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II 
 

SAMMANFATTNING 
 

 

Det finns intresse hos ett bolags alla intressenter att kunna förlita sig på ett bolags 

finansiella rapporter. Därför blir det viktigt att revisorn, vars uppgift är att kvalitetssäkra 

det som skrivs i rapporterna, utför sitt arbete på ett så bra sätt att revisionen fyller sin 

funktion. Bristande kvalitet i revisionen kan få konsekvenser inte bara för klienten i fråga, 

som följaktligen riskerar att presentera oriktiga siffror. Det slår även mot bolagets olika 

intressenter som inte längre kan fatta riktiga beslut på basis av årsredovisningen och mot 

den ansvarige revisionsbyrån som riskerar att hängas ut i media och få sitt varumärke 

skadat som följd.  

 

Att revisionskvalitet är viktigt är uppenbart, men hur den ska definieras och mätas är dock 

inte helt enkelt. Ett sätt att mäta revisionskvalitet är att utgå från revisorsanmärkningar i 

revisionsberättelsen gällande fortsatt drift och mäta pricksäkerheten mot faktiska 

konkurser. Detta är så som begreppet revisionskvalitet angripits i denna studie.   

 

Ämnet har varit en kärnfråga för många tidigare studier där det har lyfts fram olika 

faktorer som tycks påverka variationen i revisionskvalitet. Bland annat har forskning visat 

att revisionsbyråns storlek och revisorns ålder har betydelse för revisorers förmåga att 

korrekt lämna going concern-anmärkningar. I den aktuella studien dyker vi djupare i den 

påskrivande revisorns personliga egenskaper och eventuell påverkan på revisionskvalitet, 

avseende mindre bolag i norra delen av Sverige. Detta genom att undersöka betydelsen 

av den påskrivande revisorns ålder samt betydelsen av hur länge denne varit auktoriserad, 

alternativt godkänd, revisor. 

 

Studien har baserats på en deduktiv forskningsansats där data har sammanställts och gett 

ett urval om 89 bolag i norra Sverige, vilka har revisor samt inledde en konkurs under 

perioden från 1 januari 2012 till 20 november 2017. Av dessa bolag har vi urskilt vilka 

som givits going concern-anmärkningar, vilket har utgjort den beroende variabeln i 

studien. Denna har sedan ställts mot undersökningsvariablerna ålder och 

auktorisationstid. Klientens storlek, revisionsbyråns storlek och bolagets finansiella 

ställning har inkluderats som kontrollvariabler i modellen. 

 

Resultatet av studien visade inget signifikant samband mellan varken revisorns ålder och 

revisionskvalitet eller auktorisationstid och revisionskvalitet på bolag i norra Sverige. 

Resultatet utmanar en del befintlig forskning som visat att revisionskvalitet försämras 

med revisorns ålder. Resultatet utgör dessutom ett tidigt bidrag till forskningsområdet 

gällande auktorisationstidens betydelse för revisionskvalitet, vilket vi i princip inte funnit 

några tidigare studier på. Vidare har resultatet analyserats och diskuterats där bland annat 

urvalsstorleken och den unika populationen anges som potentiella förklaringar till 

utfallet.  
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FÖRORD 
 

 

Att kunna hålla den färdiga uppsatsen i våra händer är en fantastisk känsla och en stund 

vi längtat efter.  

 

Men att genomföra denna uppsats har varken varit smärtfritt eller särskilt enkelt alla 

gånger, vilket också kan svara för den lycka vi nu känner. Återkommande har den utmanat 

vårt tålamod och dränerat vårt hopp. Men talesätten att hoppet är det sista som lämnar 

människan och att man klarar mer än vad man tror kan verkligen appliceras på detta 

uppsatsarbete med tanke på att vi faktiskt kom i mål tillslut. 

 

Det hade inte varit möjligt utan viss hjälp och därför vill vi börja med att rikta ett stort 

tack!  

 

Tack, till Peter, som löpande har gett feedback och pushat arbetet framåt i sin roll som 

handledare.  

 

Tack, till varandra, som vecka efter vecka pendlat mellan Umeå och Skellefteå och bjudit 

på husrum för att kunna vara fysiskt närvarande under skrivandets gång.  

 

Tack, till våra arbetsgivare, som varit stöttande och anpassat sig efter våra behov under 

perioden. 

 

Tack, till alla revisorer, som så snabbt svarade på vår förfrågan om auktorisationstid när 

vi stötte på hinder i datainsamlingen. 
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KAPITEL 1 - INLEDNING 
 

I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden till studien. Detta mynnar ut i en 

problemformulering samt studiens syfte. Även redogörelse för studiens avgränsningar 

inkluderas i kapitlet samt förklaringar av återkommande begrepp i studien. Detta för att 

ge en tydlig bild av bakomliggande faktorer till studiens uppkomst samt visa på ämnets 

aktualitet och relevans. 

 

 

1.1 Problembakgrund 
 

Alla bolag i Sverige behöver sammanfatta sina räkenskapsår genom en årsredovisning, 

vilket framgår av 1 §, kap 6 i Bokföringslagen (SFS 1999:1078). 

 

Årsredovisningen ska utformas utifrån bestämmelserna i årsredovisningslagen 

(1995:1554), benämns hädanefter som ÅRL. Där framgår bland annat att den ska 

upprättas under fortlevnadsprincipen, det vill säga under ett antagande om fortsatt drift 

(ÅRL 2 kap 4 §). Om bolaget är osäker huruvida principen om fortlevnad kan levas upp 

till eller inte, eller är i vetskap om att den inte kan levas upp till - ligger det på bolaget att 

upplysa om detta i årsredovisningen. Detta framgår av Bokföringsnämndens Allmänna 

Råd, benämns hädanefter som BFNAR. 

 

Inte alla, men många, bolag i Sverige anlitar en revisor för att revidera räkenskaperna. 

Vad som avgör om bolag är bundna till att ha revisor framgår av ett antal kriterier med 

specifika gränsvärden (Riksrevisionen, 2017). Bolag som hamnar utanför 

revisionsplikten kan förstås ändå välja att ha frivillig revision, vilket många bolag också 

gör, då de fortfarande kan se en nytta i att ha revisor. Dels som en stödfunktion i 

verksamhetsutvecklande frågor (PwC, 2017), dels som en kvalitetsstämpel på 

årsredovisningen - vilket i sin tur kan påverka exempelvis affärsmöjligheterna med 

bolagets intressenter (FAR, 2017). Det kan till och med vara så att kostnaden för revisorn 

kan innebära en ökad förtjänst i bolaget (PwC, 2017). 

 

En av revisorns uppgifter är att göra en bedömning av bolagets tillämpning av de 

lagstadgade principerna i ÅRL, däribland undersöka om det är korrekt av bolaget att 

använda antagandet om fortsatt drift. Om revisorn ser ett hot mot den fortsatta driften ska 

en särskild upplysning göras i revisionsberättelsen. Denna anmärkning görs i 

revisionsberättelsen och kan ta lite olika form vid olika situationer av tvivel om fortsatt 

drift. Detta framgår av de internationella revisionsstandarderna, ISA 570. 

 

Den externa redovisningens primära syfte är att utgöra underlag för ekonomiskt 

beslutsfattande (Sandin, 1996, s. 14-15) och revisionens är att sätta kvalitetsstämpel på 

den (FAR, 2005, s. 14). Bristfällig kvalitet i revisionen gör att den inte längre korrekt 

verifierar företagets rapportering. Det skulle kunna innebära ett bolag släpper en felaktig 

årsredovisning som egentligen inte utgör det riktiga beslutsunderlag som förväntas av 

användarna. Detta skulle i sin tur kunna leda till felaktigheter vid värdering av bolaget, 

som sedermera slår mot aktieägarna som har sina förmögenheter investerade där. 

Revisionen fyller således en viktig funktion för bolagets alla intressenter. Leverantörer 

behöver kunna säkerställa att de kan driva in sina fordringar, långivare vill kunna lita på 
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nyckeltalen inför ett lånebeviljande och så vidare. Alla dessa finner således ett intresse i 

att kunna förlita sig på räkenskaperna och därmed att revisionen är av hög kvalitet.   

 

Bristande revisionskvalitet kan även få förödande konsekvenser för revisionsbyrån i 

fråga. Ett exempel är den så kallade “Enronskandalen” (2001). Enron Corporation, ett 

stort amerikanskt bolag inom energi- och råvarubranschen, som på systematiska sätt 

begick bokföringsbrott och handlade i strid med olika redovisningslagar. Trots detta 

avlade revisorn en ren revisionsberättelse. Arthur Andersen var namnet på den 

revisionsfirman, vilken på den tiden utgjorde en av de fem största revisionsbyråerna i 

världen. Det var historien om hur “Big 5” blev “Big 4”, numera bestående av KPMG, EY, 

Deloitte och PwC (Investopedia, 2017). Detta visar ännu en gång på vikten av 

revisionskvalitet. 

 

Det är alltså inte obefogat att ställa krav på revisorns arbete och ifrågasätta om 

revisionskvaliteten brister. Men hur definieras revisionskvalitet och hur kan den mätas? 

Begreppet, som har varit en kärnfråga för många tidigare studier, är långt ifrån glasklart 

(Wooten, 2003). En som var tidig att mynta en begreppsförklaring var DeAngelo (1981, 

s. 186) med definitionen sannolikheten att revisorn både (1) upptäcker en oegentlighet 

och (2) rapporterar den. Vad som påverkar sannolikheten att revisorn upptäcker en 

oegentlighet respektive rapporterar den avgörs i sin tur av en rad underliggande 

omständigheter. Sedan DeAngelos definition föddes har forskning försökt mäta 

betydelsen av de olika dimensioner som revisionskvaliteten bygger på.  

