverige, som till exempel forskning av Svanberg och Öhman 

(2014b) som har undersökt små- och medelstora företag, är betydligt färre jämfört med 

internationella gjorda studier. Många av de internationella studierna, så som de utförda 

av Geiger och Rama (2003) och Carey et al. (2012), vilka är genomförda i USA och 

Australien, fokuserar i stället på stora företag. 

Eftersom en jämförelse mellan länder som använder olika redovisningsprinciper 

försvåras (Deegan & Unerman, 2011) samt att majoriteten av alla företag i Sverige 

utgörs av små och medelstora företag (Sormunen N. , Jeppesen, Sundgren, & 

Svanström, 2013) behövs ytterligare forskning inom området. För denna studie med den 

korta tidsbegränsningen som finns är detta dock inte genomförbart att studera, eftersom 

små och vissa medelstora företag inte behöver redovisa sina revisionskostnader i 

årsredovisningen (SFS, 1995:1554). Det finns enligt Carrington (2014) en annan viktig 

skillnad mellan revision i Sverige och revision i andra länder då det i Sverige finns ett 

uttalat krav på förvaltningsrevision.   

Denna studie bidrar till redovisningslitteraturen på flera sätt. För det första finner denna 

studie ytterligare bevis på en fortfarande omstridd fråga, d.v.s. huruvida det finns ett 

samband mellan finansiella incitament och revisorers oberoende. Det är ännu oklart om 

revisorer förlorar pengar på att ge fortlevnadsvarningar dels genom revisorsbyte, dels 

genom varningens orsakande av klientens konkurs. Det är också oklart vilken betydelse 

                                                 
3
 När vi talar om revisorns arvoden menar vi i detta sammanhang revisionsbolagets ekonomiska 

incitament och inte den enskilda revisorn. 
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NAS har i detta sammanhang. Denna studie ger ett unikt bidrag till 

redovisningslitteraturen, främst till forskning inom Sverige, eftersom tidigare svenska 

studier fokuserat på små och medelstora företag, och denna studie i stället fokuserar på 

medelstora och stora företag. Studien ger därför ytterligare ett bidrag till forskningen 

inom revisionsbranschen samt till tidigare svenska studier inom området.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns något samband mellan 

utfärdandet av fortlevnadsvarningar och ekonomisk förlust för revisionsbyrån. 

1.4 Avgränsning 

Denna studie avgränsas till onoterade medelstora och stora företag i Sverige. Företagen 

är aktiebolag som enligt 6 kap. 1 § BFL (1999:1078) är skyldiga att avsluta sin 

bokföring med en årsredovisning. Det betyder att företag som kan ses som mikroföretag 

och små företag (Justitiedepartementet, 2015) har uteslutits från studien eftersom de 

troligen inte anlitar en revisor för att utföra NAS i lika stor utsträckning som andra 

företag. Det är dessutom endast reglerat i lag för aktiebolag som är större företag om att 

de ska lämna upplysningar om räkenskapsårets sammanlagda ersättning till var och en 

av bolagets revisorer och de revisionsföretag där revisorerna verkar (SFS, 1995:1554).  
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2. Teorigenomgång 

I detta kapitel presenteras en förklaring till det praktiska arbetet som revisorn gör när 

denne reviderar och gör bedömningar av ett företags fortsatta drift. Tidigare forskning 

och teorier presenteras även i detta kapitel. Kapitlets innehåll baseras dels på de 

regelverk som finns, samt vetenskapliga artiklar och böcker inom området för 

redovisning och revision.   

 

2.1 Revisorns arbete 

Revision är en process som innefattar insamling och bearbetning av finansiell 

information för att bistå både interna och externa intressenter till organisationen i sitt 

beslutsfattande (Deegan & Unerman, 2011). Revision handlar i stor utsträckning om 

tolkning av lagar, regler och rekommendationer och hur den reviderade organisationen 

efterlever dessa (Carrington, 2014). För att revisorn ska kunna utföra denna granskning 

av företaget är det dessutom viktigt att denne är väl insatt i verksamheten (FAR, 2015).  

Styrelse och VD har ansvaret för informationen och revisorn har rollen 

som kvalitetssäkrare av detta. På så sätt ökar trovärdigheten av företagets finansiella 

information (FAR, 2015). Revisorn ska professionellt och skeptiskt planera, granska, 

bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning (FAR, 

2015). Denne avslutar sedan sitt uppdrag genom att skriva en revisionsberättelse, vilket 

är själva målet för revisionen. Revisionsberättelsen är specifikt riktad till företagets 

externa intressenter och spelar viktig roll genom att informera om eventuella problem 

med företagets redovisning, interna kontroll samt huruvida företaget förväntas 

fortleva (Carrington, 2014). Det huvudsakliga syftet med revisionen är således att 

ge de olika intressenterna en försäkran om att den information företaget lämnar om sin 

ekonomiska situation och förvaltning stämmer och är tillförlitlig (Carrington, 2014). 

2.1.1 Intressenter 

Laplume, Sonpar och Litz (2008) menar att en grundläggande tes inom intressent-

baserade resonemang är att organisationer ska drivas med alla intressenters intressen i 

åtanke och inte bara till förmån för aktieägarna. För ägarna samt andra intressenter som 

kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda samt stat och kommun har 

revision därför en stor betydelse (FAR, 2015; Laplume, Sonpar, & Litz, 2008). I större 

företag (SFS, 2005:551) sitter ägarna sällan i företagets ledning utan är aktieägare. 
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Revisorns bedömning är därför viktig eftersom ägare måste kunna lita på att uppgifterna 

som styrelse och VD lämnar är riktiga och rättvisande (FAR, 2015). Det finns 

enligt Svanström (2008) även en nära koppling mellan ett företags redovisning och 

beskattning i Sverige. Vidare är det enligt FAR (2015) är det ett måste för banker och 

kreditgivare att kunna bedöma om ett företag kan betala tillbaka sina lån. Att revisorn 

för ett företag gör en tillförlitlig revision är därmed väsentligt för både företaget och 

kreditgivaren. Detta innebär även att en dålig revision kan leda till negativa effekter, 

antingen att företaget inte kan få ett lån eller att kreditgivaren inte får tillbaka sina 

pengar. För en leverantör till ett företag är det viktigt att ha trovärdig ekonomisk 

information om den tilltänkta eller befintliga kunden, detta för att veta om det är 

ekonomiskt försvarbart att leverera och ge kredit till kunden (FAR, 2015). 

Sammanfattningsvis syftar revisionen till att öka trovärdigheten för företagens 

redovisning och förvaltning. Dessutom minskar risken för väsentliga fel och företagets 

möjligheter till bra affärsvillkor ökar (FAR, 2015).  

2.1.2 Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen spelar en viktig roll genom att varna investerare om eventuella 

problem med företagets redovisning, interna kontroll samt huruvida företaget förväntas 

fortleva (Svanström, 2008). Enligt Hope och Langli (2009) är det genom 

revisionsberättelsen revisorn kommunicerar sin granskning och eventuella varningar till 

företagets intressenter. De menar vidare att för att revisionsberättelsen ska kunna 

fungera som en varningssignal krävs det att revisorns bedömning av företaget är 

objektiv och inte influerad av press från de klienter som revideras. Revisionsberättelsen 

är den enda offentliga årliga rapporten från revisorn och eftersom företagets intressenter 

till företaget behöver kunna lita på att det företaget redovisar ger en sann och rättvisande 

bild, är det ytterst viktigt att revisionsberättelsen är korrekt utförd (FAR Förlag, 2006). 

I rapporten ska det enligt 28 § Revisionslagen (1999:1079) framgå om årsredovisningen 

upprättats enligt ÅRL. Det ska dessutom framgå om revisorn tillstryker eller avstryker 

att årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning, och om 

förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 



 

10 

 

En revisionsberättelse utan anmärkningar utformas enligt standardutformningen i 

RevR 709
4
 (FARs rekommendationer i revisionsfrågor, 2015). Om revisionen givit 

anledning till avstyrkande, anmärkning eller särskild upplysning ska detta tydligt 

framgå (FAR Förlag, 2006; Basioudis, Papakonstantinou, & Geiger, 2008). En sådan 

revisionsberättelse som avviker från standardutformningen ska istället utformas enligt 

RevU 709
5
 (FARs uttalanden i revisionsfrågor, 2015). Basioudis et als (2008) studie 

fokuserar på fortlevnadsvarningar som är en av flera typer av anmärkningar som kan 

göras i revisionsberättelsen. Vilket även är den anmärkning som denna studie fokuserar 

på. Tillsammans med anmärkningen om ett företags fortlevnad ges det dessutom 

ytterligare information och förklarande punkter som rör de grundläggande 

osäkerhetsfaktorerna som påverkar organisationens förmåga att fortsätta sin verksamhet 

i framtiden (Basioudis et al., 2008). Vidare menar Basioudis et al. (2008) att revisorn 

kan bedöma att företagets fortlevnad är så osäker att det inte är möjligt att göra en 

objektiv bedömning av att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild. I ett sådant 

fall kan revisorn avsäga sig om att ge ett uttalande angående den nuvarande 

redovisningen. Om det i årsredovisningen inte har lämnats sådana upplysningar som 

skall lämnas enligt tillämplig lag om årsredovisning, skall revisorn ange detta och, om 

det kan ske, lämna behövliga upplysningar i sin berättelse (Basioudis et al., 2008).  

Sverige har sedan 2004 haft ett revisionsregelverk (RS) som har varit en 

svenskanpassning av en äldre version av det internationella regelverk som tagits fram 

inom IAASB, det vill säga ISA (Sundgren & Svanström, 2014). 2011 ersattes RS med 

en i FARs regi direkt översatt svensk version av aktuella ISA (FAR, 2016). Före 2004 

fanns det inga krav på att en revisor skulle rapportera fortlevnadsvarningar trots att 

företagsledningen borde ha upprättat årsredovisningen i enlighet med 

fortlevnadsprincipen (Sundgren & Svanström, 2014). 

Antagandet om fortsatt drift innebär enligt ISA 570 (2016) att:  

”ett företag anses fortsätta sin verksamhet under överskådlig framtid. 

Generella finansiella rapporter upprättas utifrån antagandet om fortsatt 

drift, såvida företagsledningen inte har för avsikt att antingen avveckla 

företaget eller att upphöra med verksamheten eller inte har något annat 

                                                 
4
 Se bilaga 2 RevR 709 för ett exempel på en revisionsberättelse enligt standardutformning 

5
 Se bilaga 3 RevU 709 för ett exempel på en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen 
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realistiskt alternativ än att göra något av detta […] När det är riktigt att 

använda antagandet om fortsatt drift, redovisas tillgångar och skulder 

med antagandet att företaget kommer att kunna realisera sina tillgångar 

och betala sina skulder inom ramen för den normala 

affärsverksamheten.” (p. 2). 

2.1.3 Revisionskvalitet 

Revisionskvalitet kan förklaras av revisorns utfärdande av fortlevnadsvarningar och 

detta inkluderar både kompetens och oberoende (Arnedo, Lizarraga, & Sánchez, 2008). 

Det råder delade meningar angående nivån av revisionskvaliteten utförd av en Big 4 

revisor och en icke Big 4 revisor. Å ena sidan har tidigare studier visat att Big 4 

revisorer mer exakt kan identifiera konkursrisker än vad revisorer gör i mindre 

revisionsbyråer (Carey et al., 2008; Geiger och Rama, 2006; Vanstraelen, 2002). Å 

andra sidan har andra studier visat att revisionskvaliteten i Big 4 byråer inte är högre än 

mindre revisionsbyråer (Boone et al., 2010; Francis & Yu, 2009; Lawrence, Minutti-

Meza & Zhang, 2011). Dessa studier har även kommit fram till att revisionskvaliteten 

upplevs högre hos en Big 4 revisionsbyrå, men att det inte finns något som tyder på att 

den aktuella kvaliteten skulle skilja sig mellan storlek på revisionsbolagen (Boone et al., 

2010; Francis & Yu, 2009; Lawrence, Minutti-Meza & Zhang, 2011). 

Sundgren och Svanström (2014) har i sin studie fått fram empiriska resultat som visar 

en ökning av fortlevnadsvarningar och att detta har ett samband med en ökning av 

disciplinära påföljder vid misslyckanden vid fortlevnadsvarningar att göra. Detta menar 

Sundgren och Svanström (2014) tyder på att tillsynen över revisorer har en stor roll för 

förbättringen av revisorers rapportering av dessa varningar. Svanström (2008) menar att 

det är av största vikt att revisorn granskar och rapporterar de fel som återfinns i 

redovisningen, samt att förhållandet till företagsledningen inte ska kunna påverka 

revisorns benägenhet att rapportera fel. Bauer (2015) menar dock att revisorer som 

identifierar sig mer med klienten är mer benägna att följa klientens vilja och gör i högre 

grad bedömningar om att företaget kommer att fortsätta enligt fortlevnadsprincipen. 

Även LeBoeuf, Shafir och Bayuk (2010) menar att revisorer som starkt identifierar sig 

med klienten är mer benägen att göra bedömningar till fördel för klienten. Detta gäller 

dock inte om revisorns yrkesidentitet är framträdande (Bauer, 2015; LeBoeuf et al., 

2010). Delar klient och revisor liknande värderingar kan revisorn identifiera sig med 

klienten vilket bidrar till att revisorn i högre grad påverkas av sin klient. Det ger en 
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högre sannolikhet att revisorn kommer att undvika att utfärda en fortlevnadsvarning 

(Bauer, 2015). 

2.1.4 Finansiell stress 

Företag som erhåller en fortlevnadsvarning är ekonomiskt nödställda eller finansiellt 

stressade. Hakkio och Keeton (2009) menar att det inte finns någon erkänd definition 

eftersom orsakerna kan vara skiftande. De beskriver dock några faktorer som 

kännetecknar dessa företag. Varje situation innehåller minst en av faktorerna och ofta är 

samtliga faktorer aktuella i det finansiellt stressade företaget:  

• Ökad osäkerhet av tillgångars värde • Ökad osäkerhet hos investerarna • Asymmetri 

vad gäller informationen om det finansiella läget • Minskad vilja att behålla riskfyllda 

tillgångar. Flera tidigare studier har identifierat företag som, året före och aktuellt år har 

negativt rörelsekapital och negativt resultat, är finansiellt stressade (Carcello & Neal, 

2003; Geiger & Rama, 2003; Hopwood, 1989; Mutchler, 1984). Detta är även det denna 

studie utgått ifrån när finansiellt stressade företag identifierats.  

Nivån av finansiell stress (bland annat ekonomiska problem i form av negativa resultat 

och/eller negativt kassaflöde) är högre hos företag som erhåller en fortlevnadsvarning i 

sin revisionsberättelse än hos företag som erhåller andra revisionsanmärkningar (Butler, 

Leone och Willenborg, 2004; DeFond et al., 2002). Får ett företag anmärkning om 

fortsatt drift kan konsekvenserna bli förödande. En stor risk är att företagets intressenter 

väljer att avbryta samarbete med företaget. Detta mot bakgrund av att exempelvis 

kreditgivare inte borde vara intresserade av att låna ut pengar till ett företag där det finns 

stora frågetecken kring företagets fortlevnad (Hayes et al., 2005).  

2.2 Revisorers oberoende 

En grundläggande utgångspunkt är att revisionen syftar till att förbättra redovisningens 

kvalitet samt att öka dess tillförlitlighet (Hayes et al, 2005). Revisorns benägenhet att 

rapportera om felaktigheter i klientens redovisning är kopplad till förmågan att vara 

oberoende gentemot klienten (Johnson et al., 2002). Att utfärda anmärkningar i 

revisionsberättelsen kräver att revisorn har karaktären att upprätthålla en oberoende 

ståndpunkt trots påtryckningar från klienten (Firth, 1997). 