 

Det komplexa med revisionskvalitet är just svårigheten att mäta den. Det är inte enkelt att 

säga huruvida en revision är genomförd av hög eller låg kvalitet då brister oftast uppdagas 

först i samband med någon form av affärsmisslyckande. Ett vanligt sätt att studera är att 

utgå från det reviderade bolagets fortsatta drift (Lennox 1999; Wooten, 2003). Vi vet att 

det ingår i revisorns grundläggande uppgift att anmärka om det honom veterligen råder 

tvivel om den fortsatta driften. Dessutom är det enkelt att följa upp eftersom både 

revisionsberättelsen och konkurser utgör offentlig information (Erolf, 2013, s. 21; 

Upplysningscentralen, u.å). Tidigare studier har funnit att sambandet mellan en påbörjad 

konkurs är starkt korrelerad med sådan revisionsanmärkning (e.g. Mutchler et al., 1997). 

Underlåtenhet att anmärka för ett bolag som går i konkurs eller anmärkning för ett bolag 

som överlever kan försämra användbarheten av de finansiella rapporterna och kan tolkas 

som ett misslyckande i revisionsprocessen (Mutchler et al., 1997). Revisionskvaliteten 

kan följaktligen betraktas som sannolikheten att en revisor yttrar sig om tvivel beträffande 

den fortsatta driften för ett bolag som sedan går i konkurs (Knechel & Vanstraelen, 2007). 

 

Att uttala sig om den fortsatta driften är en av revisorns svåraste uppgifter (RuizBarbadillo 

et al., 2004). Inte sällan misslyckas revisorn att utfärda en anmärkning till bolag som går 

i konkurs. Problematiken bottnar i flera orsaker. Revision handlar till stor del om 

relationen till klienten vilken kan skadas till följd av en anmärkning (RuizBarbadillo et 

al., 2004; Blay et al., 2011). En anmärkning kan vidare leda till direkta negativa effekter 

för klienten såsom sämre aktiekurs (e.g. Citron et al, 2008; Menon & Williams, 2010) 

och sämre kredit-rating (Firth, 1980). Dessutom kan det få ekonomiska konsekvenser för 

revisionsbyrån, som riskerar att förlora klienten och därmed intäkter (Kida 1980; Carcello 

& Neal, 2003). Man har även funnit att utfärdandet av anmärkning i sig kan leda till ett 

hot mot den fortsatta driften och göra att ett bolag går i konkurs, snarare än det faktiska 

ekonomiska förhållandet, den så kallade “självuppfyllande profetian” (Kida, 1980; 

Louwers et al., 1999; Vanstraelen, 2003). Dessa parametrar skapar incitament för att som 
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revisor underlåta att skriva en oren revisionsberättelse. Enligt Geiger et al (2006) finns 

dessutom parametrar som att ett bolag frivilligt kan försätta sig i konkurs. Sådana 

scenarion kan vara omöjliga för revisorn att upptäcka och göra att ”felaktigt” avger en 

ren revisionsberättelse. 

 

Detta till trots är det en vedertagen metod att studera revisionskvalitet utifrån precisionen 

av going concern-anmärkningar inom 12 månader före konkursansökan. Det finns ett 

gediget arkiv med forskning som testat olika revisionsrelaterade variablers inverkan på 

revisionskvaliteten utifrån det här synsättet. Vid genomgång av forskningen kan synas en 

relativt tydlig utveckling. Tidiga studier på området var mer fokuserade på större 

parametrar såsom faktorer på firmanivå. Det är många studier som dragit slutsatsen att 

stora firmor levererar högre kvalitet än mindre firmor (DeAngelo, 1981; Mutchler et al., 

1997; Lennox 1999). Det ter sig exempelvis att större firmor är mindre benägna att 

kompromissa med revisionskvaliteten till förmån för relationen till klienten, då de inte är 

lika ekonomiskt beroende av varje enskild klient (e.g. DeAngelo, 1981). Detta avlöste 

forskning som tog det ett steg längre och studerade faktorer kopplade till de lokala 

kontoren (e.g. Reynold & Francis, 2000; Defond et al., 2002; Francis & Yu, 2007; Choi 

et al., 2010). Detta har på senare tid utvecklats till studier fokuserade på faktorer kopplade 

till den enskilda revisorns egenskaper och dess inverkan på revisionskvalitet (e.g. Ferris 

et al., 2003; Salaterä & Kantonen, 2009; Jonsson & Weidenstolpe, 2010; Persson, 2011; 

Sundgren & Svanström, 2014).  

 

Efter en ordentlig genomgång av tidigare forskning kan konstateras att den stora massan 

består av internationella studier genomförda utanför Sveriges gränser, alternativt på hela 

riket. Dessutom har urvalet i majoriteten av studierna bestått av, enligt BFNAR:s 

definition, “större företag”. Vi vill med denna studie bistå forskningsutvecklingen utifrån 

det sistnämnda perspektivet, revisorns personliga karaktärsdrag och dess betydelse på 

revisionskvalitet. Dessutom strävar vi efter att utveckla forskningen på mindre företag 

samt i norra Sverige.  

 

Revisorns ålder och dess påverkan på revisionskvalitet har studerats vid ett flertal 

tillfällen. Flera av dessa studier har konkluderat att revisionskvaliteten minskar i takt med 

att åldern på revisorn ökar (Estes & Reames, 1988; Jonsson & Weidenstolpe, 2010; 

Sundgren & Svanström, 2014). Äldre revisorer besitter ett generellt lägre engagemang 

och driv, vilket kan leda till att revisorn inte gör alla de insatser som revision av hög 

kvalitet kräver. Det ter sig även att äldre revisorer inte hyser samma respekt för eventuella 

sanktioner, som bristande revisionskvalitet kan leda till, på samma sätt som yngre 

revisorer (Sundgren & Svanström, 2014). Det existerar även studier som undersökt, men 

som inte funnit något sådant samband alternativt funnit positivt samband, mellan ålder 

och kvalitet (Conroy et al., 2010; Persson, 2011). Det verkar emellertid som att mestadels 

av forskningen funnit att kvalitet minskar i takt med åldern. 

 

Vår studie ämnar till att skapa ökad förståelse för fenomenet samt utmana resonemanget 

ytterligare genom att ta hänsyn till ytterligare en parameter, nämligen auktorisationstiden. 

Detta kom som ett naturligt ifrågasättande till de tidigare studierna som enbart fokuserat 

på revisorns ålder. Spontant upplevdes det som ett mer relevant mått att titta på hur länge 

revisorn har tjänstgjort som påskrivande revisor än att endast studera åldern som sådan. 

Visserligen bör auktorisationstiden påverkas i hög utsträckning av åldern. Men givet att 

åldern är konstant är det rimligt att anta att en längre auktorisationstid får positiv inverkan 

på going concern-anmärkningar. För att exemplifiera; två revisorer med en ålder på 35 
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år, där den ena varit auktoriserad i 10 år och den andra i 2 år, torde den med längre 

auktorisationstid rimligtvis bidra med högre revisionskvalitet. 

 

Med utgångspunkt i resonemanget ovan finner vi det intressant att undersöka hur 

förklarande åldern som sådan är och om det, genom att inkludera auktorisationstiden i 

modellen, går att ge ökad förklaring till variationen i revisionskvalitet på mindre bolag. 

 

 

1.2 Problemformulering 
  

Ovan leder oss fram till det vi med denna studie har för avsikt att forska närmare på. 

 

- Hur påverkar revisorns ålder och auktorisationstid revisionskvalitet? 

 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att bidra till forskningen på revisionskvalitet och undersöka 

om det föreligger något samband med variablerna revisorns ålder och auktorisationstiden, 

på mindre bolag i norra Sverige. Detta genom att betrakta begreppet revisionskvalitet som 

revisorers förmåga att utfärda going concern-anmärkning på bolag som sedermera inleder 

konkurs. 

 

 

1.4 Avgränsningar 
 

- Endast bolagsformen aktiebolag och endast dem som klassificeras som mindre 

företag enligt BFNAR:s allmänna definition kommer att ingå i denna studie. 

- Vidare omfattar studien endast bolag med verksamhetssäte i Västerbotten, 

Västernorrland eller Norrbotten. 

- Endast bolag som har inlett en konkurs mellan 2012-01-01 och 2017-11-20 ingår 

urvalet för studien. 

- Metoden för att mäta revisionskvalitet, vilken baseras på att undersöka revisors 

benägenhet att utfärda going concern-anmärkning, innebär att vi avgränsar oss 

från andra möjliga metoder att mäta revisionskvalitet.  

- I studien mäts endast förekomsten av så kallade typ II-fel, det vill säga vi 

undersöker endast huruvida konkursbolagen föregåtts av going concern-

anmärkning eller inte.  Det innebär att vi avgränsar oss från att undersöka fall där 

revisorn utfärdat going concern-anmärkning för ett bolag som överlevt, så kallade 

typ I-fel.  
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1.5 Begreppsförklaringar 
 

ABL  

Aktiebolagslagen 

 

Anmärkning på going goncern/fortsatt drift/fortlevnad 

Dessa begrepps används synonymt under studiens gång. De avser en revisors skrivelse i 

revisionsberättelsen där denne explicit uttrycker om tvivel om den fortsatta driften de 

närmsta 12 månaderna efter bokslutsdagen. 

 

Auktoriserad revisor 

Detta begrepp avser i studien även titeln “godkänd revisor”. 

 

BFNAR  

Bokföringsnämndens Allmänna Råd 

 

Big 4 

Avser revisionsbyråerna EY, PwC, KPMG och Deloitte som idag tillsammans utgör de 

största, globalt sett. 

 

ISA 

International Standards on Auditing, revisorernas gemensamma regelverk. 

 

ISA 570 

Den internationella revisionsstandarden som reglerar en revisors agerande vid tvivel om 

fortsatt drift 

 

Revisionskvalitet 

Med revisionskvalitet avses i denna studie en revisors förmåga att upplysa om tvivel om 

den fortsatta driften i ett bolag som inleder en konkurs 12 månader sett från 

bokslutsdagen. 

 

ÅRL 

Årsredovisningslagen 
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KAPITEL 2 - STUDIENS 

UTGÅNGSPUNKTER 
 

Studiens andra kapitel syftar till att redogöra för studiens utgångspunkter: förförståelse, 

verklighetssyn, kunskapssyn, forskningsansats och så vidare. Detta för att läsaren lättare 

ska kunna följa med i vidare resonemang i studien utifrån en likartad utgångspunkt som 

varit grunden vid genomförandet av studien. Även processen för litteratursökning och 

källkritik redogörs för. Kapitlet avslutas med en redogörelse för studiens etiska 

ställningstaganden.  

 

 

2.1 Ämnesval 
 

Vi har valt att skriva denna uppsats inom området revision. Vi har båda studerat 

Civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet och fann snart ett intresse inom 

företagsekonomi, något som ledde oss vidare mot redovisning och revision. Vi fick sedan 

möjligheten att göra praktik och internship vid en revisionsbyrå. Sedermera har vi även 

jobbat som revisorer på deltid vid sidan av våra studier. Som nykomlingar i branschen 

finner vi variationen i revisionskvalitet som ytterst intressant och utfallet i studien är något 

som vi båda kommer att bära med oss i kommande yrkeskarriärer. 

 

 

2.2 Förförståelse 
 

Tidigare erfarenheter och förförståelse är något som vi båda har och som vi givetvis tar 

med oss in i denna uppsats. Vi har båda två slutfört tre år på Civilekonomprogrammet vid 

Umeå Universitet. Under utbildningen har vi läst kurser i företagsekonomi och vidare 

specialiserat oss mot redovisning, där revision ingår som ett obligatoriskt moment. Vi har 

även båda två deltagit i ett internship som heter “PwC Insight” hos PwC i Skellefteå 

respektive Umeå, samt att vi båda efter detta har varit timanställda på PwC inom revision. 

Linn har även utöver “PwC Insight” under en halv termin haft en 10 veckor lång 

sammanhängande praktikperiod på PwC-kontoret i Skellefteå. 

 

Ovan har ackumulerat till en kunskapsnivå som vi tagit med oss in i denna studie och vi 

har sett erfarenheterna från studier, praktik och jobb som mestadels positiva. Det har gett 

oss en stor förståelse för ämnet vi valt att skriva om, vilket gjort att vi lättare kunnat 

processa och dra slutsatser av den nya kunskap som vi inhämtat under studiens gång. 

Emellertid kan även tänkas att denna erfarenhet riskerar att ge oss vissa omedvetna 

förväntningar som sedan följer med i analysen av studien och skapar vinklade slutsatser. 

Denna risk gjorde vi oss medvetna om i ett tidigt skede och vi har aktivt arbetat med att 

upprätthålla vårt oberoende genom hela studien. 
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2.3 Verklighetssyn 
 

Det finns olika sätt att se på verkligheten, objektivistiskt eller konstruktionistiskt, och det 

är viktigt att klargöra vilken ståndpunkt man har eftersom att det är avgörande för studiens 

upplägg (Collis & Hussey, 2014, s. 49). Enligt Bryman (2014, s. 36) innebär det 

objektivistiska synsättet att det finns en riktig verklighet som överhuvudtaget inte 

påverkas av den sociala omgivningen. Konstruktionismens verklighet baseras, 

motsättningsvis, på individers erfarenheter och den sociala omgivningen (Bryman, 2014, 

s. 37).  

 

I denna studie har haft objektivism som inriktning med anledning av att grundläggande 

empiri har inhämtats genom att vi utfört observationer av verkligheten på basis av ren 

data i form av siffror från en databas. Datat har alltså inte formats av den sociala 

verkligheten, utan datat är faktiskt och rationellt och har direkt analyserats enbart som 

siffror. 

 

 

2.4 Vetenskapssyn 
 

Enligt Bryman (2014, s. 30-32) finns två sätt att se på vetenskap, positivistiskt och 

interpretativistiskt. Positivismen grundar sig i att man använder sig av naturvetenskapliga 

metoder vid studier av den sociala verkligheten. Man anser att teorier som inte kan 

observeras direkt inte är vetenskapliga och det som inte går att mätas inte heller utgör 

kunskap. Man bortser från de värderingar som kan ha påverkat studiens utfall (Bryman, 

2014, s. 30).  

 

Detta är så som vi har sett på vetenskapen i denna studie. Vi har alltså utgått från de siffror 

som framkommit i vår undersökning. Någon bearbetning i form av värderingar eller 

tolkningar inte ägt rum och inte påverkat resultaten. 

 

 

2.5 Forskningsansats 
 

Inom samhällsvetenskapen brukar man prata om två motpoler till forskningsansatser 

gällande teori och praktik. Dessa är den deduktiva och induktiva ansatsen (Bryman, 2014, 

s. 26-27). Den induktiva ansatsen går från observation till teori och innebär att man 

“skapar teori” utifrån vad som observerats (Bryman, 2014, s. 28). Eftersom denna studie 

kommer att fungera på motsatt sätt, där vi inleder med teoriinhämtning och sedan 

observerar verkligheten, är det tydligt att den deduktiva ansatsen lämpar sig för denna 

studie. Datainsamlingen kommer att vara en central del i vår undersökning, vilket också 

är en av de utmärkande ståndpunkterna i den deduktiva ansatsen (Bryman, 2014, s. 28). 

Dessutom talas det vanligtvis om kvantitativa metoder vid deduktiv metod (Bryman, 

2014, s. 150), vilket också är den metod har använts. 
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2.6 Metodval 
 

När vi fastställt vilken verklighetssyn, vetenskapssyn och forskningsansats vi har för att 

komma fram till svar på vår frågeställning var nästa steg att lägga upp hur vi 

metodologiskt skulle utföra studien. Vi valde att genomföra en kvantitativ studie, vilket 

innebar att vi samlade in en större mängd numeriska data vilken vi sedan analyserade och 

drog slutsatser utifrån. 

 

Vi försökte mäta förekomsten av anmärkningar om fortsatt drift och med statistiska 

metoder mäta samband mellan dessa och olika variabler. Detta gjordes genom att samla 

in data från en databas som heter Retriever Business, där vi filtrerade sökningen för att 

begränsa urvalet och anpassa det till informationen vi letade. Ytterligare filter användes 

sedan för att kunna urskilja vilka av dessa bolag som fått anmärkningar gällande going 

concern i sin revisionsberättelse. Dessa filtrerade sökningar mynnade sedan ut i listor som 

exporterades till ett exceldokument för att på ett smidigt sätt kunna använda denna data i 

våra statistiska analyser. 

 

 

2.7 Litteratursökning 
 

För att bilda oss djupare kunskap om ämnet samt samla in teorier har vi använt oss av 

sökfunktionen på Umeå Universitetsbibliotek samt Google Schoolar. Sökning har gjorts 

på följande ord och synonymer till dessa: 

 

“Audit quality”, “revisionskvalitet”, “modified going concern opinion”, “anmärkning 

fortsatt drift”, “bankruptcy + audit quality”, “audit quality factors”, “modified audit 

opinion + audit quality”, “anmärkning revisionsberättelse + revisionskvalitet”, 

“konkursprediktion + revisionskvalitet”, “audit quality + auditors experience” 

 

Tidigt upptäckte vi att det fanns ett omfattande utbud av tidigare forskning på detta 

område. Det har även varit möjligt att finna många relevanta teorier via refereringar i de 

olika studierna och avhandlingarna.  

 

 

2.8 Perspektiv 
 

För att ett resultat av en studie ska tolkas på samma sätt av samtliga läsare krävs enligt 

Thurén (2013, s. 85) att perspektivet för studien anges. Vi presenterar därför studiens 

perspektiv, vilket är samtliga användare av årsredovisning och revisionsberättelse. Detta 

kan likställas med ett bolags samtliga intressenter. Revisionskvalitet är av intresse för alla 

intressenter eftersom att de annars riskerar att förses med felaktig information och fatta 

oriktiga beslut. Detta beskrivs utförligare under kapitel 3.  Studiens fokus ligger på 

variation i revisionskvalitet och därav har vi valt att utgå från ett intressentperspektiv. 
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2.9 Källkritik 
 

För att uppnå så hög trovärdighet som möjligt för vår studie har vi prioriterat att i första 

led använda oss av primärkällor, såsom avhandlingar och vetenskapliga artiklar.  

 

Ytterligare något vi strävat efter är att använda så nyskrivna källor som möjligt för att få 

så aktuell fakta som möjligt. Dock har vi i vissa fall fått släppa lite på dessa krav då ett 

antal relevanta källor varit äldre än vi räknat med. Detta skulle kunna göra att viss 

information blir missvisande, då till exempel revisionsplikten avskaffades 2010. Därav 

har vi vid inhämtandet av källor gällande just revision, revisionsplikt och revisionsyrket 

tagit detta i beaktande och inte inhämtat någon information gällande dessa specifika 

områden från de äldre källorna. 

 

Ett fåtal ännu äldre källor, till exempel en studie av DeAngelo (1981), har även använts. 

Men dessa äldre varianter utgör forskning som är aktuell än idag. Det är sådan forskning 

som dagens studier fortfarande stödjer sig mot, vilket gör att dessa ändå bedöms som 

relevanta och tillförlitliga. 