 

13 

 

Revisionsuppdrag är i allmänhetens intresse och det är därför ett krav i Sverige att 

revisorn ska vara oberoende gentemot sina klienter (IESBA, IESBAs Etikkod, 2014). 

Enligt IESBA (2014) utgörs oberoendet av:  

A. Faktiskt oberoende: ”Det tillstånd som tillåter att en slutsats kan avges utan 

påverkan av faktorer som skulle kunna ha ett inflytande över professionellt 

omdöme, vilket innebär att en person kan uppträda med integritet, vara objektiv 

och förhålla sig professionellt skeptisk” (p. 290.6).  

B. Synbart oberoende: ”Undvikande av fakta och omständigheter som är så 

betydelsefulla att en omdömesgill och informerad tredje man, som beaktar alla 

särskilda fakta och omständigheter, sannolikt skulle dra slutsatsen att 

integriteten, objektiviteten eller professionell skepsis hos ett revisions- eller 

redovisningsföretag, eller en medlem i revisionsteamet, har äventyrats” (p. 

290.6). 

En oberoende revisor är en opartisk revisor som dessutom har en neutral synvinkel 

genom hela revisionen, från granskning till yttring i revisionsberättelsen (Basu, Elder, & 

Onsi, 2012). Det är viktigt för en revisor att upprätthålla en opartiskhet i hans eller 

hennes handlingar avseende revision, och det är lika viktigt att revisorn uppfattas som 

oberoende av företagets intressenter (Basu et al., 2012). 

2.3 Hot mot revisorns oberoende 

Enligt Gavious (2006) finns det en inneboende konflikt i revisorns arbete, då revisorn 

blir betald och utnämnd av det företag som han eller hon ska granska och eventuellt 

kritisera. Å ena sidan blir revisorn ansvarig för att inte ha upptäckt risken för konkurs 

och utfärdat varningar. Även allmänheten förväntar sig ekonomisk professionalitet dvs. 

att revisorn förutser och varnar för förestående konkurs (Gavious, 2006). Förutom den 

inneboende konflikten är det även utifrån forskning möjligt att identifiera potentiella hot 

mot revisorns oberoende (Bamber & Iyer, 2007; Basioudis et al., 2008; Carey et al., 

2008; Defond et al., 2002; Geiger & Raghunandan, 2002; Svanberg & Öhman, 2014a). 

Beattie et al. (1999) har identifierat fyra principiella faktorer som tros påverka revisorns 

oberoende: (1) revisorns ekonomiska beroende av revisionsklienten, (2) konkurrensen 

på revisionsmarknaden, (3) revisorns tillhandahållande av NAS (4) utformningen av 

aktuell lagstiftning. Annan oberoendeforskning har identifierat dels finansiella 

incitament (revisions- och NAS-arvoden) och icke-finansiella incitament 
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(identifikation) vilka båda, var och en med egna mekanismer, kan hota revisorernas 

oberoende (Arranuda & Paz-Ares, 1997; Bamber & Iyer, 2007; Bazerman, Morgan, & 

Lowenstein, 1997; Carey & Simnet, 2006; Svanberg & Öhman, 2014a). Det finns 

studier som har visat att revisorer tenderar att identifiera sig med sina största klienter 

och därigenom bilda en relation med dessa klienter som bygger på en vi-känsla. Denna 

så kallade sociala identifikation har i tidigare studier visats leda till försämrad 

objektivitet hos revisorn (Bamber & Iyer, 2007; Svanberg & Öhman, 2014a). Tidigare 

undersökningar av revisorers oberoende har dock huvudsakligen inriktats på finansiella 

motiv, som kan driva revisorer till att förlora sin objektivitet och bli beroende av 

klienten (Blay & Geiger, 2013; Francis, 2006; Geiger & Rama, 2006; Hoitash, 2007).   

2.3.1 Finansiella incitament 

När det gäller de finansiella incitamenten att bli beroende av klienterna har två faktorer 

studerats i tidigare studier (Blay & Geiger, 2013; Francis, 2006; Geiger & Rama, 2006; 

Hoitash, 2007). Den ena faktorn är revisionsarvode som fås av klienten, vilket kan 

influera revisionskvaliteten både positivt och negativt. Hoitash, Markelevich och 

Barragato (2007) menar att höga arvoden kan öka revisorns ansträngning och därmed 

höjs kvaliteten på revisionen. Även Hay, Knechel och Wong (2006) påstår att höga 

revisionsarvoden kan visa på att revisionen är av god kvalitet. Andra tidigare studiers 

argumentation är däremot att ju större revisionsarvodet är, desto större är revisorns 

benägenhet att hålla fast vid klientrelationen (Francis, 2006; Svanström, 2013). De höga 

arvodena som erhålls kan bidra till att revisionsbyrån, avsiktligt eller oavsiktligt blir 

ekonomiskt beroende av företaget som revideras (Basioudis et al., 2008; Hoitash et al., 

2007). Detta leder till att revisorn blir subjektiv i, dels sina bedömningar av ett företags 

fortlevnad, dels sin utvärdering av lämpligheten för företagsledningens planer och dess 

sannolikhet för att bli framgångsrika, och dels sitt slutliga beslut att utfärda en 

fortlevnadsvarning (Basioudis et al., 2008). En revisor med ett stort revisionsarvode 

borde därmed vara mer benägen att ge efter för klientens önskemål, än en revisor som 

uppbär ett litet revisionsarvode. Eftersom revisionsarvodets storlek har varit en viktig 

faktor i tidigare studier för att undersöka relationen mellan finansiella motiv och 

revisorers oberoende, har frågan om revisorers oberoende varit något som relaterar 

huvudsakligen eller uteslutande till stora klientbolag (Geiger & Rama, 2003; Basioudis 

et al., 2008).  
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Tidigare forskning har visat att revisionsarvoden har samband med klientstorlek, 

klientrisk och klientens komplexitet (Hay et al., 2006). Om klienten har osäker ekonomi 

och inte gör goda vinster, menar de att revisorn tar en större risk, vilket reflekteras i 

revisionsarvodet, som då blir högre. Arvodet blir även ofta högre när revisorn i slutet av 

sin revision utfärdar en fortlevnadsvarning i revisionsberättelsen. Dock kan höga 

revisionsavgifter driva klienten att byta revisor för att på så sätt sänka sina 

revisionskostnader (Hay et al., 2006). Blay och Geiger (2013) undersökte i sin studie 

finansiellt stressade företag under perioden 2004-2006 i Storbritannien. De fann ett 

signifikant negativt samband mellan utfärdandet av fortlevnadsvarningar och 

efterföljande totala avgifter. 

NAS har givits stort utrymme i tidigare studier och enligt Tanewski och Carey (2007) 

har revisionsbyråernas utbud av NAS ökat under 1990 och 2000-talet, detta på grund av 

den ökade konkurrensen och att lönsamheten för tjänsten revision har minskat. I Sverige 

får revisionsföretag tillhandahålla de flesta typer av NAS till revisionsklienter och 

resultat från flera studier visar att minst 70 % av företagen anlitar sin revisionsbyrå för 

detta (DeFond et al., 2002; Francis., 2006; Svanström, 2013). Skarp kritik har riktats 

mot att revisionsbyråer tillhandahåller NAS i företag där de också utför revision, 

eftersom detta förhållande föreslagits utgöra ett hot mot revisorns objektivitet (prop. 

2000/01:146; DeFond et al. 2002).  

Att revisorn får ett socialt band till sin klient är en risk i alla revisionsuppdrag, men 

enligt Svanström (2013) finns det anledning att anta att detta band ökar i privata företag 

där revisorn även tillhandahåller NAS. Det har dock inte inneburit att slutgiltiga bevis 

har erhållits för effekten av NAS på revisorns oberoende (Francis., 2006). Tanken är att 

ju mer NAS en revisor levererar till sin klient, desto större arvode för dessa tjänster och 

desto mer beroende av klienten blir revisorn. Enligt DeFond et al. (2002) hotar 

tillhandahållande av NAS revisorns oberoende. De menar att revisorn är villig att, i 

utbyte mot att behålla en kund som betalar höga NAS-arvoden, offra sitt oberoende, 

samt att de intäkter de får genom NAS-arvodena överstiger kostnaderna som kommer 

med deras oberoende. Det finns därmed tydliga incitament för revisorn att avstå från att 

rapportera eventuella brister i redovisningen, för att undvika risken att förlora lönsamma 

NAS-uppdrag (Basioudis et al., 2008; DeFond et al., 2002; Kinney et al., 2004). 
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Kinney et al. (2004) menar att NAS-uppdragen i allmänhet anses generera mer intäkter 

än revisionsuppdraget och att revisionen därmed har blivit ett sätt för byråerna att 

komma över gynnsamma NAS-uppdrag. Dessutom kan storleken på NAS-arvodet vara 

en betydande del av det totala arvodet som revisionsbyrån erhåller från sin klient 

(Kinney et al., 2004). Som ett exempel uppgick H&M:s ersättning för NAS-uppdrag 

under 2015 till över 40 % av det totala arvodet som betalades till den huvudsakliga 

revisionsbyrån (H&M, 2015). Under sådana omständigheter torde det vara relativt klart, 

att betydelsen av NAS omfattning dramatiskt kan överskugga effekten av beroende till 

följd av uppbärande av revisionsarvode. Trots detta har tidigare studier haft svårt att 

belägga den skadliga inverkan av NAS på revisorernas oberoende. Många har dessutom 

argumenterat för att NAS är ett sätt att lära känna klientbolaget och därigenom kunna 

göra en bättre revision (Francis., 2006; Svanström, 2013).  

Genom tillhandahållandet av NAS kan revisionsbyrån få en ökad kunskap om företaget, 

vilket kan vara till nytta när revisionen utförs och revisionsbyrån kan därmed utföra 

revisionen bättre och effektivare (Arrunada, 1999). Det är denna klientspecifika 

kunskap som revisionsbyrån får om sin kund genom att utföra NAS, som är avgörande 

för att upptäcka fel och brister i redovisningen (Ghosh & Moon, 2005). 

2.4 Byte revisionsbyrå 

I samband med rapportering angående osäkerheter om fortsatt drift finns det enligt 

tidigare forskning två typer av fel som kan uppstå. När en revisor utfärdar en 

fortlevnadsvarning till ett företag som fortsätter sin verksamhet uppstår det ett Typ 1-fel 

och när ett företag går i konkurs utan att ha fått en fortlevnadsvarning uppstår det i 

stället ett Typ 2-fel (Geiger & Raghunandan, 2002; Lai, 2009; Svanberg & Öhman, 

2014a). Om revisorn utfärdar en fortlevnadsvarning till ett företag som fortsätter sin 

verksamhet kan det enligt Lai (2009) resultera i att revisorn förlorar klienten. Byts 

revisionsbolaget ut, innebär det därmed en framtida ekonomisk förlust för 

revisionsbyrån (Carey et al., 2008). En mängd tidigare forskning har visat att det är 

mellan 80 till 90 procent av alla företag som erhåller en fortlevnadsvarning som ändå 

fortsätter sin verksamhet (Mutchler & Williams, 1990; Citron & Taffler, 1992; Nogler, 

1995; Geiger et al., 1998). Den gemensamma slutsatsen som dragits är att 

bytesfrekvensen för de företag som fått en fortlevnadsvarning är högre än för andra 

företag (Carey et al., 2008; Carcello & Neal, 2003; Louwers et al., 1999; Vanstraelen, 

2002; Lennox, 2000). Tidigare studier har även konstaterat att om revisionsbyrån byts 
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ut efter att ha utfärdat en fortlevnadsvarning, uppstår det större en ekonomisk förlust, än 

om en finansiellt stressad klient utan att ha erhållit en fortlevnadsvarning byter 

revisionsbyrå (Carcello & Neal, 2003; Geiger et al., 1998).  

Vi kan utifrån tidigare studier förmoda, att företag som erhållit en fortlevnadsvarning är 

mer benägna att byta revisionsbyrå, än vad företag som inte erhållit någon sådan är. 

Vilket även förmodas leda till en ekonomisk förlust för revisionsbyrån. Denna studie 

ämnar göra en motsvarande undersökning på svenska företag, vilket leder fram till 

studiens två första hypoteser: 

Hypotes 1: Företag som erhållit en fortlevnadsvarning är mer benägna att byta 

revisionsbyrå, än lika finansiellt stressade företag som inte erhållit en 

fortlevnadsvarning. 

Hypotes 2: Revisionsbyrån förlorar mer intäkter från klienter som byter 

revisionsbyrå efter en fortlevnadsvarning, än från klienter som är lika 

finansiellt stressade, som byter revisionsbyrå utan att ha fått en 

fortlevnadsvarning.  

 

Om revisorn inte utfärdar en fortlevnadsvarning och företaget går i konkurs kan det 

bland annat leda till rättstvister mot revisorn (Lai, 2009). Att revisorn begår ett sådant 

fel, anses vara ett revisionsmisslyckande, och är ofta det som ses över vid bedömningar 

Revisorn utfärdar 
en 

fortlevnadsvarning 

Fortsatt drift 

Byte av 
revisionsbyrå 

Ekonomisk förlust? 

Ej byte av 
revisionsbyrå 

Figur 1: Illustration över tänkbart scenario vid utfärdandet av en fortlevnadsvarning. 
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av revisionskvalitet (Francis, 2004; Geiger & Raghunandan, 2002). Tidigare forskning 

har kommit fram till att endast 40-50 procent av de företag som går i konkurs erhåller en 

varning i revisionsberättelsen (Mutchler & Williams, 1990; Citron & Taffler, 1992; 

Nogler, 1995). Vidare har Sormunen, Jeppesen, Sundgren och Svanström (2013) 

studerat fortlevnadsvarningar som rapporterats innan företagskonkurser bland onoterade 

företag i Norden under perioden 2007 till 2011. Resultatet visade att det endast var 18 

procent av svenska företag som erhöll en fortlevnadsvarning före konkurs. 

Enligt Anandarajan, Kleinman och Palmion (2008) och Sundgren och Svanström (2014) 

är bedömningen om ett företags fortlevnad ett av de mest svåra och komplicerade beslut 

inom revisionsprofessionen. Ett företag som får en fortlevnadsvarning är finansiellt 

stressade eller ekonomiskt nödställda och har företaget ekonomiska nyckeltal som 

indikerar på finansiell stress kan detta vara till god hjälp för revisorn att med större 

säkerhet utfärda en fortlevnadsvarning (Bruynseels, Knechel, & Willekens, 2011). Att 

ett företag är finansiellt stressat innebär inte att revisorn måste utfärda en 

fortlevnadsvarning utan revisorn måste göra bedömning utifrån företagets chans att 

överleva. Har företaget för avsikt att lindra den finansiella stressen inom en snar framtid 

genom ändamålsenliga ansträngningar kommer revisorn troligen avstå från att utfärda 

en fortlevnadsvarning (Bruynseels et al. 2011).  

2.5 Den självuppfyllande profetian 

Empirisk forskning som har genomförts inom denna studies ämnesområde har dessutom 

undersökt den självuppfyllande profetian (Carcello & Neal, 2003; Citron & Taffler, 

1992; Mutchler, 1984; Vanstraelen, 2002). Denna innebär att en fortlevnadsvarning kan 

leda till att företag får det svårt att få kapital och bedriva sin verksamhet, som i sin tur 

leder till att ett redan finansiellt stressat företag går i konkurs. Eftersom en 

fortlevnadsvarning signalerar en negativ syn på företagets framtida lönsamhet har 

tidigare forskning kommit fram till att revisorer är rädda för att utfärda 

fortlevnadsvarningar om det inte finns tydligare revisionsbevis (Carey et al., 2008; 

Mutchler, 1984). Som tidigare nämnts finns det tydliga incitament för revisorn att avstå 

från att utfärda en fortlevnadsvarning för att undvika risken att förlora lönsamma NAS-

uppdrag (Basioudis et al., 2008; DeFond et al., 2002; Kinney et al., 2004). Dessutom 

har revisionsarvodets storlek varit en viktig faktor i tidigare studier, där de höga 

arvodena som erhållits kan bidra till att revisionsbyrån blir ekonomisk beroende av 
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företaget som revideras, vilket därmed hotar oberoendet (Basioudis et al., 2008; Geiger 

& Rama, 2003; Hoitash et al., 2007). 