 

 

2.10 Etik 
 

Enligt Bryman (2014, s. 131-132) finns det fyra etiska principer att ta hänsyn till vid 

genomförande av en vetenskaplig studie. Dessa är; informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. 

 

I vår undersökning har vi endast använt offentlig information och därav anser vi att 

berörda individer (revisorer) redan godkänt att denna information används till diverse 

olika ändamål. Informationskravet är alltså uppfyllt. Likaså konfidentialitetskravet 

eftersom att vi inte har namngett revisorn ifråga i något sammanhang och hanterat alla 

personliga uppgifter med högsta möjliga försiktighet. Detta för att det kan vara känsligt 

att peka ut någon som en “bra” revisor och någon annan som en “dålig”. 

 

Samtyckeskravet och nyttjandekravet anser vi inte vara applicerbara på denna studie. 

Detta då samtyckeskravet innebär att deltagaren ska kunna avbryta sin medverkan 

närsomhelst under studiens gång och nyttjandekravet att man inte får använda insamlad 

information om individer till något annat än forskningsändamålet (Bryman, 2014, s 131-

132). 
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KAPITEL 3 - TEORETISK 

REFERENSRAM 
 

I studiens tredje kapitel delges läsaren den teoretiska ansats studien tar sitt uttryck ifrån. 

Denna tillsammans med det empiriska underlaget, som presenteras i kapitel 5, grundar 

för analys i kapitel 6. För att öka läsarens förståelse för studiens ämne redogörs därför 

för bakgrund samt befintlig forskning på området, vilket mynnar ut i studiens två 

hypoteser. Kapitlet avslutas med en sammanfattande tabell med variablerna som ingår i 

studien.  

 

 

3.1 Bakgrund 
 

3.1.1 Sverige idag 

 

Skyldigheten för Sveriges aktiebolag att ha revisor regleras i ABL. År 2010 avskaffades 

revisionsplikten på mindre bolag, vilken tidigare omfattade alla Sveriges aktiebolag. 

Följden blev att ungefär 70 procent av bolagen inte längre var bundna till att ha revisor 

(PwC, u.å.). Inför avskaffandet av revisionsplikten diskuterades de risker som 

associerades med en sådan lagändring. Det ansågs finnas incitament att anta att 

redovisningskvaliteten skulle försämras och olägenheter öka med ett avskaffande av 

revisionsplikten. Trots denna oro röstades lagförslaget senare igenom för att uppmuntra 

till att starta och driva eget företag i Sverige (Regeringen, 2008). 

 

Vilka bolag som omfattas av den svenska revisionsplikten idag framgår av ABL 9 kap 1 

§. Dessa är de bolag som uppfyller minst två av följande kriterier två år i följd: 

 

• fler än 3 anställda 

• mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 

• mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning 

 

Publika bolag behöver alltid ha revisor oavsett kraven ovan (Bolagsverket, u.å.). 

 

Många mindre bolag väljer, sedan lagförändringen, bort att anlita revisor (PwC, u.å.). 

Samtidigt innebär det borttagna kravet om revision att allt fler startar eget med aktiebolag 

som bolagsform vilket skapar fler potentiella revisorsklienter (Riksrevisionen, 2017). 

Idag finns totalt 559 464 aktiebolag i Sverige och för varje månad ökar antalet med cirka 

2 000 - 3 000 stycken (Bolagsverket, u.å.). Det bör emellertid poängteras att det inte är 

ovanligt att bolag, utanför revisionsplikten, ändå anlitar revisor. 

 

Idag finns 2 876 auktoriserade, och 418 godkända, revisorer runt om i landet. Av dessa 

är majoriteten (919 stycken) mellan 50-59 år gamla (Revisorsnämnden, 2017). För att 

kunna yrkesverksamma som påskrivande revisor till ett bolag fordras särskild behörighet 

av Revisorsinspektionen. Numera kan nya revisorer endast ta titeln som auktoriserade, 

det vill säga inte godkända, och för detta gäller att minst åtta år av praktisk och teoretisk 

utbildning samt en skriftlig examination ska vara genomförd (Revisorsnämnden, 2017). 
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Bolag i Sverige kan kategoriseras efter storlek “större” och “mindre”. I vilken 

kategorigrupp ett företag hamnar avgörs av ett antal gränsvärden fastställda av BFNAR. 

Gränsvärdena har justerats under åren men för räkenskapsår som börjar senare än 31 

oktober 2010 avses med större företag sådana som uppfyller minst två av följande 

gränsvärden de senaste två åren:  

 

• Minst 50 anställda 

• Minst 40 mkr i balansomslutning 

• Minst 80 mkr i nettoomsättning 

 

Oavsett om ovanstående punkter är uppfyllda eller inte hör alltid företag vars 

andelar/teckningsoptioner/skuldebrev är noterade vid någon en börs eller reglerad 

marknadsplats till kategorin större. Med mindre företag avses bolag som faller utanför 

dessa ovan nämnda kriterier (Bolagsverket, 2012).  

 

Den allra största delen (99,9 %) av Sveriges alla företag är just små och medelstora 

företag. Av dessa är 99,4 % små företag eller mindre (Mattsson, 2017). Se fördelningen i 

figur 1 nedan. Av anledningen att dessa företag utgör så stor del av Sveriges alla företag 

blev det även en av våra begränsningar i urvalet till denna studie. 

 

 
Figur 1. Fördelning av bolagsstorlekar i Sverige (%). Källa: Ekonomifakta, Företagens storlek (2017). 

Statistik visar även att antalet konkurser ökar i Sverige och i juli i år hade antalet 

konkurser ökat med 3 % (SVD, 2017). Tittar man perioden mellan januari 2016 och 

oktober 2017 försattes totalt 9 885 aktiebolag i Sverige i konkurs. En överrepresenterad 

andel (98,5 %) utgjordes av just mindre bolag med under 50 anställda, se bilaga 1 (SCB, 



12 
 
  

u.å.). Det torde visserligen inte vara avsaknandet av revisor i sig som orsaken till konkurs, 

men ett bolag som väljer bort revision bör se över om det inte ändå föreligger behov av 

hjälp. Det kan vara en god idé att åtminstone anlita en redovisningskonsult med den 

löpande redovisningen och upprättandet av årsredovisning (Bolagsverket, 2017). Detta 

kan, trots avsaknande av revisor, fungera som en slags “kvalitetsgarant” i bolaget (Balans, 

2014).  

 

 

3.1.2 Revisorns roll 

 

Inte sällan blandas redovisning och revision ihop. Det händer exempelvis att 

redovisningsklienter slarvigt uttrycker i telefon att de måste lägga på för att de “är på 

besök hos revisorn” medan de i själva verket sitter mitt emot sin redovisningskonsult. 

Detta baserat på egna erfarenheter. Så för att klargöra för läsarna av denna studie redogör 

vi nedan för de olika begreppen enligt Nationalencyklopedins egna definitioner. 

Redovisning kan beskrivas som:  

 

“En metod att informera om en organisations ekonomiska och finansiella förhållanden”  

 

Nationalencyklopedin, 2017 

 

Det huvudsakliga syftet med extern redovisning är att tillhandahålla denna typen av  

information för att utgöra underlag för ekonomiskt beslutsfattande (Sandin, 1996, s. 14).  

 

Revision, däremot, kan beskrivas som: 

 

 “Den granskning i efterhand av ett företags eller annan organisations redovisning och 

förvaltning som görs i syfte att ge upplysning om redovisningens tillförlitlighet och om 

ledningens sätt att förvalta organisationen” 

 

Nationalencyklopedin, 2017 

 

Redovisning riktar sig till flertalet användare, så kallade intressenter. Intressenterna kan 

bland annat vara ägare, ledning, investerare, anställda, kunder, leverantörer, myndigheter, 

banker, försäkringsförmedlare, fackliga organisationer, lärare, advokater - listan kan 

göras lång.  Dessa ovan nämnda intressenter behöver kunna försäkra sig om att den 

information som förmedlas genom redovisningen är rätt. Bolagets styrelse och 

verkställande direktör har det ansvaret (Sandin, 2005, s. 15).  

 

En revisor som anlitas av en företagsledning får i uppgift att kvalitetssäkra informationen 

så att den ger ökad trovärdighet gentemot bolagets alla ovan nämnda intressenter (FAR 

förlag, s. 12). Det går därför att säga att revisionen är till för samma användare som de av 

redovisningen, se figur 2. I internationella termer brukar det sägas att revisionen sker i 

“the public interest” i det att samtliga intressenter har någon form av nytta, direkt eller 

indirekt, av revisorns arbete. Revisionen skapar tillit till räkenskaperna, vilket uppenbart 

är viktigt för exempelvis leverantörer så att de kan lita på att de kan få betalt för sina 

fordringar eller för långivare så att de kan besluta om rimliga lånevillkor. Revisorn fyller 

som extern part en viktig kontrollfunktion och skulle revisorer inte finnas, skulle det 

istället finnas ett behov från intressenterna att genomföra egna kontroller för att försäkra 

sig om att räkenskaperna går att förlita sig på (FAR förlag, 2005, s. 12). 



13 
 
  

Företagsledningen har i regel kontakt med revisorn och på sätt skapas, tack vare 

revisionen, trygghet och mer kontroll över verksamheten vilket är värdefullt även för 

bolaget självt (PwC, 2017).  

 

 
Figur 2. Egen illustration av användare av revision 

Grundläggande innebär revision att utifrån professionell skepticism uttala sig om ett 

bolags årsredovisning, bokföring och förvaltning genom att en revisionsprocess som 

innebär att planera, granska och bedöma dessa bitar (FAR Förlag, 2005, s. 11). En revisors 

uppgift är således att göra just det. När revisorn utför sitt arbete går hon eller han först 

igenom bolags förvaltning, årsredovisning och bokföring och en bedömning görs 

huruvida bolaget tillämpat de lagstadgade principerna i lagtexter som ÅRL och 

Bokföringslagen (FAR Förlag, 2005, s. 14-16). Att revisorn ska uttala sig, innebär att 

revisorn efter avslutad revision ska avge en så kallad revisionsberättelse. 

Revisionsberättelsen kommer vi att titta närmare på under nästa avsnitt 3.1.3. 

 

Revisorn ska bedöma risker som finns i bolagen de granskar, bland annat risken för 

sådana oegentligheter och fel som kan ge en missvisande bild av bolagets resultat och 

ställning (FAR Förlag, s. 56). Detta för att kunna säkerställa att bolagets räkenskaper går 

att förlita sig på (Herolf, 2013, s. 10). Det brukar talas om att revisorn är “länken” mellan 

bolaget och dess intressenter. Detta eftersom att revisorn i och med sin bedömning och 

granskning, som tidigare nämnt, skapar trygghet för externa parter när det gäller 

trovärdigheten för bolagets ekonomiska rapporter och sammanställningar (Iredahl, u.å.). 

Misstänker revisorn brott inom något område ska denne rapportera det till styrelsen och i 

vissa fall även anmäla till åklagare (FAR Förlag, 2005, s. 71). Några av dessa brott är 

enligt Brottsbalken (SFS 1962:700) bokföringsbrott (BrB 11 kap. 5 §), bedrägeri (BrB 9 

kap 1-3 §§) och förskingring (BrB 10 kap 1-3 §§). 

 

Utöver de olika lagar som revisorn måste förhålla sig till finns ett eget regelverk särskilt 

för världens alla revisorer. Detta regelverk kallas ISA och står för International Standards 
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of Auditing. Där specificeras hur revisionsuppdragen ska utföras och hur revisorn ska 

agera i olika situationer (IFAC, 2017). 

 

3.1.3 Revisionsberättelsen 

 

Eftersom vi i denna studie kommer att mäta revisionskvalitet genom att utgå från 

uttalanden i revisionsberättelser är det relevant att göra en redogörelse för begreppet. 

Revisorer arbetar mycket med dokumentation och en stor del av revisionsteamets arbete 

går till att just dokumentera. Syftena med dokumentationen är många, däribland utgöra 

bevis som grund för slutsatser samt att revisionen planerats och utförts i enlighet med ISA 

och gällande lagar och regler. Den möjliggör tillsyn och kontroll över arbetet samt gör 

det möjlighet för externa parter att inspektera det genomförda arbetet (ISA 230).  Av 

dessa dokument är revisionsberättelsen den enda som blir offentlig för allmänheten (FAR 

förlag, 2005, s. 88). Den upprättas som ett sista led i revisionen och den redogör för vad 

som uppmärksammats i granskningen av bolagets årsredovisning och styrelsens 

förvaltning av bolaget under det gångna året (Bolagsverket, 2014). Genom 

revisionsberättelsen förmedlas till aktieägarna på bolagsstämman huruvida bolagets 

årsredovisning kan bedömas vara upprättad i enlighet med tillämpliga lagar eller inte 

(Revisorsnämnden, u.å.). I den framgår även om revisorn väljer att tillstyrka eller avstyrka 

att: 

 

- resultat- och balansräkningen fastställs 

- resultatet disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt att 

- styrelseledamöter och eventuell VD beviljas ansvarsfrihet. 

 

(Bolagsverket, 2014) 

 

En sedvanlig revisionsberättelse som upprättas enligt standardutformningen utgör en så 

kallad ”ren revisionsberättelse”. Den säger indirekt att revisorn har lyckats inhämta 

tillräckliga revisionsbevis och genom dessa inte har funnit något väsentligt fel att anmärka 

på (Herolf, 2013, s. 21). Om revisorn däremot har funnit något väsentligt fel under 

revisionens gång, alternativt inte lyckas hämta in tillräckliga revisionsbevis, så ska 

revisionsberättelsen modifieras genom någon form av anmärkning. Detta är vad som 

brukas benämnas som en ”oren revisionsberättelse” (Herolf, 2013, s. 23). Viktigt är att 

det endast är sådana felaktigheter som är av väsentlig betydelse som revisorn behöver 

ange i sin revisionsberättelse. Detta hör ihop med revisionens grundsyfte, som tidigare 

nämnt är att granska att ett bolags finansiella rapporter, i all väsentlighet, är korrekta 

(Revisorsnämnden, 2017).  

 

 

3.1.4 ISA 570 Fortsatt drift 

 

Det är i första hand företagsledningens ansvar att de finansiella rapporterna följer 

principerna i ÅRL, däribland fortlevnadsprincipen (ÅRL 2 kap 4 §). Det innebär alltså att 

det i första led ligger på bolaget att upplysa om företaget inte längre kan antas fortsätta 

sin verksamhet under en överskådlig framtid. Med överskådlig framtid menas en 12-

månadersperiod sett från bokslutsdagen (Herolf, 2013, s. 245). 
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En av revisorns uppgifter är att bedöma om företagslednings egen bedömning, 

beträffande förutsättningarna för den fortsatta driften, var korrekt. I frågor som rör detta 

finner revisorn vägledning i ISA 570, vilken klargör det som sägs i ÅRL angående att 

årsredovisningen ska upprättas under antagande om fortsatt drift (Hjalmarsson & 

Malmström, 2017, s. 19). Det innebär inte att revisorn ska kunna förutspå framtiden, utan 

bedömning behöver enbart göras utifrån kända fakta. För revisorn handlar det om att 

inhämta tillräckligt med relevanta revisionsbevis, för att kunna göra en bedömning och 

dessutom dokumentera detta. Han bör gå igenom räkenskaperna och diskutera med 

bolaget för att skapa sig en uppfattning om det aktuella läget. Här handlar det i mångt och 

mycket om att kunna göra en professionell analys av bolagets finansiering. Finansieringen 

är en av de viktigaste parametrarna att analysera i detta avseende, för då pengarna tar slut 

– tar också driften slut. Sedan kan givetvis alltid ägaren skjuta till mer kapital, vilket kan 

göra att bolaget överlever ytterligare en tid och så vidare. Uppdagas det däremot att 

bolaget försätts i konkurs, till följd av att revisorn borde ha insett något men olyckligtvis 

inte tänkt på det, så har revisorn gjort ett misstag i sin yrkesroll (Herolf, 2013, s. 245). 

 

ISA speglar i stor utsträckning de internationella redovisningsreglerna (IFRS) samt 

Bokföringsnämndens (BFN) egenkonstruerade K-regelverk i att det generellt sett finns 

två undantag då revisorn inte behöver verifiera bolagets antagande om fortlevnad. Det 

handlar om de gånger som företagsledningen har för avsikt att avveckla verksamheten 

alternativt inte har något annat realistiskt alternativ till detta. Är det ett mindre bolag som 

redovisar enligt K2 accepteras endast avsteg från fortlevnadsprincipen då ett faktiskt 

beslut om avveckling har fattats (Hjalmarsson & Malmström, 2017, s. 19). Ovanstående 

framgår även av Bokföringsnämndens Allmänna Råd (BFNAR 2012:1 2.2; BFNAR 

2016:10 p 2.2). 

 

Om revisorn inte ser någon väsentlig osäkerhetsfaktor beträffande den fortsatta driften så 

upprättas revisionsberättelsen enligt standardutformandet, enligt vad som sades i 

föregående avsnitt 3.1.2. Om det däremot brister i förutsättningarna för bolagets möjlighet 

till fortsatt drift ligger det i revisorns ansvar att uttala sig om detta i revisionsberättelsen. 

Hur revisorn ska agera när sådana tvivel råder framgår av ISA 570 och beror på om 

bolaget redan har gjort upplysning i förvaltningsberättelsen eller inte. Det finns totalt sett 

fyra olika scenarion där revisorn aktivt behöver göra avsteg från standardutformningen 

och kommentera eller modifiera sin revisionsberättelse: 

 

1. Företagsledningen anger att årsredovisningen har upprättats i enlighet med ÅRL 

och därmed även fortlevnadsprincipen, men revisorn misstycker. Revisorn 

bedömer att förutsättningarna för fortlevnad de kommande 12 månaderna inte 

finns. 

 

2. Företagsledningen anger att årsredovisningen har upprättats i enlighet med ÅRL 

och därmed även fortlevnadsprincipen med revisorns medhåll. Däremot föreligger 

någon form av väsentlig osäkerhetsfaktor som skulle kunna leda till tvivel 

beträffande den fortsatta driften, vilket har beskrivits på ett tillfredsställande sätt 

i förvaltningsberättelsen. 

 

3. Fallet ser ut som under punkt 2 bortsett från att företagsledningen undgått eller 

inte tillräckligt upplyst om osäkerhetsfaktorn i årsredovisningen. Slutsatsen blir 

alltså att årsredovisningen följt gällande ÅRL och därmed även 

fortlevnadsprincipen, men brustit i upplysningarna. 
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4. Revisorn har inte lyckats inhämta tillräckliga revisionsbevis. Revisorn kan således 

inte göra en bedömning om den fortsatta driften och därmed inte avgöra om 

tillämpningen var korrekt. Då ska revisorn helt avstå från att uttala sig i frågan 

och varken tillstyrka eller avstyrka fastställande av balansräkning och 

resultaträkning. 