 

 

 

 

 

Studier har visat en större andel konkurser bland företag som erhållit en 

fortlevnadsvarning än motsvarande företag som inte erhållit en varning trots liknande 

ekonomiska situation (Carcello & Neal, 2003; Citron & Taffler, 1992; Mutchler, 1984; 

Vanstraelen, 2002). Däremot visade en liknande studie utförd av Louwers et al. (1999) 

att företag som är finansiellt stressade, i lika stor utsträckning går i konkurs, oavsett om 

de erhållit en fortlevnadsvarning eller inte. De fann därför inte något som kunde 

indikera på ett samband mellan erhållen fortlevnadsvarning och konkurs. Det är svårt 

gällande frågan om huruvida en fortlevnadsvarning ökar sannolikheten för konkurs eller 

inte. Detta eftersom det inte är möjligt att sia vad som skulle ha skett om varningen inte 

utfärdats (Carcello & Neal, 2003; Citron & Taffler, 1992; Vanstraelen, 2002).  

Denna studie ämnar därför till att undersöka om något samband mellan 

fortlevnadsvarningar och konkurs finns på svenska företag. Eftersom en konkurs 

innebär att revisionsbolaget förlorar sin klient innebär det även en ekonomisk förlust. 

Studien ämnar därför även till att undersöka om finansiella incitament är en faktor vid 

utfärdandet av fortlevnadsvarningar, där den självuppfyllande profetian är en 

underliggande tes. Detta leder därmed fram till följande hypoteser: 

 

Hypotes 3:   Det är en större andel konkurser bland företag som erhållit en 

fortlevnadsvarning, än bland lika finansiellt stressade företag som inte 

erhållit en varning. 

Hypotes 4:   Revisionsbyrån förlorar mer intäkter från klienter som inleder konkurs 

efter en fortlevnadsvarning, än från klienter, som är lika finansiellt 

stressade, som inleder konkurs utan att ha fått en fortlevnadsvarning.  

 

 

Revisorn utfärdar 
en 

fortlevnadsvarning 

Företaget går i 
konkurs 

Ekonomisk förlust? 

Figur 2: Illustration över den självuppfyllande profetian och konsekvensen för revisionsbyråer 
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2.6 Struktur över studiens hypoteser 
 

 

 

 Byte av revisionsbyrå Självuppfyllande profetia 

Utan att beakta finansiella 

incitament 
Hypotes 1 Hypotes 3 

Vid beaktande av 

finansiella incitament 
Hypotes 2 Hypotes 4 
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2.7 Sammanfattning 

Det är genom revisionsberättelsen som revisorn kommunicerar sin granskning och 

eventuella varningar till företagets intressenter. När finansiella rapporter upprättas är 

antagandet om företagets fortlevnad en grundläggande princip. I Sverige var det dock 

inte förrän 2004 som det infördes krav på att en revisor skulle rapportera 

fortlevnadsvarningar, trots att årsredovisningar skulle ha upprättats enligt 

fortlevnadsprincipen. Eftersom antagandet om företagets fortlevnad är en 

grundläggande princip har revisionen en stor betydelse för ägarna, samt andra 

intressenter som kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda, samt stat och kommun. 

För att revisionsberättelsen ska kunna vara betydelsefull för intressenter och kunna 

fungera som en varningssignal, krävs det att revisorns bedömning är objektiv och att 

denne inte påverkas av sin klient. Bedömningen av ett företags fortlevnad är dock de 

mest svåra och komplicerade beslut som revisorn måste ta (Anandarajan et al., 2008; 

Hope & Langli, 2009; Sundgren & Svanström, 2014). En revisor måste därför vara 

kompetent och ha en förmåga att kontrollera, analysera och värdera klientens 

upplysningar, för att sedan utifrån sin yrkesmässiga erfarenhet bilda sig en egen 

uppfattning om riktigheten i dessa (Arnedo et al., 2008; Svanström, 2008).  

Det råder delade meningar angående nivån av revisionskvalitet utförd av en Big 4 

revisor och en icke Big 4 revisor.  Å ena sidan tyder tidigare forskning på att Big 4 

revisorer har större incitament att upprätthålla en god revisionskvalitet jämfört med 

mindre revisionsbyråer eftersom de har mer att förlora om de misslyckas med sin 

revision (Knechel & Vanstraelen, 2007). Å andra sidan finns det inget som tyder på att 

revisionskvaliteten är högre hos en Big 4 revisor än vid en revision utförd av en mindre 

revisionsbyrå (Francis & Yu, 2009; Svanström, 2008). Oberoendefrågan är det som 

uteslutande tas upp i samband med forskning kring fortlevnadsvarningar. Revisorns 

oberoende relateras därför ofta till dennes benägenhet att utfärda fortlevnadsvarningar. 

Det finns två faktorer, finansiella och icke-finansiella incitament, som tidigare forskning 

tar upp och som påstås kunna hota revisorns oberoende. De finansiella incitamenten är 

revisorns erhållna revisions- samt NAS-arvode, dock menar tidigare forskning att detta 

kan influera revisionskvaliteten både positivt och negativt. 

En klient och revisor som delar liknande värderingar bidrar till att revisorn i högre grad 

blir påverkad, eftersom denne kan identifiera sig med klienten. Det ger en högre 
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sannolikhet att revisorn kommer att undvika att utfärda en fortlevnadsvarning (Bauer, 

2015). Till exempel menar DeFond et al. (2002) och Kinney et al. (2004) att det finns 

tydliga incitament på att revisorn avstår från att rapportera eventuella brister i 

redovisningen, för att undvika risken att förlora lönsamma NAS-uppdrag.  

Tidigare studier har kommit fram till att företag som erhållit en fortlevnadsvarning med 

större sannolikhet kommer att gå i konkurs än företag som inte erhållit en varning trots 

liknande ekonomiska situation (Carcello & Neal, 2003; Citron och Taffler, 1992; 

Vanstraelen, 2002). Däremot har annan forskning visat att en självuppfylld profetia inte 

finns, utan att sannolikheten för konkurs inte är större om företaget erhåller en 

fortlevnadsvarning (Louwers et al., 1999). Tidigare forskning ger därmed mindre 

övertygande belägg angående huruvida den självuppfyllande profetian finns eller inte. 

 

 

Figur 3: Finns det ekonomiska incitament för att undvika att utfärda fortlevnadsvarningar? 
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3. Metod 

I detta kapitel kommer uppsatsens metod att presenteras, det ges även en beskrivning av 

forskningsansatsen och kunskapssynen. Uppsatsens metod presenteras vidare genom 

specificering och argumentering kring bland annat forskningsdesign, val av metod och 

empirisk datainsamling. Kapitlet innehåller även ett käll- och metodkritiskt avsnitt.  

 

3.1 Forskningsfilosofi 

Forskningsfilosofin är viktig att beakta och behandla, eftersom synen på vetenskap styrs 

av vilken forskningsfilosofi forskaren har (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Epistemologi är 

läran om kunskap och en epistemologisk frågeställning handlar om vad som är eller kan 

betraktas som godtagbar kunskap inom ett ämnesområde (Bryman & Bell, 2013). Inom 

ämnesområdet vi befinner oss i är det vanligt att forskare utgår från data som kommer 

från årsredovisningar, vilket innebär att vi genom att använda oss av årsredovisningar 

kommer att generera godtagbar kunskap. I vetenskapliga sammanhang kan kunskap 

beskrivas genom två forskningsfilosofier som är varandras motsatser – positivism och 

hermeneutik (Thurén, 2007),  

Positivism är en kunskapsteoretisk ståndpunkt där användandet av naturvetenskapliga 

metoder vid studiet av den sociala verkligheten förespråkas (Bryman & Bell, 2013). 

Utifrån studiens syfte att undersöka om det finns något samband mellan utfärdandet av 

fortlevnadsvarningar och ekonomisk förlust för revisionsbyrån, har vi valt att utgå från 

den positivistiska forskningsfilosofin (Bryman & Bell, 2013).  

Förutom vilken kunskapssyn vi har, är även vår verklighetsuppfattning (ontologi) 

viktig, eftersom den påverkar vårt sätt att se på, hantera och analysera insamlad data 

(Bryman & Bell, 2013). Ontologi handlar om lärande om de sociala entiteternas art eller 

natur och vad som är verklighet (Bryman & Bell, 2013), vilket i denna studie är 

företagen och revisorerna som reviderar företagen.  

Den objektivitet som grundar sig i positivismens ontologiska perspektiv föranleder vissa 

krav på synen på kunskap och hur denna kunskap skapas, dvs. epistemologi (Bryman & 

Bell, 2013; Saunders et al., 2009). I vår studie har vi därför utgått ifrån observerbar 

empirisk fakta och lagt så lite värdering som möjlig i dessa fakta.   
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Ontologi kan radikalt delas upp i två olika ontologier, realism och idealism vilka är 

varandras motsatser. Ontologisk realism innebär att oberoende av om vi observerar eller 

upplever världen, existerar den. Till skillnad från realism handlar ontologisk idealism 

om att verkligheten inte kan existera oberoende av våra upplevelser av den (Bryman & 

Bell, 2013; Patel & Davidson, 2011; Eriksson & Hultman, 2015). Vår uppfattning är att 

de data som samlas in genom årsredovisningar är publicerade och bygger på 

räkenskapsår som är avslutade, varför vi som forskare inte kan påverka dessa genom 

våra upplevelser, dvs. ontologisk realism (Bryman & Bell, 2013). Detta innebär att 

oavsett om vi samlar in dessa data eller inte, existerar de. Dessutom ska vetenskapen 

enligt den positivistiska kunskapsteoretiska ståndpunkten vara värderingsfri, det vill 

säga objektiv (Bryman & Bell, 2013). Eftersom vi inte kan påverka resultatet innebär 

detta att denna studie söker att etablera en objektiv ståndpunkt.  

3.2 Forskningsprocess 

Inom vetenskapen finns det huvudsakligen tre forskningsansatser, deduktion, induktion 

och abduktion, dessa är kopplade till begreppet teori på olika sätt. Det finns två distinkta 

sätt att se på teori; antingen styr teorin och påverkar insamling och analys av data, eller 

att teorin uppträder och aktualiseras efter insamlingen och analysen av data från ett 

konkret projekt (Bryman & Bell, 2013). Vår uppfattning ansluter till det senare. Inom 

ämnet fortlevnadsvarningar finns det en mängd tidigare forskning, vilken denna studie 

grundar sig på, vilket påverkat både insamling och analys av data. Vi anser med andra 

ord att den tidigare forskningen som finns inom denna studies ämnesområde utgör 

teorin. Detta sätt att se på teori kan kopplas till deduktion som handlar om att vi härleder 

en eller flera hypoteser utifrån den vetskap, vi som forskare, har inom ett visst område 

och de teoretiska överväganden som rör området (Bryman & Bell, 2013; Jacobsen, 

2002).  

I denna studie har vi genom flera vetenskapliga artiklar som bland annat berör 

fortlevnadsvarningar och revisorers oberoende kommit fram till hypoteser. De hypoteser 

vi kommit fram till har underkastats en empirisk granskning (Bryman & Bell, 2013). 

För att uppnå denna empiriska granskning har de begrepp som finns i hypoteserna 

översatts till forskningsbara företeelser. De begrepp som finns i våra hypoteser finns det 

mycket dokumenterad forskning kring, men trots detta är resultaten inte fullständiga 

eller entydiga, vilket för oss innebär att ämnet är forskningsbart. Detta innebär att den 

vetenskapliga forskningsansatsen i denna studie är deduktiv. 
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3.3 Forskningsdesign 

Forskningsdesignen är en ram för hur insamling och analys av data ska ske (Bryman & 

Bell, 2013). Dessutom speglar forskningsdesignen de ställningstaganden som gjorts 

angående bland annat förståelse av olika beteenden och generalisering (Bryman & Bell, 

2013). I vår studie hade vi för avsikt att förklara observerade händelser genom att 

använda kausala modeller. Vi utför dessutom mätningar av valda variabler så som; 

storleken på revisions- och NAS-arvoden. Genom att vi i vår studie söker att vara 

objektiva bör andra forskare ha möjlighet att upprepa vår undersökning och få samma 

resultat. Dessutom är vår ambition att resultatet ska bli så generaliserbart som möjligt. 

Vi har i denna studie studerat årsredovisningar, och flertalet variabler som återfinns där, 

för flera företag (se 3.6 Urval). Detta har skett över en tidsperiod på 3 år, det vill säga 

mellan åren 2011-2013. Vi har för dessa mättillfällen använt samma variabler. Av 

naturliga orsaker, som att många av företagen inledde konkurs efter de första 

mätningarna, kunde en andra mätning endast göras för de företag som fortfarande var i 

drift. Detta gav oss en möjlighet att inhämta kunskap om det tidsmässiga förhållandet 

mellan olika variabler. Vår forskningsdesign kan därmed jämföras med en 

tvärsnittsdesign för en ”cykel” (Bryman & Bell, 2013). 

3.4 Val av metod 

För att undersöka om det finns något samband mellan utfärdandet av 

fortlevnadsvarningar och ekonomisk förlust för revisionsbyrån studeras företags 

årsredovisningar för åren 2011-2013. Med hänsyn till denna studies syfte, samt den 

mängd företag som ska studeras, är en kvantitativ metod passande att tillämpa. Detta 

eftersom vi genom studien vill identifiera samband mellan olika variabler och effekten 

av en utfärdad fortlevnadsvarning.  

Till skillnad från en kvantitativ strategi lägger kvalitativa studier oftare vikten vid 

insamling och analys av data på ord, än kvantifiering, och kvalitativa 

forskningsstrategier är induktiva, tolkande och konstruktivistiska till sin art (Bryman & 

Bell, 2013). Vår studie är, förutom som nämnts tidigare, även kvantitativ på det sättet 

att vi använder liknande utgångspunkter som tidigare forskning (se Basioudis et al., 

2008; Carey et al., 2008; DeFond et al., 2002; Svanberg & Öhman, 2014a; Vanstraelen, 

2002). Detta ger en bättre vetenskaplig förankring och ökar dessutom möjligheter till 

jämförelser. En kvantitativ metod är därmed lämplig för vår studie eftersom både 
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objektiviteten och generaliserbarheten är viktig (Bryman & Bell, 2013; Saunders et al., 

2009).  

3.5 Datainsamlingsmetod 

Årsredovisningar är sekundärdata, det vill säga data som samlats in av någon annan 

(Bryman & Bell, 2013). Det finns två distinkta typer av sekundärdata, det ena är data 

som samlats in av en annan forskare och det andra är data som är offentlig statistik 

(Bryman & Bell, 2013). Årsredovisningar är offentlig statistik, eftersom det inte är 

någon annan forskare som samlat in dessa data. Fördelen med att använda 

årsredovisningar som data i en studie är att det finansiella innehållet i dessa är reglerat 

av lagstiftning, vilket innebär att informationen i årsredovisningarna är likartade 

(Bryman & Bell, 2013; ÅRL, 1995:1554). För denna studie innebär detta att företag 

som blivit reviderade, enligt lag, har en revisionsberättelse i sin årsredovisning. 

Vi har i vår studie valt att hämta sekundärt datamaterial från databasen Retriever, 

eftersom denna innehåller samtliga årsredovisningar från aktiebolagen i Sverige. Detta 

är en databas som kräver en godkänd access som vi studenter får tillgång till genom 

Högskolan i Gävles digitala bibliotek. 
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3.6 Urval 

Alla företags årsredovisningar har vid denna studies genomförande, det vill säga våren 

2016, ännu inte blivit färdigställda och publicerade. Ambitionen för denna studie var 

dock att få så aktuella resultat som möjligt och vi har därför valt att basera vår insamling 

på datamaterial från boksluten 2011, 2012 och 2013.  

I dessa urval har vi för respektive år fått fram företag som: 

 Erhållit en fortlevnadsvarning i sin revisionsberättelse, och som; 

 Inlett konkurs inom ett år. 

 Ej inlett konkurs inom ett år. 

 Ej erhållit en fortlevnadsvarning i sin revisionsberättelse, men som kan anses 

vara finansiellt stressade, och som 

 Inlett konkurs inom ett år. 

 Ej inlett konkurs inom ett år.  

Vi tillämpade Retrievers sökfunktion Business – Utökad sök med följande 

grundkriterier: 

Om företaget: 

 Bolagsform; Aktiebolag 

 Börslista;  Ej registrerad i börslistor 

 Omsättning; 1 000 tkr - ∞ 

 Antal anställda; 50 – ∞ 

 Reg. datum; före 2011-12-31 

Bokslut och nyckeltal: 

 Bokslutsår; 2011-2016 

Revisorer: 

 Revisorsplikt; Revisionspliktig 

 

Genom denna första sökning identifierade vi en population på 19 096 företag som vi 

kunde utforma vår urvalsram utifrån. 
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Eftersom vi begränsar vår forskning till aktiebolag som enligt 6 kap. 1 § BFL 

(1999:1078) är skyldiga att avsluta sin bokföring med en årsredovisning, men som inte 

är börsnoterade, har dessa företag uteslutits i sökningen. Dessutom har vi som tidigare 

nämnts tagit beslutet att urvalet endast ska bestå av medelstora och stora företag, 

eftersom det är störst sannolikhet att de redovisat både revisions- och NAS-arvode. 

Samtidigt utesluts företag som enligt 9 kap. 1 § ABL (2005:551) kan välja att avstå från 

revision. Att registreringsdatum före 2011-12-31 ingår som sökkriterium beror på att vi 

i vårt urval inte ska få med företag som inte hunnit etablera sig på marknaden vid de 

aktuella åren. Anledningen till detta är bland annat för att sannolikheten för att företagen 

ska ha anlitat sin revisor för att utföra NAS inte är lika stor. En bedömning om huruvida 

revisorns oberoende hotas skulle dessutom försvåras och resultatet skulle riskera att bli 

skevt om dessa företag inkluderades i studien. 

I statistiska undersökningar är slumpmässighet den grundteknik som används för att 

undvika systematiska fel, så kallade bias, i resultatet och för att osäkerheten i resultaten 

ska kunna bestämmas (De Veaux, Velleman, & Bock, 2012). Det bästa sättet att 

undvika en snedvridning är att välja företagen i urvalet slumpmässigt. Vi har använt oss 

av ett stratifierat slumpmässigt urval där vi först delade in företagen i stratum; (1) 

Företag som erhållit en fortlevnadsvarning och (2) Företag som är finansiellt stressade. 

De företag som vi fått fram genom våra sökningar överfördes till en Excelfil. Därefter 

använde vi Excels funktion för slump, för att på så vis få ett slumpmässigt urval bland 

respektive stratum. Denna urvalsmetod som innebär att populationen delas upp i 

undergrupper, kallas klusterurval (Bryman & Bell, 2013). Vi bedömde att totalt 118 

(59/59 se tabell 1) företag skulle ge oss tillräcklig information för att genomföra 

analyser, vilket samtidigt var ett lämpligt antal att studera inom ramen för den tid vi 

förfogade över till detta uppsatsarbete.  Att vi inte använt oss av ett helt och hållet 

obundet slumpmässigt urval, där alla enheter i urvalsgruppen har samma möjlighet att 

komma med i urvalet, ger inte samma möjlighet att utföra de analyser vi ämnat utföra. 

För att vi skulle kunna genomföra en jämförelse undersökte vi dessutom vilka företag 

som var finansiellt stressade och som gått i konkurs, men inte erhållit någon 

fortlevnadsvarning. Finansiell stress kan associeras med ett antal nyckeltal och flera 

studier har använt sig av olika faktorer som definierar finansiell stress (Carcello & Neal, 

2003; Geiger & Rama, 2003; Hopwood, 1989; Mutchler J. , Auditor’s perceptions of the 

going-concern opinion decision, 1984). Denna studie innefattade företag som hade både 
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negativt rörelsekapital och negativt resultat. Detta är två av de faktorer som har använts 

av tidigare forskare för att identifiera företag som är finansiellt stressade (Carcello & 

Neal, 2003; Geiger & Rama, 2003; Vanstraelen, 2002). I enlighet med Vanstraelen 

(2002) utgår vi från att ett företag är finansiellt stressat om det uppfyller ovanstående 

kriterier för två år i rad. Att ett företag visar ett negativt rörelsekapital, samt ett negativt 

resultat ett år, behöver inte betyda att ett företag är så pass finansiellt stressat, att en 

bedömning av att en risk för företagets fortlevnad finns (Carlsson, 2014). Genom att vi 

undersöker två år kan vi med större säkerhet fastställa att företaget är finansiellt stressat 

och inte bara att det är ett sämre år. 

 

Tabell 1:Studiens urval 

 Företag med en FLV 
Finansiellt stressade företag 

utan en FLV 

FLV 59  

Finansiellt stressade företag  59 

Varav företag som inlett 

konkurs 
15 3 

 

Urvalet av de som fått en fortlevnadsvarning i sin revisionsberättelse uppgick till 59 

företag. Av dessa var det 15 företag som inledde konkurs inom ett år och 44 som inte 

inlett konkurs. I urvalet med de finansiellt stressade företagen på 59 företag var det 3 

som inledde konkurs inom ett år och därmed 56 som inte gjorde det. 

 

3.7 Bortfall 

De företag som i sin årsredovisning inte haft den nödvändiga informationen för vår 

studie har uteslutits från undersökningen. Detta var fallet för de företag som inte haft 

varken revisionsarvode eller NAS-arvode angivet i årsredovisningen.  
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3.8 Empirisk datainsamling 

Utifrån de företag som omfattas i studiens urval har olika data och variabler hämtats 

från respektive företags årsredovisningar. I tabellen nedan presenteras det datamaterial 

som samlades in. 

 

Tabell 2:Datainsamling 

Information Förklaring 

Bakgrundsinformation  

Län Inom vilket län företaget är registrerat  

Bransch 
Inom vilket område företaget 

huvudsakligen är verksamt i 

Omsättning Företagets omsättning i tusentals kronor 

Antal anställda Antal anställda i företaget 

Variabler  

FLV i revisionsberättelsen 
Har revisorn utfärdat en 

fortlevnadsvarning 

Revisionsarvode 
Summan som företaget har betalat till sin 

revisionsbyrå 

NAS arvode 
Summan som företaget har betalat till sin 

revisionsbyrå för tjänster utöver revision 

Tillgångar 
Företagets totala tillgångar i tusentals 

kronor 

ROA Mått på företagets lönsamhet 

Big 4 revisor 

Revisorn tillhör en av de fyra Big 4 

byråerna. Deloitte, Ernst & Young, 

KPMG, Öhrlings PwC. 

 

Bakgrundsinformationen om vilket län företaget är registrerat i och vilken bransch det 

är verksamt i har tagits med för att studiens resultat ska kunna generaliseras (De Veaux 

et al., 2012). Information om företagets omsättning och antal anställda har varit 

väsentligt att ta med, då detta är kopplat till huruvida företaget måste revideras av en 

revisor eller ej, detta är även väsentligt för kontrollvariabeln ”tillgångar”. 

Fortlevnadsvarning har tagits upp som en beroendevariabel då den anses beroende av de 

resterande variablerna, för att kunna avgöra huruvida revisorn är oberoende eller inte. 

Revisions- och NAS-arvode anses vara förklaringar till utfärdandet av 

fortlevnadsvarningar, vilket även är kopplat till tidigare forskning inom området. Som 

tidigare nämnts ingår det i revisionsarbetet att revisorn ska göra en bedömning om 

företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet och enligt ISA 570 (2016) bedöms detta 
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dels genom ekonomiska mått. Det är där våra kontrollvariabler kommer in, de finns med 

dels på grund av tidigare forskning, dels för att revisorn utifrån dessa ska kunna bedöma 

företagets möjlighet till fortsatt drift.    

3.9 Statistiska tester och analyser 

Det insamlade datamaterialet från de 118 företag som ingick i urvalet sammanställdes i 

Excel och överfördes därefter till statistikprogrammet SPSS.  

3.9.1 Univariat analys 

I ett första skede genomfördes univariata tester som presenterar variablernas medelvärde 

och standardavvikelse. Dessutom visar den även procentuella fördelningar av vald 

variabeldata (Bryman & Bell, 2013). Univariat analys är ett av de enklaste sätten att 

analysera data och dess huvudsyfte är att beskriva och finna eventuella extremvärden 

och avvikelser (De Veaux et al., 2012). 

3.9.2 Bivariat analys 

För att försöka få en bild över sambandet mellan den beroende variabeln och var och en 

av de oberoende variablerna utförde vi bivariata tester (Bryman & Bell, 2013). Som ett 

första steg i de bivariata testerna har korstabeller utformats, detta för att se om det finns 

något samband mellan variablerna i respektive hypotes. För att kunna generalisera 

eventuella samband till den större populationen har dessutom Chi-två test utförts. Detta 

test visar sannolikheten att vi på grund av slump skulle observera ett samband i vår 

urvalsgrupp, givet att det inte finns något samband i den stora populationen (De Veaux 

et al., 2012). Dessutom har måttet Cramer's V, som vanligen tillämpas tillsammans med 

Chi-två test, beaktats för att kunna se hur starkt sambandet är mellan variablerna 

(Bryman & Bell, 2013; De Veaux et al., 2012). Värdet på Cramer’s V kan gå mellan 0 

och 1, där 0 visar inget samband mellan variablerna, medan 1 visar ett perfekt samband 

mellan variablerna (De Veaux et al., 2012). 

3.9.3 Multivariat analys 

I statistiska sammanhang är linjär regressionsanalys ett kraftfullt verktyg för att bedöma 

sambandet mellan en och flera variabler (De Veaux et al., 2012). Metoden är utarbetad 

för att undersöka samband där den beroende variabeln befinner sig på en 

intervallskalenivå. Eftersom vi ville undersöka kategoriska fenomen, hade den beroende 

variabeln bara två värden – ”Ja” eller ”Nej” (De Veaux et al, 2012). Vi beräknade 
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därefter varje värde på den oberoende variabeln fram en predicerad sannolikhet att ha 

svarat ”Ja” på frågan om företaget bytt revisor efter en utfärdad fortlevnadsvarning. 

I och med detta resonemang och i likhet med tidigare studier inom området har vi utfört 

logistiska regressioner (Defond et al, 2002; Geiger & Raghunandan, 2002; Svanberg & 

Öhman, 2014a; Vanstraelen, 2002). För att dessa variabler skulle lämpa sig för en 

logistisk regression och för att vi skulle kunna utföra denna med hjälp av SPSS, kodades 

variablerna om till dikotom, s k dummy variabler, med värdet 1 för ”Ja” och 0 för ”Nej” 

(De Veaux et al., 2012). 

I nedanstående tabeller har vi sammanställt de beroende och oberoende variabler som 

ingår i respektive regressionsanalys. 

 

Tabell 3: Logistisk regression; byte revisionsbyrå 

Log(REVBYTE) = a0 + a1×LnTT + a2REV + a3×FLV 

REVBYTE 
Har företaget bytt revisor efter en utfärdad 

FLV? Ja = 1, Nej = 0. 

LnTT Logaritmen av totala tillgångar (tkr) 

REV 
Är företaget reviderat av Big 4? Ja = 1, Nej = 

0. 

FLV Har företaget erhållit en FLV? Ja = 1, Nej = 0 

 

Tabell 4: Logistisk regression; företagskonkurser 

Log(KONKURS) = a0 + a1×LnTT + a2×REV + a3×FLV 

KONKURS 
Har företaget försatts i konkurs senast 12 

månader efter bokslutet? Ja = 1, Nej = 0 

LnTT Logaritmen av totala tillgångar (tkr) 

REV 
Är företaget reviderat av Big 4? Ja = 1, Nej = 

0. 

FLV Har företaget erhållit en FLV? Ja = 1, Nej = 0 

 

3.9.4 Comparing two Proportions 

Storleken på revisionsarvodet, NAS-arvodet och det totala arvodet som revisionsbyrån 

erhållit av sin klient har, mellan testgrupp; företag som erhållit en fortlevnadsvarning, 

och kontrollgrupp; företag som inte erhållit någon varning, ställts mot varandra. Detta 

för att kunna se förlorade arvoden i proportion med konkurs samt förlorade arvoden i 

proportion med byte av revisionsbyrå, samt kunna dra slutsatser kring dessa skillnader. 
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Testet Comparing two Proportions har därför utförts (De Veaux et al., 2012). För att 

kunna utföra detta test har z-värdet räknats ut, vilket är skillnaden mellan ett värde och 

medelvärdet dividerat med standardavvikelsen. Genom att beräkna detta värde kan vi 

därför använda den standardiserade normalfördelningen för att beräkna sannolikheter 

(De Veaux et al., 2012).  

För att få fram z-värdet har följande ekvation använts: 

Z = (p1-p2)/ √ s2
 

Med hjälp av Table Z
6
 ”Areas under the standard Normal curve” har sedan p-värdet 

tagits fram. 

3.9.5 Statistisk signifikans 

För att våra resultat skulle kunna generaliseras till hela populationen, samt för att 

resultaten skulle kunna uppvisa tillräckligt hög validitet, har statistisk signifikansnivå 

använts (Bryman & Bell, 2013). Statistisk signifikansnivå är den risknivå som vi kan 

acceptera när vi drar våra slutsatser om huruvida det finns något samband mellan två 

variabler (Bryman & Bell, 2013; De Veaux et al. 2012). Vi har i denna studie valt att 

utgå från signifikansnivån p ≤ 5 %, vilket tolkas som statistisk signifikans och att det 

endast är 5 % risk att resultaten beror på slumpen (De Veaux et al, 2012). 

3.10 Metod- och källkritik 

3.10.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 

När vi valde att göra denna studie beslutade vi oss för att vi ville få ett så generaliserbart 

resultat som möjligt. Vi märkte även genom att läsa tidigare forskning, i form av 

vetenskapliga artiklar att urvalen i studierna var stora och att flertalet forskare använt 

sig av kvantitativ metod. I och med att vi ville få ett generaliserbart resultat, att tidigare 

forskning använt sig av kvantitativ metod och urvalet i denna studie är omfattande hade 

det inte varit försvarbart under den tidsbegränsade period vi har att använda sig av en 

kvalitativ metod (se Basioudis et al., 2008; Carey et al., 2008; DeFond et al., 2002; 

Svanberg & Öhman, 2014a; Vanstraelen, 2002).  