 

(Hjalmarsson & Malmström, 2017, s. 19-20; FAR förlag, 2005, s. 247-248) 

 

 

3.1.5 Typ I- och typ II-fel 

 

Man brukar tala om att det finns två typer av fel som en revisor kan begå; typ I- och typ 

II-fel. Ett typ I-fel handlar om att revisorn anmärker på brister som inte existerar, medan 

typ II-fel föreligger då revisorn har undgått att anmärka på brister som faktiskt finns. Båda 

dessa typer av fel kan användas som indikatorer för bristande revisionskvalitet. Att en 

revisor undgått att lämna en särskild skrivelse i revisionsberättelsen, i enlighet med ISA 

570, för ett bolag som sedermera inlett en konkurs är ett typiskt exempel på vad som 

betraktas som ett typ II-fel i tidigare studier (e.g. Knechel & Vanstraelen, 2006; Jonsson 

& Weidenstolpe, 2010; Sundgren & Svanström, 2014). Det är denna feltyp som ligger i 

fokus i denna studie.  

 

Ett typ II-fel kan även uppstå när ett bolag frivilligt väljer att försätta sig själv i konkurs 

(Geiger et al., 2006). Om företaget inte visat några tendenser på dålig rörelse och revisorn 

inte fått någon information om planer på frivillig konkurs är det troligt att anmärkning 

om risk för going concern uteblir. I denna situation uppkommer frågan om detta scenario 

verkligen kan anses som ett fel från revisorns sida eller inte, då det möjligtvis går utanför 

ramarna för vad som kan förväntas av revisorn i ISA 570. Detta diskuteras närmare som 

kritik mot tillvägagångssätt i kapitel 4 och analyseras vidare i kapitel 6. 

 

I tabellen nedan visas en översikt över de två typerna av felaktigheter. 

 
Tabell 1. Typ I- och typ II-fel vid anmärkning på going concern. 

 
Going concern-anmärkning 

har utfärdats 

Ingen going concern-

anmärkning har utfärdats 

Konkurs inom 

12 mån 

Inget fel Typ II-fel 

Ej konkurs inom 

12 mån 

Typ I-fel Inget fel 

 

3.2 Revisionskvalitet 
 

3.2.1 Revisionskvalitet och dess komplexitet 

 

Användarna av ett bolags finansiella rapporter är förstås angelägna att kunna lita på det 

som står i dem. Det är därför viktigt att revisionsprocessen präglas av kvalitet för att 

revisionen ska uppfylla sitt syfte; att kvalitetssäkra ett bolags räkenskaper. Skulle inte 
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revisionen vara utförd på ett riktigt sätt skulle inte heller årsredovisningen utgöra det 

viktiga beslutsunderlag som den syftar till att utgöra. Slutsatsen blir att användarna av ett 

bolags finansiella rapporter, det vill säga bolagets alla intressenter, finner det viktigt med 

revisionskvalitet. Bolaget som anlitar en revisor belastas med en kostnad för detta och det 

blir uppenbart att även revisorns klienter förväntar sig en viss kvalitet i det utförda arbetet. 

 

Det råder ingen tvekan om att revisionskvalitet är viktigt för bolaget som betalar för 

tjänsten och revisorsklientens intressenter. Så, vad innebär revisionskvalitet? Begreppet 

är sedan långt tillbaka omdiskuterat i det att det dels är svårt att hitta en absolut definition. 

Dessutom tenderar revisionskvalitet uppfattas olika för olika personer (Wooten, 2003). 

Men vad som också gör det komplext att utvärdera revisionskvaliteten är det faktum att 

det inte finns något direkt observerbart facit huruvida bolaget förtjänade en ren respektive 

oren revisionsberättelse (Lennox 1999; Wooten, 2003). Revisionskvaliteten blir ifrågasatt 

först efter att ett affärsmisslyckande hos klienten ägt rum och det är omöjligt att svara på 

hur många revisioner av bristande kvalitet som aldrig kommer upp till ytan (Wooten, 

2003).    

 

DeAngelo (1981) är namnet på forskaren som, trots denna komplexitet, lyckats sätta ord 

på begreppet på ett sådant pricksäkert sätt att forskning än idag refererar till hennes 

begreppsförklaring: 

 

”The quality of audit services is defined to be the market-assessed joint probability that 

a given auditor will both (a) discover a breach in the client's accounting system, and (b) 

report the breach.” 

                                                                                                                             

                                                                                DeAngelo, 1981, s. 186 

 

Översatt till svenska definierade hon revisionskvalitet som sannolikheten att en revisor 

både (1) upptäcker en oegentlighet och (2) rapporterar oegentligheten. Vidare menade 

DeAngelo (1981, s. 186) att sannolikheten att revisorn upptäcker avgörs i sin tur av 

revisorns förmåga och kompetens. Sannolikheten att revisorn faktiskt rapporterar felet är 

en fråga om dennes oberoende. Exempelvis, en revisorA som genom sin kompetens 

upptäcker ett fel men av någon anledning ändå väljer att skriva en ren revisionsberättelse, 

har alltså enligt ovan definition utfört revision av lägre kvalitet. Revisionskvaliteten har 

brustit på grund av att revisorA inte upprätthållit sitt oberoende. Ett annat exempel är 

revisorB som kort och gott inte upptäckt något fel och därmed undgår att rapportera felet. 

Revisionskvaliteten är i det här fallet lägre på grund av att revisorB misslyckats med att 

upptäcka felet. 

 

Att revisorn upptäcker respektive rapporterar ett fel avgörs i sin tur av en rad 

underliggande faktorer och exakt vilka dessa är har varit, och är fortfarande, föremål för 

omfattande forskning (Wooten, 2003). Kärnfrågan i DeAngelos (1981) egen studie var 

byråstorlekens inverkan på revisionskvalitet och hennes slutsats var att större firmor 

levererar högre revisionskvalitet än mindre. Wooten (2003) sammanfattade olika studier 

på revisionskvalitet och vilka variabler som visat sig påverka den. Vi har utgått från 

Wootens (2003) illustration och modifierat den till en egen version utifrån den forskning 

som presenteras i detta kapitel. Se figur 3 nedan. 
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Figur 3. Egen tolkning av Wootens illustration av faktorer som påverkar revisionskvalitet. Källa: Wooten, 

Research About Audit Quality (2003). 

De gulmarkerade boxarna i figur 3 ovan utgör sådana faktorer som varit återkommande i 

tidigare forskning. Vi har i princip inte funnit några studier om auktorisationstidens 

påverkan på revisionskvalitet, varpå den är gråmarkerad.  
 

 

3.2.2 Going goncern-anmärkning som ett kvalitetsmått 

 

Som ovan nämnts är det inte enkelt att mäta revisionskvalitet, trots att det av många parter 

finns ett intresse i att kunna göra det. Det har utvecklats olika metoder i försök att bryta 

ned revisionskvalitet till mer mätbara mått för att överhuvudtaget kunna skapa någon 

slags jämförbarhet mellan exempelvis olika revisorer eller byråer. Ett sådant vedertaget 

mått utgår från en revisors förmåga att identifiera hot mot den fortsatta driften. Man 

undersöker då precisionen mellan en going concern-anmärkning i revisionsberättelsen 

och faktisk konkurs. Detta är en relativt enkel metod tack vare att både 

revisionsberättelsen och konkurser utgör offentlig information (Bolagsverket, u.å.; SCB, 

u.å.) Det blir således enkelt att kontrollera om en konkurs föregåtts av någon anmärkning 

i revisionsberättelsen.  Enligt Lennox (1999, s. 757) är det dessutom ett relevant mått 

eftersom att det ingår i revisorns främsta uppgifter att varna investerare när risk för 

konkurs föreligger. 

 

Det är alltså möjligt att studera huruvida en konkurs har föregåtts av en anmärkning i 

revisionsberättelsen eller inte. Underlåtenhet att anmärka för ett bolag som går i konkurs 
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eller anmärkning för ett bolag som överlever kan försämra användbarheten av de 

finansiella rapporterna och kan tolkas som ett misslyckande i revisionsprocessen 

(Mutchler et. al., 1997). Revisionskvaliteten kan följaktligen betraktas som sannolikheten 

att en revisor yttrar sig om tvivel beträffande den fortsatta driften för ett bolag som sedan 

går i konkurs (Knechel & Vanstraelen, 2007) 

 

Med det sagt, skall förtydligas att detta samtidigt inte utgör ett perfekt mått på vad 

revisionskvalitet är. Uttalandet om den fortsatta driften är en av revisorns svåraste 

uppgifter (RuizBarbadillo et al., 2004). Det finns en verklighet som kan uppträda emot 

allt vad sannolikhetslagar heter. Exempelvis är det inte omöjligt att ett bolag hamnar i 

konkurs men vars finansiella problem var omöjliga att förutse vid revisionstillfället. På 

motsvarande sätt är det fullt möjligt att ett bolag faktiskt överlever trots att det finns 

uppenbara finansiella risker mot den fortsatta driften i samband med revisionstillfället. 

Båda dessa situationer skulle enligt ovan metod indikera på ett typ II-fel, se avsnitt 3.1.5, 

och alltså dålig revisionskvalitet trots att revisorn “gjort rätt”. Utfallen bara var sannolika 

eller säregna i sin natur (Lennox, 1999, s. 218).  