                                                 
6
 Se t ex Appendix D Tables and Selected  Formulas; De Veaux et al (2012, s. A64)  
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3.10.2 Användning av sekundärdata 

Att en kvantitativ metod är bättre lämpad för denna studie istället för en kvalitativ 

innebär inte att användning av sekundärdata var det självklara valet. För att få ett 

generaliserbart resultat hade enkäter varit ett alternativ. Följande data, som vi genom 

retriever kunnat samla in; företagets årsredovisning, om företaget fått en 

fortlevnadsvarning i revisionsberättelsen, om företaget har inlett eller gått i konkurs 

samt om företaget är finansiellt stressat, hade varit problematiskt att samla in genom 

enkäter. Det hade varit problematiskt utifrån flera aspekter, där en aspekt är urvalet, då 

vi hade behövt ta ställning till vilka det hade varit lämpligt att tillfråga. Detta hade 

förmodligen inneburit flera olika enkäter som behövt skickas till ett flertal olika 

personer, så som revisorer och personal på ekonomiavdelningar. För att ha lyckats få ett 

bra urval hade vi behövt veta väldigt mycket om företagen innan vi skickade ut 

enkäterna. Ytterligare en problematisk aspekt är att ekonomi kan vara ett känsligt ämne, 

vilket företag som är i kris inte är så villiga att ge ut information om.  

Det finns dock inte bara fördelar med att använda sig av sekundärdata. Det finns 

begränsningar som: datamängdens komplexitet, att forskaren inte är bekant med 

materialet, ingen kontroll över kvaliteten på datamängden och att det kan saknas 

nyckelvariabler (Bryman & Bell, 2013). Dessa problem anser vi är minimala i vår 

studie, eftersom innehållet i årsredovisningar och revisionsberättelsen är reglerat i lag.   

3.10.3 Källkritik 

Det har genom studiens gång funnits en medvetenhet hos oss om att det material som vi 

tagit del av bör läsas med kritiska ögon. Många av de källor som har använts i denna 

studie har därför antingen blivit Peer Reviewed eller har en hög ABS-ranking, vilket är 

en guide över kvaliteten och omfånget i vetenskapliga artiklar. Denna användning av 

tidigare forskning har varit för att dessa artiklar kan anses trovärdiga, vilket gör att vår 

studie även kan anses vara trovärdig. Det är dock inte samtliga vetenskapliga artiklar 

som vi använt som är Peer Reviewed eller har en hög ABS-ranking, dessa artiklar har vi 

själva utifrån de kunskaper vi besitter granskat innehållet och bedömt dess relevans. 

Dessa artiklar har tagits med för att ge oss en möjlighet att skapa en bild över den 

forskning som finns på området, det hade varit nonchalant och felaktigt att inte ta del 

och använda dessa studier, då även de innefattas av tidigare forskning. Förutom 

vetenskapliga artiklar har även böcker och internetkällor använts. Den information som 
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tagits från dessa böcker och internetkällor är bland annat lagtextsamling och 

beskrivningar om revisorns roll i det enskilda företaget och i samhället.  

3.11 Kvalitetskriterier  

Inom kvantitativ forskning används vanligen följande tre kvalitetskriterier: validitet, 

reliabilitet och replikerbarhet (Bryman & Bell, 2013; Jacobsen, 2002; Saunders et al., 

2009). Reliabilitet dvs. tillförlitligheten i en studie uppnås genom att studiens data 

sammanställts på ett trovärdigt sätt. Vid genomförandet av en undersökning bör man 

även sträva efter att validiteten och replikerbarheten är hög (Bryman & Bell, 2013; 

Jacobsen, 2002; Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009).  

3.11.1 Validitet  

Validitet avser att man mäter det som är relevant i sammanhanget (Bryman & Bell, 

2013). Stewart och Stewart (1981) menar att svårigheten med att uppnå validitet är att 

bestämma och använda de element som är relevanta för det studien undersöker. I denna 

studie undersöker vi om det finns något samband mellan utfärdandet av 

fortlevnadsvarningar och ekonomisk förlust för revisionsbyrån. Detta innebär att vi vid 

vår datainsamling specificerat sökalternativen i retriever efter det som är relevant. Vi 

har bland annat specifikt valt att söka på fortlevnadsvarningar i revisionsberättelse, 

revisionsarvode, NAS-arvode och konkursförfarande. 

Extern validitet handlar om en studies resultat är generaliserbara utöver den specifika 

undersökningskontexten. Det är även den externa validiteten som är avgörande för hur 

individer och organisationer till studien väljs ut (Bryman & Bell, 2013). I denna studie 

använder vi oss av ett slumpmässigt klusterurval för att i stor utsträckning kunna 

undvika skevhet i urvalet, detta har vi gjort för att skapa ett representativt urval 

(Bryman & Bell, 2013). Genom att vi noga utgått från hela populationen och därefter 

valt bort företag enligt specifika kriterier har vi undvikit risken för att urvalet inte kan 

anses vara representativt för generalisering av resultatet. För att ytterligare göra vårt 

resultat generaliserbart har vi analyserat flera år, detta för att undvika tillfälliga 

händelser som kan ha påverkat företagens utfall och revisorernas bedömningar (De 

Veaux et al., 2012).  
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3.11.2 Reliabilitet 

Att en undersökning är tillförlitlig, trovärdig och att det går att lita på undersökningen 

och att den inte innehar några mätfel innebär att den är reliabel (Jacobsen, 2002). 

Reliabiliteten avser mätningarnas pålitlighet och vid hög reliabilitet ska man kunna göra 

om mätningen och kunna få ett likartat resultat (Halvorsen, 2006). Reliabiliteten handlar 

dessutom om konsekvensen, överensstämmelsen och pålitligheten av måttet på ett 

begrepp (Bryman & Bell, 2013). I den tidigare forskning som ligger till grund för denna 

studie har revisorers oberoende mätts i benägenheten att utfärda fortlevnadsvarningar, 

vilket även är det mått som vi använt oss av i denna studie. Genom att vi i denna studie 

använt oss av statistikprogrammet SPSS när vi utfört tester och analyser, ökar 

mätningarnas pålitlighet. Eftersom datamaterialet i denna studie baseras på publicerade 

årsredovisningar, skulle resultatet vid en ytterligare studier med stor sannolikhet bli 

detsamma.  

3.11.3 Replikerbarhet 

Replikerbarhet handlar om att studien ska kunna genomföras på nytt (Bryman & Bell, 

2013). För att uppnå detta kriterium i denna studie har vi så utförligt som möjligt 

beskrivit vårt tillvägagångssätt. Genom att använda oss av en databas där vi beskrivit de 

sökkriterier vi haft, är det möjligt att genomföra denna studie på nytt. Vi har i detta 

arbete dessutom givit en beskrivning över vilka statistiska analyser vi utfört och visat de 

formler som ligger till grund för samtliga uträkningar. Under varje tabell i 

resultatkapitlet ger vi en beskrivning av tabellen, samt hur de icke numeriska 

variablerna har kodats till mätbara siffror. För att ytterligare göra denna studie 

replikerbar har vi i slutet av arbetet lagt in bilagor över de statistiska analyser och tester 

som genererats i statistikprogrammet SPSS.   
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4. Empiriskt resultat och analys 

Detta kapitel börjar med beskrivande statistik över de 118 företag som denna studie 

baseras på. Syftet med detta är att ge en bild över vad som karaktäriserar de företag 

som ingår i datamaterialet. Därefter presenteras analysen av datamaterialet med hjälp 

av regressioner för att undersöka om det finns något samband mellan utfärdandet av 

fortlevnadsvarningar och ekonomisk förlust för revisionsbyrån. 

 

4.1 Beskrivande statistik 

För att ge en beskrivande bild av vad som karaktäriserar de företag som ingår i 

datamaterialet innehåller denna del en sammanställning av de 118 företag som denna 

studie baseras på.  

4.1.1 Län, branschförening, omsättning och antal anställda 

Med hjälp av Statistiska centralbyråns (2015) regionala indelningar för län och 

kommuner kodades samtliga företags postort om och sorterades sedan in under 

respektive län. I diagrammet nedan presenteras urvalets fördelning per län. 

 

Figur 4: Fördelning per län 

 

Samtliga län i Sverige var representerade i studien (SCB, 2015). De tre största länen, 

Stockholm, Västra Götaland och Skåne var de med störst andel företag med 33 %, 17 % 

respektive 9 % av hela urvalet.  
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Figur 5: Branschfördelning 

De flesta av företagen, 39 %, som ingick i studien var verksamma inom bygg, 

tillverkning och industri (tillverkning och industri samt bygg, design och 

inredningsverksamhet). De företag som var verksamma som tjänsteföretag (bank, finans 

och försäkring, data, IT och telekommunikation, transport och magasinering, juridik, 

ekonomi och konsulttjänster samt utbildning, forskning och utveckling) uppgick i 

studien till 26 %. De företag som var verksamma inom handel (parti- och detaljhandel) 

uppgick till 12 % och 23 % av företagen var verksamma inom en ”annan bransch”. 

 

Tabell 5: Antal anställda, omsättning och ROA 

Variabel N Medel Median 

Antal anställda 118 213 129 

Omsättning (tkr) 118 324 679 193 237 

ROA 118 - 8,47 - 6,00 

 

Medelvärdet för samtliga företag i studien uppgick till 213 anställda och 324 679 tkr i 

omsättning. Dessutom var medelvärdet för samtliga företags ROA – 8,47, vilket visar 

på att lönsamheten hos dessa företag var låg.  
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4.1.2 Beroende-, förklarings- och kontrollvariabler 

Nedan presenteras beskrivande data för de variabler som ingår i vår analys.  

Tabell 6: Beskrivande data för samtliga företag (N=118) 

Variabel Frekvens Medel Median StD  Min Max 

FLV  59      

Big 4 revisor 101     

Konkurs 18     

Byte av revisionsbyrå 31     

Revisionsarvode (tkr)  240,53 176,50 214,08 15,00 1295 

NAS-arvode   0,62 1,00 0,49 0,00 1,00 

NAS-arvode (tkr)  180,03 85,50 245,45 5 1361 

Tillgångar (tkr)  463784,2

1 

242500 676843,06 1967 5013051 

 

Genomsnittligt revisionsarvode är 240,53 tkr och 62 % av företagen anlitar sin 

revisionsbyrå för att även utföra NAS. Detta är något lägre i jämförelse med Svanströms 

(2008) studie där 66 % av företagen även anlitade sin revisionsbyrå som konsult. 

Genomsnittligt NAS-arvode uppgick till 180,03 tkr. 

Företagens tillgångar skiljer sig mycket mellan medel (463 784,21 tkr) och median (242 

500 tkr). En stor del av företagen var verksamma inom bygg, tillverkning och industri 

(39 %), där de med stor sannolikhet innehar mycket tillgångar. Även tjänsteföretag (26 

%) omfattar en stor del av studien, vilka ofta har en liten andel tillgångar. Vi anser 

därför att denna skillnad med stor sannolikhet beror på detta. 

Andelen företag som i vår studie anlitar en Big 4 revisor är 86 %. En förklaring till detta 

är att denna studie omfattar företag med medelantalet anställda på 213. Detta är dock 

högre vid en jämförelse med Svanströms (2008) studie som omfattar företag med upp 

till 250 anställda, där 67 % anlitar en Big 4 revisor. 

Tabell 6 visar dessutom att 15 % av företagen i studien har gått i konkurs och 26 % har 

bytt revisor.  
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 Tabell 7:Underlag för studiens hypoteser 

 Företag med en FLV 
Finansiellt stressade företag 

utan en FLV 

FLV* 59 0 

Finansiellt stressade 

företag** 
0 59 

Konkurs 25,42 % (15/59) 5,08 % (3/59) 

Ej konkurs*** 74,58 % (44/59) 94,92 % (56/59) 

Totalt 100 % (59) 100 % (59) 

* Data för test av hypotes 6; ** Testgrupp; *** Data för test av hypotes 1 och 2; * + ** Data för test av hypotes 3, 4 

och 5 

 

Studiens urval består av en testgrupp med 59 företag som erhållit en fortlevnadsvarning 

och en kontrollgrupp med 59 företag som är finansiellt stressade, men som inte erhållit 

en fortlevnadsvarning. Av tabell 7 framgår att 25,42 % av de företag som tilldelats en 

fortlevnadsvarning har inlett konkurs. Vid en jämförelse med Carey et al. (2008) samt 

Svanberg och Öhmans (2014b) studier hade 11,76 % och 21,5 % av företagen som 

tilldelats en fortlevnadsvarning gått i konkurs. Av de finansiellt stressade företagen gick 

5,08 % i konkurs utan att ha erhållit en fortlevnadsvarning. Som tidigare nämnts 

överensstämmer detta dessutom med en mängd tidigare forskning som visade att 80 till 

90 procent av alla företag som erhåller en fortlevnadsvarning som fortsätter sin drift 

(Citron & Taffler, 1992; Mutchler & Wiliams, 1990; Nogler, 1995). 
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4.2 Statistisk analys av studiens hypoteser 

Nedan presenteras de genomförda statistiska undersökningarna för respektive hypotes. 

4.2.1 Byte av revisionsbyrå 

Hypotes 1: Företag som erhållit en fortlevnadsvarning är mer benägna att byta 

revisionsbyrå, än lika finansiellt stressade företag som inte erhållit en 

fortlevnadsvarning. 

 

För att undersöka hypotes 1 har ett Chi-två test utförts. Eftersom hypotesen bygger på 

att företaget byter från en revisionsbyrå till en annan har de 15 företag som gått i 

konkurs uteslutits. 

 

Tabell 8: FLV och byte av revisionsbyrå 

 FLV utfärdad (N=103) 

Byte revisionsbyrå  Ja Nej 

Ja  11,4 % (5) 18,6 % (11) 

Nej  88,6 % (39) 81,4 % (48) 

Totalt  100 % (44) 100 % (59) 

χ2 = 1,018, df=1, p =0,313, Cramer´s V= 0,099  

 

Tabell 8 visar att 11,4 % av de företag som erhållit en fortlevnadsvarning, men fortsatt 

sin drift har sedermera bytt revisor. Av de 59 finansiellt stressade företagen som inte 

erhållit någon fortlevnadsvarning var det 18,6 % som bytte revisor. Testet gav dessutom 

ett Chi-två värde på 1,018, ett p-värde på 0,313 och ett Cramer´s V på 0,099. Detta visar 

att det inte finns något statistiskt signifikant samband mellan utfärdad 

fortlevnadsvarning och byte av revisionsbyrå. 

 

Tabell 9: Överlevande företag och byte av revisionsbyrå 

Variabel  Koefficient P-värde 

FLV  -0,765 0,219 

Big4  -1,068 0,127 

Totala tillgångar  0,000 0,267 

Intercept  -1,180 0,800 

Log(REVBYTE) = a0 + a1×LnTT + a2REV + a3×FLV. Modellens värden: P=0,159, Pseudo R2=8,5 %. Kodning av 

variablerna: 1 vid byte av revisor, 0 om företaget ej bytt revisor. 1 vid en utfärdad FLV, annars 0. 1 om revisorn 

tillhör en Big 4, 0 om inte. Totala tillgångar redovisas i Tkr.   

 

Resultatet av den logistiska regressionen visar att det inte finns ett statistiskt signifikant 

samband mellan fortlevnadsvarning och byte av revisionsbyrå. Inte heller de övriga 
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variablerna; Big 4 och totala tillgångar visar något sådant samband. Hypotes 1 kan 

därmed inte bekräftas utifrån utförda tester. 

4.2.2 Kostnad vid byte av revisionsbyrå 

Hypotes 2: Revisionsbyrån förlorar mer intäkter från klienter som byter 

revisionsbyrå efter en fortlevnadsvarning, än från klienter som är lika 

finansiellt stressade, som byter revisionsbyrå utan att ha fått en 

fortlevnadsvarning. 

 

För att undersöka om revisionsbyrån förlorar på att en fortlevnadsvarning utfärdas och 

om det därmed kan påverka revisorns ekonomiska oberoende, undersöks förlusten av 

revisions- och NAS-arvoden. Vi har likt Read (2015) och Basioudis et al. (2008) valt att 

analysera NAS-arvoden och revisionsarvoden separat, för att se om dessa visar på ett 

starkare incitament till oberoende. De totala revisionsarvodena, samt de totala NAS-

arvodena, har därför beräknats för samtliga företag.  

 

Tabell 10: Förlorade revisionsarvoden – Byte av revisionsbyrå 

  Testgrupp (FLV)  Kontrollgrupp (FS) 

Byte revisionsbyrå  2 016 (n=5)  2 643 (n=11) 

Ej byte revisionsbyrå  7 210 (n=39) 13 103 (n=48) 

Totalt revisionsarvode  9 226 (n=44) 15 746 (n=59) 

Medelvärde  209,682 266,881 

StD  217,988 218,426 
z = 0,65, p = 0,26. Variablerna redovisas i Tkr. Totala företag som erhållit en FLV och som betalar revisionsarvode 

uppgår till 44. Totala företag som inte erhållit en FLV och som betalar revisionsarvode uppgår till 59.  

 

De 5 företagen som erhållit en fortlevnadsvarning och som året efter bytte revisor 

betalade totalt 2 016 tkr i revisionsarvode. För de 39 företag i samma grupp som ej bytte 

revisor uppgick revisionsarvodet till 7 210 tkr. Av de som ingick i kontrollgruppen 

betalade de som året efter det undersökta räkenskapsåret bytte revisor totalt 2 643 tkr för 

sin revision. För de som ej bytte revisionsbyrå uppgick motsvarande belopp till 13 103 

tkr. Företagen i testgruppen som bytte revisionsbyrå betalade därmed ett högre arvode 

än motsvarande företag i kontrollgruppen. Testet ”Comparing two Proportions” gav ett 

p-värde på 0,26, vilket tyder på att det ej finns någon statistisk signifikant skillnad 

mellan vår testgrupp och kontrollgrupp. Testet kan därför inte bekräfta att 

revisionsbolagen förlorar revisionsarvoden genom att fortlevnadsvarningar utfärdas.  
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Tabell 11: Förlorade NAS-arvoden – Byte av revisionsbyrå 

  Testgrupp (FLV)  Kontrollgrupp (FS) 

Byte revisionsbyrå  2 971 (n=3) 151 (n=5) 

Ej byte revisionsbyrå  2 530 (n=21) 5 962 (n=33) 

Totalt NAS-arvode  5 501 (n=24) 6 113 (n=38) 

Medelvärde  229,208 160,868 

StD  335,922 179,419 
z = 4,74, p < 0,00. Variablerna redovisas i Tkr. Totala företag som erhållit en FLV och som betalar NAS-arvode 

uppgår till 24. Totala företag som inte erhållit en FLV och som betalar NAS-arvode uppgår till 38. 

 

De totala NAS-arvoden som betalades av de företag som erhållit en fortlevnadsvarning, 

som sedermera bytt revisionsbyrå, var 2 971 tkr. Av motsvarande företag som ej bytte 

revisionsbyrå uppgick det totala NAS-arvodet till 2 530 tkr. De 5 finansiellt stressade 

företagen som bytte revisionsbyrå betalade 151 tkr NAS-arvode och de 33 som ej bytte 

revisionsbyrå betalade totalt 5 962 tkr i NAS-arvode. Testet ”Comparing two 

Proportions” gav ett p-värde på < 0,00, vilket tyder på en statistisk signifikant skillnad 

mellan vår testgrupp och kontrollgrupp. Förlorade NAS-arvoden från företag som byter 

revisor efter en fortlevnadsvarning, kan enligt testet bekräftas vara större än förlorade 

arvoden från finansiellt stressade företag som byter revisionsbyrå, men som ej erhållit 

en fortlevnadsvarning. 

Eftersom testet för förlorade revisionsarvoden inte visade på en statistisk signifikant 

skillnad medan testet för förlorade NAS-arvoden visade det motsatta, utfördes dessutom 

ett ”Comparing two Proportions”-test för totalt förlorat arvode (revisionsarvode + NAS-

arvode).  

 

Tabell 12: Förlorade Totala arvoden – Byte av revisionsbyrå 

  Testgrupp (FLV)  Kontrollgrupp (FS) 

Byte revisionsbyrå  9 560 (n=20) 2 794 (n=11) 

Ej byte revisionsbyrå  9 740 (n=39) 19 251 (n=48) 

Totalt arvode  19 300 (n=59) 22 045 (n=59) 

Medelvärde  327,119 373,644 

StD  364,200 319,703 
z = 4,32, p < 0,00. Variablerna redovisas i Tkr. Vid en sammanslagning av betalade revisions- och NAS-arvoden 

ingår samtliga företag från urvalet i analysen.  

 

De totala arvodena som betalades av de företag som erhållit en fortlevnadsvarning, som 

sedermera bytt revisionsbyrå, uppgick till 9 560 tkr. Av motsvarande företag som ej 

bytte revisionsbyrå uppgick det totala arvodet till 9 740 tkr. De 11 finansiellt stressade 
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företagen som bytte revisionsbyrå betalade 2 794 tkr totalt arvode och de 48 företagen 

som ej bytte revisionsbyrå betalade 19 251 tkr i totalt arvode. 

 

Företagen som erhållit en fortlevnadsvarning och bytt revisionsbyrå har därmed betalat 

ett högre arvode än de finansiellt stressade företagen som bytt revisionsbyrå. Testet 

visar dessutom att denna skillnad är statistiskt signifikant med ett P-värde < 0,00. Vi 

kan därmed bekräfta hypotes 2.  

4.2.3 Fortlevnadsvarning och konkurs  

 

Hypotes 3: Det är en större andel konkurser bland företag som erhållit en 

fortlevnadsvarning, än bland lika finansiellt stressade företag som inte 

erhållit en varning. 

 

Tabell 13: FLV och konkurs 

 FLV utfärdad (N=118) 

Konkurs  Ja Nej 

Ja  25,4 % (15) 5,1 % (3) 

Nej  74,6 % (44) 94,9 % (56) 

Totalt  100 % (59) 100 % (59) 

χ2 = 9,44, df=1, p =0,002, Cramer´s V=0,283 

 

Enligt tabell 13 var det 25,4 % av företagen som erhållit en fortlevnadsvarning som gått 

i konkurs. Vid en jämförelse med Carey et al. (2008) samt Svanberg och Öhmans 

(2014b) studier hade 11,76 % respektive 21,5 % av företagen som tilldelats en 

fortlevnadsvarning gått i konkurs. 

Vidare var det 5,1 % av företagen som inte erhöll en fortlevnadsvarning som gick i 

konkurs. Tabellen visar även att Chi-två värdet ligger på 9,44 och P-värdet på 0,002. 

Dessutom tyder värdet på Cramer’s V (0,283) att det är ett relativt starkt samband 

mellan variablerna; fortlevnadsvarning och konkurs. Detta visar att det finns ett 

statistiskt signifikant samband och att det därmed är mer sannolikt för företag som 

erhåller en fortlevnadsvarning att gå i konkurs, än för finansiellt stressade företag som 

inte erhållit en fortlevnadsvarning.  

  



 

45 

 

Tabell 14: Samband mellan konkursdrabbade företag och FLV 

Variabel  Koefficient P-värde 

FLV  2,060 0,003 

Big 4  -1,620 0,014 

Totala tillgångar  0,000 0,284 

Intercept  -1,958 0,009 

Modellens värden: P=0,001, Pseudo R2=22,8%. Kodning av variablerna: 1 vid byte av revisor, 0 om företaget ej bytt 

revisor. 1 vid en utfärdad FLV, annars 0. 1 om revisorn tillhör en Big 4, 0 om inte. Totala tillgångar redovisas i Tkr.   

 

P-värdet på 0,003 visar på ett statistiskt signifikant samband mellan utfärdad 

fortlevnadsvarning och konkurs. Koefficienten för fortlevnadsvarningar har dessutom 

en positiv riktning, vilket indikerar på ett positivt samband. Även Big 4 visar på 

statistiskt signifikant samband med ett p-värde på 0,014 och ett negativt samband 

mellan storlek på revisionsbyrå och konkurs. P-värdet visar däremot att totala tillgångar 

inte är statistiskt signifikant. Vi kan både utifrån Chi-två testet och logistiska 

regressionen bekräfta hypotes 3.  

4.2.4 Kostnad vid konkurs 

Hypotes 4:   Revisionsbyrån förlorar mer intäkter från klienter som inleder konkurs 

efter en fortlevnadsvarning, än från klienter, som är lika finansiellt 

stressade, som inleder konkurs utan att ha fått en fortlevnadsvarning. 

 

Som vid prövning av hypotes 2 har vi vid analys av denna hypotes valt att först 

analysera NAS-arvoden och revisionsarvoden separat och slutligen utföra testet på det 

totala arvodet.  

Tabell 15: Förlorade revisionsarvoden – konkurs 

  Testgrupp (FLV)  Kontrollgrupp (FS) 

Konkurs  3 018 (n=15) 1 422 (n=3) 

Ej konkurs  9 226 (n=44) 14 324 (n=56) 

Totalt revisionsarvode  12 244 (n=59) 15 746 (n=59) 

Medelvärde  207,525 266,881 

StD  207,090 218,426 
z = 2,27, p = 0,01. Variablerna redovisas i Tkr. Totala företag som erhållit en FLV och som betalar revisionsarvode 

uppgår till 59. Totala företag som inte erhållit en FLV och som betalar revisionsarvode uppgår till 59. 

 

För de 15 företagen som erhållit en fortlevnadsvarning och därefter inlett konkurs 

uppgick revisionsarvodena till 3 018 tkr, för de som ej inlett konkurs var motsvarande 
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arvoden 9 226 tkr. Dessa företag har jämförts med en kontrollgrupp av finansiellt 

stressade företag som ej erhållit någon fortlevnadsvarning. Av dessa som inledde 

konkurs uppgick revisionsarvodet till 1 422 tkr och 14 324 tkr för de som ej inledde 

konkurs. Testet ”Comparing two Proportions” visar dessutom att det finns en statistisk 

signifikant skillnad av förlorade revisionsarvoden mellan de två grupperna.  

 

Tabell 16: Förlorade NAS-arvoden – konkurs 

  Testgrupp (FLV)  Kontrollgrupp (FS) 

Konkurs  1 555 (n=15) 578 (n=3) 

Ej konkurs  5 501 (n=23) 5 535 (n=35) 

Totalt NAS-arvode  7 056 (n=38) 6 113 (n=38) 

Medelvärde  185,671 160,868 

StD  302,663 179,419 
z = 1,5, p = 0,07. Variablerna redovisas i Tkr. Totala företag som erhållit en FLV och som betalar NAS-arvode 

uppgår till 38. Totala företag som inte erhållit en FLV och som betalar NAS-arvode uppgår till 38. 

 

För de 15 företagen som erhållit en fortlevnadsvarning och därefter inlett konkurs 

uppgick NAS-arvodena 1 555 tkr, för de som ej inlett konkurs var motsvarande arvoden 

5 501 tkr. Likt föregående test har dessa företag jämförts med finansiellt stressade 

företag som ej erhållit någon fortlevnadsvarning. Av de finansiellt stressade företagen 

som inledde konkurs uppgick NAS-arvodet till 578 tkr och 5 535 tkr för de som ej 

inledde konkurs. Detta test visar inte någon statistisk signifikant skillnad av förlorade 

NAS-arvoden mellan de två grupperna. 

 

Tabell 17: Förlorade Totala arvoden – konkurs 

  Testgrupp (FLV)  Kontrollgrupp (FS) 

Konkurs  4 573 (n=15) 2 000 (n=3) 

Ej konkurs  14 727 (n=44) 19 859 (n=56) 

Totalt arvode  19 300 (n=59) 21 859 (n=59) 

Medelvärde  327,119 370,492 

StD  364,200 319,764 
z = 2,13, p = 0,02. Variablerna redovisas i Tkr. Vid en sammanslagning av betalade revisions- och NAS-arvoden 

ingår samtliga företag från urvalet i analysen. 

 

Testet ”Comparing two Proportions” för förlorade totala arvoden vid en 

företagskonkurs visar att de finansiellt stressade företagen betalat ett högre arvode i snitt 

än företag med fortlevnadsvarning. P-värdet på 0,02 visar dessutom att denna skillnad 

är statistiskt signifikant. Hypotes 4 kan därmed förkastas.  
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4.3 Sammanställning av resultat 
 

 

 

Hypotes Bekräftas Förkastas 

 

1. Företag som erhållit en fortlevnadsvarning är mer benägna att 

byta revisionsbyrå, än lika finansiellt stressade företag som inte 

erhållit en fortlevnadsvarning. 

 X 

 

2.  Revisionsbyrån förlorar mer intäkter från klienter som byter 

revisionsbyrå efter en fortlevnadsvarning, än från klienter som är 

lika finansiellt stressade, som byter revisionsbyrå utan att ha fått 

en fortlevnadsvarning. 

X  

 

3. Det är en större andel konkurser bland företag som erhållit en 

fortlevnadsvarning, än bland lika finansiellt stressade företag som 

inte erhållit en varning. 

X  

 

4. Revisionsbyrån förlorar mer intäkter från klienter som inleder 

konkurs efter en fortlevnadsvarning, än från klienter, som är lika 

finansiellt stressade, som inleder konkurs utan att ha fått en 

fortlevnadsvarning. 

 X 
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5. Diskussion 

I detta kapitel för vi en diskussion kring de resultat som de statistiska testerna indikerat. 

Kapitlet är uppbyggt per hypotes och denna studies resultat ställs mot tidigare utförda 

studier.  

 

Som nämndes i inledningen till detta arbete har rapporteringen av företags fortlevnad 

varit ett omtvistat ämne under lång tid. Rapporteringen om företags fortlevnad har 

framförallt hamnat i fokus efter revisorsskandaler, bland annat som fallen med Enron 

och WorldCom (Carey et al., 2012; Deegan & Unerman, 2011; Fargher & Jiang, 2008). 

Något som framkommit i både denna och tidigare studier är att en revisors 

fortlevnadsvarning kan påverka såväl revisorn som företaget i fråga. Företaget kan på så 

vis påverkas av att det antingen går i konkurs eller att de till följd av 

fortlevnadsvarningen förlorar förtroendet hos exempelvis kreditgivare (FAR Förlag, 

2006; Kausar et al., 2015). Går företaget i konkurs påverkas revisorn genom att denne 

mister en klient och därmed ett revisions- och i vissa fall NAS-arvode. Skulle däremot 

företaget fortsätta sin drift efter en varning riskerar revisorn att förlora sitt rykte och i 

vissa fall klienten (Basu et al., 2012; Nogler, 2004; Pasiouras et al., 2007; Svanberg & 

Öhman, 2014b). Genom att revisorer och företag påverkas av såväl utfärdande och icke 

utfärdande av en fortlevnadsvarning, påverkas även deras intressenter av det. Det är 

därför viktigt för såväl revisorn, som företaget och alla intressenter, att revisorn utför en 

korrekt revision. Utifrån detta har vi i denna studie samlat och bearbetat tidigare 

forskning som bidragit till att hypoteser har deducerats fram. Nedan diskuteras våra 

hypoteser och resultat ställs mot tidigare forskning.  

 

Hypotes 1: Företag som erhållit en fortlevnadsvarning är mer benägna att byta 

revisionsbyrå, än lika finansiellt stressade företag som inte erhållit en 

fortlevnadsvarning. 