 

Dessutom handlar revision till stor del om relationen till klienten vilken kan skadas till 

följd av en anmärkning, vilket också komplicerar förfarandet (RuizBarbadillo et al., 

2004). En anmärkning kan nämligen leda till direkta negativa effekter för klienten såsom 

reaktioner på marknaden i form av försämrad aktiekurs (Menon & Williams, 2010) och 

sämre kredit-rating från bankernas sida (Firth, 1980). Dessutom kan det få ekonomiska 

konsekvenser för revisionsbyrån som riskerar att bli att förlora klienten och därmed 

intäkter. Studier har funnit ett förekommande fenomen att ledningen (1) pressar revisorn 

att utfärda en ren revisionsberättelse trots going concern-problematik och (2) avfärdar sin 

revisor om denne inte går med på att skriva rent (Carcello & Neal, 2003). Vidare finns en 

del empiriska bevis för att en anmärkning som sådan skulle kunna utgöra hot mot den 

fortsatta driften och orsaka konkurs, snarare än det faktiska ekonomiska förhållandet, den 

så kallade “självuppfyllande profetian”. Detta kan påverka revisorns villighet att lämna 

en anmärkning (Vanstraelen, 2003). Däremot finns även studier inte finner stöd för tesen 

om att den självuppfyllande skulle utgöra ett hot mot revisorns oberoende (Citron & 

Taffler, 1992). 

 

Trots att det inte är ett optimalt mått på revisionskvalitet, är det ett vedertaget sätt att 

studera den som en proxy av precisionen av going concern-anmärkningar på bolag som 

sedermera inleder en konkurs. Det finns ett gediget arkiv med forskning som testat olika 

variablers påverkan på revisionskvaliteten utifrån det här synsättet. Studier har haft olika 

infallsvinklar såsom förutsättningar på firmanivå (e.g. DeAngelo, 1981, Lennox, 1999; 

Tagesson & Öhman, 2015), kontorsnivå (e.g. Francis & Yu, 2007; Choi et al., 2010) och 

sedermera har det blivit ett allt större fokus på revisorns personliga nivå (e.g. Jonsson & 

Weidenstolpe, 2010; Persson, 2011; Sundgren & Svanström, 2014; Wang et al., 2015; 

Svanström, 2016) och dess påverkan på revisionskvalitet. Se översiktsbild i figur 3, där 

olika de olika nivåer illustreras. 

 

 

3.3 Undersökningsvariabler 
 

I kommande avsnitt redogörs för de variabler som studien syftar till att undersöka, det vill 

säga karaktärsdrag relaterade till ålder och erfarenhet som auktoriserad. De variabler som 
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kommer att undersökas är revisorns ålder (antal år) och auktorisationstid (antal år). Det 

är dessa variablers effekt på precisionen av going concern-anmärkningar på 

konkursbolag, som kommer att studeras.  

 

 

3.3.1 Revisorns ålder 

 

Den första variabeln som studien ämnar till att undersöka är den ansvarige revisorns ålder. 

Det som gör åldern till en intressant variabel är bland annat dess kombination av 

motstridiga effekter på revisionskvalitet. Med åren kommer mer erfarenhet och 

kompetens, men samtidigt lägre ansträngningsnivå (e.g. Sundgren & Svanström, 2014).  

 

En vanlig arbetstagares karriär kan delas in i etapper (Sundgren & Svanström, 2014). 

Forskning har visat att tjänstgörande i den sista fasen genomgår en slags förberedelse 

inför att så småningom sluta arbeta. Den här fasen resulterar ofta i sämre prestationer eller 

att endast prestera till lägsta acceptabla nivå. Det handlar inte om brist på kunskap, men 

om avsaknad av intresse, engagemang och driv som kommer naturligt nära pensionering. 

Man strävar efter att hitta de mest bekväma lösningarna och minska ner på arbetstiden 

(Cron et al., 1988, s. 88). De äldre tenderar även att vara mindre delaktiga på exempelvis 

utbildningar (Rosen et al., 1965, s. 78) och dessutom prestera sämre än sina kollegor när 

de deltar (Kubeck et al., 1996, s. 97-99). Detta kan vara bekymmersamt då de riskerar att 

inte hänga med i utvecklingen av nya revisionsstandarder och istället vidhåller gamla 

vedertagna principer som är föråldrade (Sundgren & Svanström, 2014).  

 

Kopplat till området revision kan sådant engagemang översättas till ansträngningen att 

skaffa sig tillräcklig kunskap om en klients finansiella ställning för att kunna identifiera 

hot mot den fortsatta driften. Detta för att sedermera utfärda en anmärkning i 

revisionsberättelsen. Vidare kan tänkas att ett lägre deltagande i workshops och 

utbildningar innebär att de äldre revisorerna missar nya arbetssätt rörande ISA 570 och 

fortsatt drift (Sundgren & Svanström, 2014). 

 

Dessutom verkar det som att revisorer nära pensionsåldern inte hyser samma respekt för 

konsekvenserna av bristande revisionskvalitet, såsom risk för tvister eller sanktioner mot 

revisorn, på samma sätt som yngre revisorer. Oftast tar sådana ärenden lång tid att utreda, 

vilket generellt minskar myndighetens incitament att inleda en undersökning gentemot en 

revisor som går i pension inom kort (Sundgren & Svanström, 2014).  

 

En studie av juniora revisorer visar att majoriteten uttrycker förtroende för sin utbildning 

och sin egen förmåga att tillämpa kunskapen i sitt arbete. De känner sig effektiva, 

uppskattade av överordnade och bidrar ofta med ett aktivt deltagande. Dock hintar de 

yngre även om höga nivåer av multi-tasking och avbrott i sitt arbete. De tenderar att känna 

sig splittrade och överbelastade (Brown et al., 2013, s. 975). Tidspress och behovet av att 

multi-taska har varit föremål för tidigare studier och har generellt visat sig öka 

dysfunktionalitet och försämra revisionskvalitet (Svanström, 2016, s. 48). 

 

Efter en genomsökning av tidigare studier på revisionskvalitet kopplat till revisorns ålder 

har en mängd empiriskt material funnits och majoriteten pekar på ett negativt samband 

mellan revisorns ålder och benägenheten att utfärda en anmärkning på going concern (e.g. 

Estes & Reames, 1988; Jonsson & Weidenstolpe, 2010; Persson, 2011; Sundgren & 

Svanström, 2014). 
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Jonsson & Weidenstolpe (2010) fann i sin studie en negativ korrelation mellan revisorns 

ålder och sannolikheten att denne anmärker på going concern för ett företag som senare 

inleder en konkurs. Mer konkret fann de en åldersgrupp som stack ut, vilken var revisorer 

äldre än 53 år. Dessa tenderade att vara något sämre på att utfärda varningar gällande 

going concern och det diskuteras om detta kan ha något att göra med att deras tid fram till 

pension går att överblicka. Resonemanget som Jonsson & Weidenstolpe förde går ihop 

med det som sagts ovan, att även om den samlade erfarenheten för en 53-årig revisor 

generellt bör vara högre än för en yngre revisor, så kan den ringa tiden som återstår i 

arbetslivet vara något som har en negativ inverkan på kvaliteten i arbetet. 

 

I en studie av Estes och Reames (1988, s. 295) studerades bland annat vikten kön och 

ålder. Forskarna fokuserade på att undersöka hur de personliga egenskaperna påverkar 

bedömningsförmågan hos revisorerna. Slutsatsen av studien var att ålder påverkar, medan 

kön inte gör det. De sade att erfarenhet av revisionsarbete förbättrar revisorns 

självförtroende när det gäller att fatta betydande beslut. Äldre revisorer tenderar därav att 

vara mer konservativa i sitt beslutsfattande.  

 

Även Sundgren & Svanström (2014) forskade på området med fokus på hur AIC’s 

(Auditor In Charge) personliga egenskaper verkar gentemot revisionskvaliteten. De 

variabler som de huvudsakligen undersökte var revisorns antal uppdrag och revisorns 

ålder. Här fann man ett negativt samband mellan ålder och förmågan att pricka rätt när 

det kommer till att anmärka på going concern. 

 

Vi har även funnit ett par studier vars slutsatser som säger emot ovanstående (Conroy et 

al., 2010; Persson, 2011). Persson (2011) fann inga signifikanta samband mellan revisorns 

ålder och revisionskvalitet. Det finns även studier som kommit fram till att äldre och 

kvinnliga revisorer bättre på att utfärda varningar om hot mot fortsatt drift än yngre och 

manliga (Conroy et al., 2010, s. 187).  

 

Resonemanget ovan kan sammanfattas i studiens första hypotes, vilken i sin alternativa 

form lyder: 

 

H1: Det finns ett negativt samband mellan revisorns ålder och going concern-

anmärkningar. 

 

 

3.3.2 Auktorisationstid 

 

Den andra variabeln som studien ämnar till att undersöka är auktorisationstiden, det vill 

säga antalet år som revisorn varit yrkesverksam auktoriserad eller godkänd revisor, och 

denna variabels påverkan på revisionskvalitet. Variabeln mäts genom att titta på antalet 

år mellan auktorisationsdatumet, alternativt datum för godkännande, och undertecknande 

av revisionsberättelsen för alla enheter i vårt sampel. 

 

Ett liknande resonemang, som fördes kring revisorns ålder, skulle kunna appliceras på 

denna variabel. Exempelvis finns studier på den totala erfarenheten med en klient och 

dess påverkan på revisionskvalitet. Det har visat sig att desto mer tid som spenderas i 

branschen, desto mer ackumulerad erfarenhet och kompetens byggs upp kring en viss 

klient eller revisionsprocessen överlag, vilket främjar en högre kvalitet. Det kan 
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exempelvis handla om mer djupgående kunskap om klientens verksamhet, olika system 

och affärsrisker som bäddar för en högre revisionskvalitet. Å andra sidan riskerar 

samtidigt sådan erfarenhet och relation med klienten att skada revisorns oberoende och 

därmed även revisionskvaliteten. Den information som revisorn så fint byggt upp kan i 

själva verket påverka revisorns bedömning- och beslutsprocess, avsiktligt eller 

oavsiktligt. Revisionskvaliteten beror dels på revisorns kompetens, dels på revisorns 

oberoende (DeAngelo, 1981), och det tycks finnas utrymme för mer forskning kopplat 

till revisorns kompetens, särskilt ur ett erfarenhetsperspektiv (Wang et al., 2015, s. 230). 