 

Studiens resultat visade att 11,4 % av de företag som erhållit en fortlevnadsvarning 

bytte revisionsbolag, medan 18,6 % av de finansiellt stressade företagen som inte erhöll 

en fortlevnadsvarning bytte revisionsbolag. Det är därmed fler företag som är finansiellt 

stressade, men som inte fått en fortlevnadsvarning, som byter revisionsbolag. Om man i 

stället vänder på detta resultat, visar det att hela 88,6 % av de företag som erhåller en 
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fortlevnadsvarning, men som inte inleder konkurs, faktiskt stannar hos sitt nuvarande 

revisionsbolag. För de motsvarande företagen som inte erhållit en fortlevnadsvarning 

var det 81,4 % som behöll fortsatte anlita sitt dåvarande revisionsbolag även 

nästkommande år.  Resultatet visade dock inte att det skulle finnas något statistiskt 

signifikant samband mellan utfärdad fortlevnadsvarning och byte av revisionsbyrå.  

Detta resultat går emot tidigare forskning som har konstaterat att företag som erhållit en 

fortlevnadsvarning är mer benägna att byta revisionsbolag, än vad företag som inte 

erhållit någon sådan är (Carcello & Neal, 2003; Carey et al., 2008; Louwers et al., 1999; 

Nogler, 2004; Svanberg & Öhman, 2014b).  

 

Hypotes 2: Revisionsbyrån förlorar mer intäkter från klienter som byter 

revisionsbyrå efter en fortlevnadsvarning, än från klienter som är lika 

finansiellt stressade, som byter revisionsbyrå utan att ha fått en 

fortlevnadsvarning. 

 

Resultat från tidigare studier har visat att genom att företagen byter revisionsbyrå 

uppstår en förlust för revisionsbyrån i form av förlorade revisionsarvoden (Nogler, 

2004; Lai, 2009; Svanberg & Öhman, 2014a).  

Genom att särskilja revisionsarvode från NAS-arvode har vi kunnat se om någon av 

dessa enskilt skulle kunna påverka revisorns oberoende (Basioudis et al., 2008; Read, 

2015). Testgruppen FLV som bytte revisor betalade ett högre revisionsarvode än 

kontrollgruppen FS. Vi har dock inte funnit någon statistisk signifikant skillnad för detta 

och utifrån revisionsarvodet kan därmed oberoendefrågan inte diskuteras. Vi kan därför 

heller inte dra någon slutsats ifall höga revisionskostnader kan driva klienten att byta 

revisionsbolag för att sänka dessa kostnader, men vi kan inte heller påstå att detta inte är 

fallet. 

Enligt DeFond et al. (2002) hotar tillhandahållande av NAS revisorns oberoende. De 

menar att revisorn är villig att, i utbyte mot att behålla en kund som betalar höga NAS-

arvoden, offra sitt oberoende, samt att de intäkter de får genom NAS-arvodena 

överstiger kostnaderna som kommer med deras oberoende. Resultatet visade att NAS-

arvodet från företag som byter revisionsbyrå efter en fortlevnadsvarning var signifikant 

högre än för motsvarande finansiellt stressade företag. Genom att tyda denna enskilt, har 
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revisorn incitament att avstå en varning. Detta går i linje med tidigare forskning, som 

menar att höga NAS-arvoden är associerat med en lägre sannolikhet att revisorn utfärdar 

en fortlevnadsvarning (Basioudis et al., 2008; DeFond et al., 2002; Kinney et al., 2004).  

Slutligen visade resultatet för prövning av hypotes 3 att företagen som erhållit en 

fortlevnadsvarning hade betalat ett högre totalt arvode än de finansiellt stressade 

företagen. Denna skillnad var dessutom statistiskt signifikant, vilket går i linje Carey et 

al. (2008), som fann att revisorer som utfärdar en fortlevnadsvarning till en klient som 

fortsätter sin verksamhet, skulle förlora proportionellt mer i uteblivet arvode än 

revisorer som inte utfärdat någon varning, om klienten byter revisionsbolag.  

Eftersom revisionsbolaget väljs ut och betalas av det företag som ska granskas vid en 

revision, kan vi med detta resultat se att revisionsbolagen har incitament att följa 

klientens preferenser. Vi kan utifrån detta bekräfta att befogenhet finns för den kritik 

som riktats mot att revisionsbyråer, förutom att utföra en revision, även tillhandahåller 

NAS. Varpå det finns belägg för lagstiftare att ytterligare diskutera denna komplexa 

problematik som finns kring revisorers oberoende.  

 

Hypotes 3: Det är en större andel konkurser bland företag som erhållit en 

fortlevnadsvarning, än bland lika finansiellt stressade företag som inte 

erhållit en varning. 

 

Resultatet visar att det är en större andel konkurser bland företag som erhållit en 

fortlevnadsvarning, än bland lika finansiellt stressade företag som inte erhållit en 

varning. En fjärdedel av de som erhållit en fortlevnadsvarning av sin revisor har gått i 

konkurs, medan endast en tjugondel av de som inte erhöll en fortlevnadsvarning gick i 

konkurs.  Detta innebär att revisorn begått ett Typ 1-fel i 74,58 % av fallen. Som 

tidigare nämnt visar en mängd tidigare forskning att det är mellan 80 till 90 procent av 

alla företag som erhåller en fortlevnadsvarning som ändå fortsätter sin verksamhet 

(Mutchler & Williams, 1990; Citron & Taffler, 1992; Nogler, 1995; Geiger et al., 1998). 

Att denna studies samt tidigare studier visar att det är en sådan hög procent som gör ett 

typ 1-fel kan bero på att revisorn vill undvika att revisionen ska ses som ett 

misslyckande.  
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Variabeln totala tillgångar är inte statistiskt signifikant, vilket indikerar att det inte är 

mer sannolikt att stora företag går i konkurs efter en fortlevnadsvarning. Big 4 variabeln 

visade på ett negativt samband, vilket tyder på att dessa bolag inte är mer träffsäkra i sin 

bedömning än vad icke Big 4-bolag är. Detta resultat går därmed mot tidigare studier 

som visade att företag som erhållit en fortlevnadsvarning från Big 4 revisorer oftare går 

i konkurs (Carey et al., 2008; Geiger och Rama, 2006; Vanstraelen, 2002).  

Geiger et al. (1998) kunde genom sin studie påvisa att 18,9 % av företagen som erhöll 

en fortlevnadsvarning sedermera gick i konkurs, samt att endast 6,5 % av de som inte 

erhöll en fortlevnadsvarning gick i konkurs. De kunde även visa att denna skillnad var 

signifikant och därmed bekräfta den s.k. självuppfyllande profetian. Även Carey et al. 

(2008) kunde i sin studie bekräfta detta, dock kunde de inte bevisa att denna skillnad är 

statistiskt signifikant, som vi i vår och Geiger et al. (1998) i sin studie har kunnat göra.  

Vårt resultat ger ett visst stöd åt den tidigare forskning som visat att 

fortlevnadsvarningar kan leda till företagens konkurs (självuppfyllande profetia), men 

de tidigare resultaten, liksom resultatet av denna studie, visar emellertid på svaga 

samband. Resultaten av tidigare studier, liksom vårt resultat, ska således tolkas med stor 

försiktighet. Det är fortfarande oklart i vilken omfattning fortlevnadsvarningar faktiskt 

kan anses orsaka konkurs. Dessutom är kausalitetsförhållandet i sig ett komplext 

forskningsfilosofiskt begrepp (Bryman & Bell, 2013). Vår forskningsdesign med 

matchade grupper ger ett visst utrymme att observera det unika sambandet mellan 

fortlevnadsvarning och konkurs. Det finns dock många faktorer som denna typ av 

design inte kan kontrollera, varför kausalitetsargument är högst problematiska i 

sammanhanget.  

 

Hypotes 4: Revisionsbyrån förlorar mer intäkter från klienter som inleder konkurs 

efter en fortlevnadsvarning, än från klienter, som är lika finansiellt 

stressade, som inleder konkurs utan att ha fått en fortlevnadsvarning. 

 

Testet av denna hypotes visar att revisionsbyrån förlorar mer i revisionsarvode på en 

finansiellt stressad klient som inleder konkurs utan en varning. Skillnaden av förlorade 

revisionsarvoden mellan de två grupperna är dessutom statistisk signifikant.  
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Till skillnad från förlorade revisionsarvode, förlorar revisionsbyrån i snitt mer i NAS-

arvoden från klienter som erhållit en fortlevnadsvarning och inleder konkurs. Testet 

visar dock ingen statistisk signifikant skillnad av förlorade NAS-arvoden. Vi kan därför 

inte vidhålla att denna skillnad beror på något annat än slumpen.  

Undersökningen av förlust av de totala arvodena visar att det finns en signifikant 

skillnad mellan betalda totala arvoden, och att de finansiellt stressade företagen betalade 

ett högre arvode i snitt, än företag som erhållit en fortlevnadsvarning.  

Utfärdar revisorn en fortlevnadsvarning till ett företag som sedan går i konkurs, finns 

risken att det var på grund av en självuppfylld profetia och revisionsbyrån förlorar 

därmed sitt arvode, vilket eventuellt inte skulle ha gjorts om en fortlevnadsvarning inte 

hade utfärdats (Vanstraelen, 2002; Carcello & Neal, 2003). Höga arvoden kan därmed 

vara ett hot mot revisorns oberoende, då revisorn på grund av ekonomiska incitament 

som leder till att revisorn gör subjektiva bedömningar av ett företags fortlevnad (Blay, 

2005; Carey et al., 2008). Resultatet av denna studie kan även kopplas till Basioudis et 

al. (2008) som påstår att revisorer avsiktligt eller oavsiktligt påverkas av storleken på 

arvodet som erhålls från klienten.  
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6. Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka om det finns något samband mellan 

utfärdandet av fortlevnadsvarningar och ekonomisk förlust för revisionsbyrån. I detta 

kapitel presenteras vår slutsats utifrån studiens resultat för att besvara detta syfte. 

Dessutom presenteras de teoretiska och praktiska bidragen som våra resultat genererat. 

 

Vi har genom denna studie kunnat se att det finns ett samband mellan utfärdandet av 

fortlevnadsvarningar och ekonomisk förlust för revisionsbyrån. Detta innebär att dessa 

incitament skulle kunna få revisorer att undvika att rapportera eventuella brister i det 

reviderade företagets redovisning. NAS som utförs av samma revisionsbolag som står 

för företagets revision kan därmed skada revisionskvaliteten. Denna studie bidrar 

därmed till tidigare studier inom ämnet, genom att vi funnit ytterligare bevis på att 

revisorers oberoende påverkas av finansiella incitament, främst NAS-arvoden.  

Resultatet kring relationen mellan fortlevnadsvarning och konkurs visade, likt tidigare 

studier, att revisorer drar sig för att utfärda en fortlevnadsvarning. Studien har funnit 

bevis för den självuppfyllande profetian, dock med svaga effekter av 

fortlevnadsvarningar. Eftersom ett statistiskt signifikant resultat inte betyder att den ena 

variabeln påverkar den andra innebär inte det att ett kausalitetsförhållande föreligger. 

Det är därför fortfarande oklart i vilken omfattning fortlevnadsvarningar faktiskt kan 

anses orsaka konkurs, eller om den självuppfyllande profetian i själva verket är en myt.  

Studien fann dock inga bevis för att något samband mellan utfärdandet av en 

fortlevnadsvarning till ett företag som fortsätter sin verksamhet, och risken för att 

revisionsbolaget blir utbytt skulle finnas. Revisorer borde därmed inte vara oroliga för 

att bli utbytta och deras revision borde därför kunna utföras opartiskt, självständigt och 

objektivt.  

Studien har inte givit bevis för att en revisor från ett Big 4 bolag skulle vara mer 

träffsäker i sin bedömning angående fortsatt drift.  Det finns alltså inget som tyder på att 

kvaliteten skulle vara bättre hos ett Big 4 bolag. Det borde inte heller finnas några 

skillnader, eftersom både Big 4 bolag och icke Big 4 bolag är skyldiga att följa samma 

lagar och förordningar. 
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Genom denna studie har vi funnit att det finns ett gap mellan utfärdandet av 

fortlevnadsvarningar och faktiska konkurser. Utfärdandet av fortlevnadsvarningar 

handlar mycket om revisorns egen förmåga att tolka. Detta är dock svårt eftersom det 

handlar om att uttala sig om framtiden, vilket är något av det svåraste en revisor står 

inför. 

Det finns inga exakta riktlinjer i ISA 570 (2016) som talar om när revisorn ska utfärda 

en varning, bara olika faktorer som tillsammans eller enskilt kan indikera att ett företag 

inte kan bedömas att fortsätta sin drift. Det finns endast en standard för samtliga 

företagsstorlekar och ett företags förmåga att uthärda bland annat förluster kan bero på 

företagets storlek. För att revisorn ska bli bättre på att veta när en varning bör utfärdas, 

borde därför ISA 570 (2016) eventuellt bli mer företagsspecifikt inriktad. 
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7. Studiens begränsningar och förslag till fortsatt forskning 

I detta avslutande kapitel presenteras studiens begränsningar och till sist ges förslag till 

fortsatt forskning.  

 

Studien har baserats på sekundärdata, vilket kan ses som en begränsning, då endast 

användandet av årsredovisningar inte ger en fullständig bild av populationen som 

helhet. För att få en helhetsbild över vad som påverkar revisorers oberoende är ett 

förslag till fortsatt forskning att komplettera sekundärdata med enkäter och intervjuer. 

Genom att komplettera sekundärdata och enkäter med intervjuer skulle djupare 

slutsatser kunna dras. Studien har dessutom gjorts utifrån revisorns perspektiv, det vill 

säga revisorers oberoende mätt i benägenheten att utfärda fortlevnadsvarningar. En 

studie utifrån företagens perspektiv av revisorers oberoende, eller en studie där båda 

perspektiven är representerade, skulle därför vara av intresse. Kompletterande till denna 

studie skulle vara synen på huruvida företagen uppfattar sin förmåga att påverka 

revisorns oberoende och utfärdande av anmärkningar i revisionsberättelsen.  

Eftersom vi i denna studie använt oss av årsredovisningar har revisorerna endast kunna 

studerats utifrån det erhållna arvodet och huruvida de utfärdat en fortlevnadsvarning 

eller inte. För att ge ytterligare belägg om revisorers oberoende bör andra aspekter, som 

inte tagits med i denna studie, beaktas. De finansiella faktorerna (revisorsarvode och 

NAS-arvode) har i studien tagits i beaktande, då revisorers oberoende har undersökts. 

Eftersom det i tidigare studier har identifierats psykologiska faktorer som påverkar 

revisorns oberoende, skulle en studie som kombinerar både de finansiella och 

psykologiska faktorerna vara av intresse. För att se om det verkligen finns ekonomiska 

incitament som påverkar revisorn benägenhet att utfärda fortlevnadsvarningar, föreslår 

vi dessutom att fortsatt forskning skulle bestå av ett större urval och ske under en längre 

tidsperiod. 

Denna studie innehåller dessutom endast datamaterial från år efter implementeringen av 

ISA, vilket gör att den inte kunnat ge några belägg för att denna implementering har haft 

någon inverkan på revisorers oberoende. För att kunna ta fasta på om det finns något 

samband mellan implementeringen och revisorers oberoende, är vårt förslag till fortsatt 

forskning att jämföra datamaterial från innan och efter implementeringen av ISA.  



 

56 

 

I studien har måttet på finansiell stress varit baserat på att företaget både haft ett 

negativt rörelsekapital och negativt resultatet. Som vi tidigare nämnt finns det flera 

definitioner av finansiell stress, däribland att företagets eget kapital understiger hälften 

av det registrerade aktiekapitalet. Skulle fler kombinationer av vad som definieras som 

finansiell stress användas, kan man tydligare avgöra om företaget är finansiellt stressat. 

Genom att titta på om företagets aktiekapital är förbrukat går det att göra en bedömning 

om revisorns benägenhet att rapportera fel och brister, eftersom revisorn ska 

kommentera detta i revisionsberättelsen. Vårt förslag till fortsatt forskning är därmed att 

utvidga måttet av finansiell stress, för att på en djupare nivå kunna ta ställning till 

revisorers benägenhet att utfärda fortlevnadsvarningar – och därmed kan ses som 

oberoende eller inte.  
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Bilaga 1: ISA 570 Fortsatt Drift 

Ekonomiska 
 

1. Negativt eget kapital eller negativt rörelsekapital. 

2. Lån med fast löptid vars förfallodag närmar sig utan att det finns realistiska 

utsikter att lånen kommer att förnyas eller återbetalas, eller överdrivet beroende 

av kortfristig upplåning för finansiering av anläggningstillgångar. 

3. Tecken på att kreditgivare drar tillbaka sitt finansiella stöd. 

4. Negativt kassaflöde från rörelsen enligt historiska eller framåtblickande 

finansiella rapporter. 

5. Ogynnsamma ekonomiska nyckeltal. 

6. Betydande rörelseförluster eller betydande värdenedgång på tillgångar som 

används för att generera kassaflöden. 

7. Företaget betalar inte beslutade eller lämnar inte nya utdelningar. 

8. Oförmåga att betala borgenärer på förfallodagen. 

9. Oförmåga att uppfylla villkoren i låneavtal. 

10. Övergång från att ha kredit till att behöva betala leverantörer kontant vid 

leverans. 

11. Oförmåga att finansiera nödvändig utveckling av nya produkter eller andra 

viktiga investeringar. 

Verksamhetsrelaterade 
 

1. Företagsledningens avsikter att likvidera företaget eller upphöra med 

verksamheten. 

2. Förlust av personer i högsta ledningen utan att de ersätts. 

3. Förlust av en viktig marknad, viktiga kunder, franchiseavtal, licenser eller någon 

huvudleverantör. 

4. Problem med arbetskraft. 

5. Brist på viktiga varor. 

6. En mycket framgångsrik konkurrents expansion på marknaden. 

Övriga 
 

1. Överträdelser av krav på kapitaltäckning eller någon annan situation där 

lagstadgade krav inte uppfylls. 

2. Pågående rättsliga åtgärder eller myndighetsåtgärder mot företaget som, om de 

leder till framgång för motparten, kan resultera i krav som sannolikt inte kan 

uppfyllas. 

3. Ändringar i lag eller annan författning eller regeringspolitik som förväntas få en 

ogynnsam effekt på företaget. 

4. Oförsäkrade eller underförsäkrade katastrofer som inträffar. 

 

Källa: ISA 570 Fortsatt drift 

  



 

64 

 

Bilaga 2: ISA 570 Fortsatt drift - beslutsträd  
             

   

             

   

  

Källa: FAR, Branschorganisation för redovisnings-konsulter, revisorer & rådgivare (2014-10-

08) ISA 570 Fortsatt drift – beslutsträd. Hämtad 2016-05-20, från https://www.far.se/du-i-din-

yrkesroll/revisor/nyheter/isa-570-fortsatt-drift--beslutstrad/  

  

  

          

        

          

          

          

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nej   

J

a 
  

ISA 570 p 21 (A25 -   26) 

Uttalande med avvikande  

mening.  

Avstyrk BR/RR 
1) 
  

Årsredovisningen har  

upprättats med antagandet  

om fortsatt drift och  

revisorn bedömer att  

antagandet är korrekt.  

  

Är företagets upplysningar i  

årsredovisningen om att det finns  

en väsentlig osäkerhet och ett  

betydandet tvivel om dess förmåga  

att fortsätta sin drift tillräckliga?  

ISA 570 p 2 24 0  (A   ) 

Uttalande med avvikande  

mening  

Normalt ingen påverkan  

på ABL-uttalanden  

ISA 570 p 22 (A27) Begränsning  

som kan leda till uttalande med  

reservation alt. avstå från  

uttalande.   

Varken till- eller avstyrk BR/RR  
J

a 
  

ISA 570 p 19(A21 - 22)   

Upplysning av särskild  

betydelse (ISA 706)  

Ingen påverkan på ABL- 

uttalanden   

Nej   

Innehåller företaget s upplysningar  

direkt missledande information om  

förhållanden kring de beskrivna  

osäkerhetsfaktorerna som kan  

påverka en användares  

grundläggande förståelse för  

årsredovisningen?  

J

a 
  

Nej   

ISA 570 p 20 (A23) Uttalande  

med reservation  

Ingen påverkan på ABL- 

uttalanden  

Revisorn  får/ får  inte  

tillgång ytterligare  

revisionsbevis för sina  

ställningstaganden.  

”Nja”   Företagsledningen är  

ovillig att göra sin  

bedömning eller att  

utvidga den och denna  

bedömning är viktigt för  

revisorns slutsats.  
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Bilaga 3: Exempel REVR 709 Revisionsberättelse enligt standardutformning 
 

Revisionsberättelse 
Till årsstämman i ABC AB, org.nr 556xxx-xxxx 

Rapport om årsredovisningen 

Jag (Vi) har utfört en revision av årsredovisningen för ABC AB för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...). 

[Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna x–y.] 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en 

årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna 

kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en 

årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 

Mitt (Vårt) ansvar är att uttala mig (oss) om årsredovisningen på grundval av min (vår) revision. 

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i 

Sverige. Dessa standarder kräver att jag (vi) följer yrkesetiska krav samt planerar och utför 

revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 

felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan 

information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat 

genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 

på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den 

interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en 

rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 

omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna 

kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 

redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande 

direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 

presentationen i årsredovisningen. 

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 

grund för mina (våra) uttalanden. 

Uttalanden 

Enligt min (vår) uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av ABC ABs 

finansiella ställning per den 31 december 201X och av dess finansiella resultat [och 

kassaflöden] för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 

årsredovisningens övriga delar. 

Jag (Vi) tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Utöver min (vår) revision av årsredovisningen har jag (vi) även utfört en revision av förslaget till 

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning för ABC AB för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...). 
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Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 

förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen 

enligt aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 

Mitt (Vårt) ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig (oss) om förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min (vår) revision. 

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för mitt (vårt) uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 

bolagets vinst eller förlust har jag (vi) granskat [styrelsens motiverade yttrande samt ett urval 

av underlagen för detta för att kunna bedöma] om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet har jag (vi) utöver min (vår) revision av 

årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 

bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot 

bolaget. Jag (Vi) har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på 

annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 

bolagsordningen. 

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 

grund för mina (våra) uttalanden. 

Uttalanden 

Jag (Vi) tillstyrker att årsstämman disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

[Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs i 

aktiebolagslagen.] 

Ort den DD månad ÅÅÅÅ 

[Namn på revisionsföretaget] 

A.A. 

Auktoriserad/Godkänd revisor 

 

 

Källa: FAR, Branschorganisation för redovisnings-konsulter, revisorer & rådgivare (2016) God 

revisionssed. Hämtad 2016-05-25, från https://www.far.se/du-i-din-yrkesroll/revisor/revision-

andra-bestyrkandeuppdrag-och-ovriga-granskningsuppdrag/god-revisionssed/  
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Bilaga 4: Exempel REVU 709 revisionsberättelse som avviker från 

standardutformning 
Revisionsberättelse 

Till årsstämman i ABC AB, org.nr 556xxx-xxxx 

Rapport om årsredovisningen 
Jag (Vi) har utfört en revision av årsredovisningen för ABC AB för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret.....). 
[Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna x–y.] 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en 
årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna 
kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Mitt (Vårt) ansvar är att uttala mig (oss) om årsredovisningen på grundval av min (vår) revision. 
Jag (Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i 
Sverige. Dessa standarder kräver att jag (vi) följer yrkesetiska krav samt planerar och utför 
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan 
information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat 
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den 
interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen. 

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för mina (våra) uttalanden. 

Uttalanden 
Enligt min (vår) uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av ABC ABs 
finansiella ställning per den 31 december 20X1 och av dess finansiella resultat [och 
kassaflöden] för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Jag (Vi) tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Upplysning av särskild betydelse 
Utan att det påverkar mina (våra) uttalanden ovan vill jag (vi) fästa uppmärksamheten på 
förvaltningsberättelsen och not X i årsredovisningen, av vilka framgår att bolaget redovisar en 
förlust på ZZZ för det år som slutade den 31 december 20X1 och att bolagets kortfristiga 
skulder per detta datum översteg dess totala tillgångar med YYY. Dessa förhållanden tyder, 
tillsammans med de andra omständigheter som nämns i not X, på att det finns en väsentlig 
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osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Utöver min (vår) revision av årsredovisningen har jag (vi) även utfört en revision av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för ABC AB för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret.....). 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen 
enligt aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 
Mitt (Vårt) ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig (oss) om förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min (vår) revision. 
Jag (Vi) har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för mitt (vårt) uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har jag (vi) granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval 
av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 
Som underlag för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet har jag (vi) utöver min (vår) revision av 
årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot 
bolaget. Jag (Vi) har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på 
annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för mitt (vårt) uttalande med avvikande mening respektive mitt (vårt) uttalande. 

Grund för uttalande med avvikande mening 
Som framgår av "Upplysning av särskild betydelse" i Rapport om årsredovisningen ovan har 
bolaget finansiella svårigheter och det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. På grund av detta anser jag 
(vi) att en utdelning inte är försvarlig med hänsyn till bolagets konsolideringsbehov, likviditet 
och ställning i övrigt. 

Uttalande med avvikande mening respektive uttalande 
Som en följd av de förhållanden som beskrivs i stycket "Grund för uttalande med avvikande 
mening" avstyrker jag (vi) att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen. 

Jag (Vi) tillstyrker att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Ort den DD månad ÅÅÅÅ 
[Namn på revisionsföretaget] 

A.A. 

Auktoriserad/Godkänd revisor 

Källa: FAR, Branschorganisation för redovisnings-konsulter, revisorer & rådgivare (2016) God 

revisionssed. Hämtad 2016-05-25, från https://www.far.se/du-i-din-yrkesroll/revisor/revision-

andra-bestyrkandeuppdrag-och-ovriga-granskningsuppdrag/god-revisionssed/  
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Bilaga 5: Statistiska tester från SPSS 
 

Konkurs – Anmärkning Chi 2 

Konkurs * Anmarkning Crosstabulation 

  

Anmarkning 

Total ,00 1,00 

Konkurs ,00 Count 56 44 100 

% within 
Konkurs 

56,0% 44,0% 100,0% 

% within 
Anmarkning 

94,9% 74,6% 84,7% 

1,00 Count 3 15 18 

% within 
Konkurs 

16,7% 83,3% 100,0% 

% within 
Anmarkning 

5,1% 25,4% 15,3% 

Total Count 59 59 118 

% within 
Konkurs 

50,0% 50,0% 100,0% 

% within 
Anmarkning 

100,0% 100,0% 100,0% 

      Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-
Square 

9,440
a
 1 0,002     

Continuity 
Correction

b
 

7,932 1 0,005     

Likelihood 
Ratio 

10,177 1 0,001     

Fisher's Exact 
Test 

      0,004 0,002 

Linear-by-
Linear 
Association 

9,360 1 0,002     

N of Valid 
Cases 

118         

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,00. 

b. Computed only for a 2x2 table 

      Symmetric Measures 

  

  Value 
Approximate 
Significance 

  Nominal by 
Nominal 

Phi 0,283 0,002 

  Cramer's V 0,283 0,002 

  N of Valid Cases 118   
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Konkurs – Anmärkning Regression 

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 Anmarkning 2,060 0,703 8,577 1 0,003 7,844 

Big4 -1,620 0,656 6,097 1 0,014 0,198 

Tillgangar 0,000 0,000 1,150 1 0,284 1,000 

Constant -1,958 0,753 6,752 1 0,009 0,141 

a. Variable(s) entered on step 1: Anmarkning, Big4, Tillgangar. 

        Omnibus Tests of Model Coefficients 

     Chi-square df Sig. 
   Step 1 Step 16,553 3 0,001 

   Block 16,553 3 0,001 

   Model 16,553 3 0,001 

   

        Model Summary 

    

Step 
-2 Log 

likelihood 
Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R 

Square 
    1 84,242

a
 0,131 0,228 

    a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter 
estimates changed by less than ,001. 

     

Byte revisor – Fortlevnadsvarning Chi 2 

Rev_byte * Anmarkning Crosstabulation 

  

Anmarkning 

Total ,00 1,00 

Rev_byte ,00 Count 48 39 87 

% within 
Rev_byte 

55,2% 44,8% 100,0% 

% within 
Anmarkning 

81,4% 88,6% 84,5% 

1,00 Count 11 5 16 

% within 
Rev_byte 

68,8% 31,3% 100,0% 

% within 
Anmarkning 

18,6% 11,4% 15,5% 

Total Count 59 44 103 

% within 
Rev_byte 

57,3% 42,7% 100,0% 

% within 
Anmarkning 

100,0% 100,0% 100,0% 

      Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-
Square 

1,018
a
 1 0,313     

Continuity 
Correction

b
 

0,539 1 0,463     

Likelihood 
Ratio 

1,046 1 0,306     

Fisher's Exact 
Test 

      0,413 0,233 
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Linear-by-
Linear 
Association 

1,008 1 0,315     

N of Valid 
Cases 

103         

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,83. 

b. Computed only for a 2x2 table 

      Symmetric Measures 

  

  Value 
Approximate 
Significance 

  Nominal by 
Nominal 

Phi -0,099 0,313 

  Cramer's V 0,099 0,313 

  N of Valid Cases 103   

   

Byte revisor – Fortlevnadsvarning Regression 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

     Chi-square df Sig. 
   Step 1 Step 5,182 3 0,159 

   Block 5,182 3 0,159 

   Model 5,182 3 0,159 

   

        Model Summary 

    

Step 
-2 Log 

likelihood 
Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R 

Square 
    1 83,442

a
 0,050 0,085 

    a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter 
estimates changed by less than ,001. 

    

        Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 Anmarkning -0,765 0,621 1,514 1 0,219 0,465 

Big4 -1,068 0,699 2,331 1 0,127 0,344 

Tillgangar 0,000 0,000 1,230 1 0,267 1,000 

Constant -0,180 0,709 0,064 1 0,800 0,835 

a. Variable(s) entered on step 1: Anmarkning, Big4, Tillgangar. 
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Comparing two Proportions - Statistics 

 

 
Totalt arvode – Byte 

Statistics 

  GC NGC 

N Valid 59 59 

Missing 0 0 

Mean 327,1186 373,6441 

Median 247,0000 292,0000 

Std. Deviation 364,20036 319,70330 

 

NAS – Byte 

Statistics 

  GC NGC 

N Valid 24 38 

Missing 0 0 

Mean 229,2083 160,8684 

Median 129,0000 70,0000 

Std. Deviation 335,92183 179,41891 

 

Revisionsarvode – Byte 

Statistics 

  GC NGC 

N Valid 44 59 

Missing 0 0 

Mean 209,6818 266,8814 

Median 160,0000 181,0000 

Std. Deviation 217,98760 218,42635 

 

Totalt arvode– konkurs 
Statistics 

  GC NGC 

N Valid 59 59 

Missing 0 0 

Mean 327,1186 370,4915 

Median 247,0000 273,0000 

Std. Deviation 364,20036 319,76416 

 

NAS – konkurs 

Statistics 

  GC NGC 

N Valid 38 38 

Missing 0 0 

Mean 185,6711 160,8684 

Median 100,0000 70,0000 

Std. Deviation 302,66304 179,41891 

 

Revisionsarvode – konkurs 

Statistics 

  GC NGC 

N Valid 59 59 

Missing 0 0 

Mean 207,5254 266,8814 

Median 160,0000 181,0000 

Std. Deviation 207,08980 218,42635 

 