 

Ålder skulle alltså kunna antas fungera som en proxy för auktorisationstid, där ålder och 

auktorisationstid möjligen samvarierar. Men givet att åldern är konstant är det rimligt att 

anta att en längre auktorisationstid får positiv inverkan på going concern-anmärkningar. 

För att exemplifiera; två revisorer med en ålder på 35 år, där den ena varit auktoriserad i 

10 år och den andra i 2 år torde den med längre auktorisationstid rimligtvis bidra med 

högre revisionskvalitet. 

 

Efter försök att finna tidigare forskning på området revisionskvalitet och specifikt kopplat 

till auktorisationstiden fann vi väldigt begränsat med studier, knappt några. Wang et al. 

(2015) är den studie vi funnit som ligger närmast auktorisationstiden. Studien avgränsade 

sig till auktoriserade revisorer som också är partners. Den genomfördes på börsnoterade 

bolag i Kina och kontentan blev att partners med längre erfarenhet, det vill säga antal år 

som auktoriserade, bidrar med högre revisionskvalitet. Dessa “kända” revisorer inger 

dessutom en högre trovärdighet från ett perspektiv som klient eller investerare (Wang et 

al., 2015, s. 248). 

 

Vi har även funnit studier som tittat på närliggande variabler, så som revisorns ålder, som 

beskrevs ovan under avsnitt 3.3.1, relationen mellan revisor-klient samt uppdragstiden 

med klienter (e.g. Amiir & Farook, 2011; Read & Yezegel, 2016). Exempelvis bidrog 

Read & Yezegel (2016) till den aktuella debatten om uppdragstidens betydelse för 

revisionskvalitet genom att inte finna något samband mellan längre uppdragstid och 

förekomsten av typ II-fel. 

 

Sammantaget, finns idag ytterst lite empiriskt underlag på om och auktorisationstidens 

specifika inverkan på revisionskvalitet, och inget alls inom det segment vi har för avsikt 

att undersöka. Vi finner det relevant att ytterligare kontrollera för effekten av denna 

erfarenhet som den auktoriserade revisorn besitter, mätt i antal år. Här kommer denna 

studie in som ett bidrag till forskningsutvecklingen på området revisionskvalitet kopplat 

till revisorns personliga egenskaper. Se återigen vilken roll vi presumerar att variabeln 

auktorisationstid spelar i sammanhanget i figur 3. 

 

Resonemanget ovan kan sammanfattas i studiens andra hypotes, vilken i sin alternativa 

form lyder: 

 

H2: Det finns ett positivt samband mellan auktorisationstiden och going concern-

anmärkningar 
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3.4 Kontrollvariabler 
 

Utöver de undersökningsvariabler som presenterats ovan kommer nedan en redogörelse 

för ett antal variabler som också visat sig ha betydelse för revisorers generella benägenhet 

att anmärka på fortsatt drift eller inte. Presumtionen är att kontrollvariablerna, 

tillsammans med våra undersökningsvariabler, kan förklara variationen i precisionen av 

going concern-anmärkningar, tillika variationen i revisionskvalitet.  

 

Kontrollvariablerna inkluderas för att ta hänsyn till eventuella externa effekters inverkan 

på resultatet och för att skapa en mer trovärdig regressionsanalys. I annat fall blir risken 

att undersökningsvariablerna visar ett samband, men att det endast utgör ett skenbart 

förhållande, och att det i själva verket kan finnas andra variabler som bättre förklarar 

revisionskvaliteten (Bryman & Bell, 2013). 

 
 

3.4.1 Klientens storlek  

 

“Size always matters”, en klassisk sägning inom många typer av sammanhang (Peter 

Franck, 2017). Den första kontrollvariabeln vi valt att inkludera i vår modell är 

därför logaritmen av klientens totala tillgångar som ett mått på klientens storlek. I tidigare 

forskning har det upprepade gånger konstaterats en negativ korrelation mellan ett bolags 

storlek och revisorns benägenhet att anmärka i revisionsberättelsen.  Vidare har variabeln 

inkluderats som kontroll för storlek i flertalet studier på området (Mutchler et al., 1997; 

Kantonen & Salaterä, 2009; Jonsson & Weidenstolpe, 2010; Choi et al., 2010; 

Persson, 2011; Sundgren & Svanström, 2014).  Effekten tros delvis bero på en förväntan 

om att större företag besitter mer gedigna system som hjälper till att skapa mer exakthet i 

redovisning och därmed i årsredovisningen. Det skulle kunna göra att revisorn inte 

upplever “behov” att anmärka i samma utsträckning som för ett mindre bolag med enklare 

alternativt nästan obefintliga system (Svanström, 2008, s. 239). Det kan tänkas att 

revisorer generellt helt enkelt litar mer på den interna kontrollen i större företag än i 

mindre. Detta torde vara något som kan påverka revisorns granskningsinsatser och i sin 

tur resultera i lägre revisionskvalitet. 

 

För att minska extrema variationer i datamaterialet har logaritmen använts istället för de 

faktiska totala tillgångarna rent numeriskt. Detta är en inte sällan använd metod för 

“brusreducering” i data (Jonsson & Weidenstolpe, 2010). 

 

 

3.4.2 Revisionsbyråns storlek 

 

Den andra kontrollvariabeln som inkluderas är också kopplad till “size”, närmare bestämt 

revisionsbyråns storlek. Mer specifikt avses med detta byråtillhörigheten och huruvida 

revisorn arbetar på en byrå som tillhör the Big 4 eller inte. Med Big 4 avses de fyra största 

revisionsbyråerna i världen och består i dagsläget av EY, KPMG, Deloitte och PwC. Det 

som framkommit genom tidigare studier är att de stora byråerna, under Big 4-paraplyet, 

generellt uppvisar en högre revisionskvalitet än andra byråer (DeAngelo, 1981; Lennox, 

1999; Tagesson & Öhman, 2015). Det finns emellertid även studier som inte kunnat visa 
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på något sådant samband (Citron & Taffler, 1992) eller att de större firmorna är sämre på 

att utfärda going concern-anmärkningar (Kaplan & Williams, 2012). 

 

Teorierna om samband mellan revisionskvalitet och revisionsbyråns storlek bottnar ofta 

i den studie av DeAngelo (1981, s. 197), vars undersökningsresultat visade att 

revisionskvalitet inte är oberoende av byråstorlek. Incitament att kompromissa med 

revisionskvalitet beror på klientens ekonomiska betydelse i förhållande till den totala 

kundportföljen. Följaktligen levererar större revisorer i större utsträckning bättre 

revisionskvalitet till en klient av en viss storlek än mindre revisorer. Detta på grund av 

klientinflytandet och att det ekonomiska beroendet till klienten är väsentligt större för den 

mindre revisorn medan det kan vara försumbart för den större. Den större revisorn ser 

alltså inte lika stor ”vinning” i att tänja på revisionskvaliteten till förmån för klientens 

önskemål som den mindre (DeAngelo, 1981). 

 

Det påstås även att större byråer generellt gör större investeringar för att utveckla och 

bibehålla kvaliteten i arbetet (Öhman & Tagesson, 2015, s. 180).  De kan ha mer 

sofistikerade revisionssystem, mer gedigna interna standarder för arbetssätt och 

kontinuerliga utbildningsprogram, vilket skapar fördelar gentemot mindre byråer 

(Johnson et al., 2003, s. 641; Choi et al., 2010, s. 77).  

 

De större byråerna har även ett bredare spann av kompetenser inklusive spetskompetenser 

och blir skickligare att tolka revisionsbevis. Exempelvis kan de vara mer erfarna att jobba 

mot vissa typer av bolag, såsom börsnoterade eller en särskild bransch (Lennox, 1999, s. 

226). Dessutom sägs stora revisorer ha mer att förlora då de lider större skada av dålig 

ryktesspridning vid misstag i jämförelse med små revisorer (DeAngelo, 1981, s. 195). 

 

Det är även möjligt att revisionskvalitet varierar mellan byråerna inom Big 4. Tagesson 

och Öhman (2015) fann, som sagt, i sin studie ett generellt signifikant samband mellan 

Big 4 och revisionskvalitet. Dock såg de en specifik byrå som utmärkte sig, KPMG, som 

visade på en sämre revisionskvalitet än resterande firmor inom Big 4.  

 

DeAngelo (1981) med flera angriper främst storleken på nationell nivå men resonemanget 

har brutits ned och applicerats på kontors-nivå. Man har då undersökt sambandet mellan 

de lokala kontorens storlek och revisionskvalitet inom Big 4 (Francis & Yu, 2007; Choi 

et al., 2010). Slutsatserna här går i linje med DeAngelo (1 och visar att det finns en stark 

samvariation mellan kontorsstorleken och revisionskvalitet där större kontor systematiskt 

medför högre revisionskvalitet (Francis & Yu, 2007, s. 44). Tack vare sitt större klientel 

tenderar de större kontoren att vara mindre beroende av specifika kunder än små 

lokalkontor och har därmed inte samma incitament att kompromissa med kvaliteten (Choi 

et al., 2010).   

 

 

3.4.3 Soliditet och kassalikviditet  

 

Man kan förvänta sig att sannolikheten att ett bolag erhåller en going concern-anmärkning 

delvis beror på bolagets egna finansiella ställning (Sundgren & Svanström, 2014, s. 538). 

Man brukar tala om god och dålig soliditet där god innebär en hög soliditet och en dålig 

soliditet innebär en låg soliditet (E-conomic, 2017). Bolag som är finansiellt stressade 

eller har svårigheter att betala sina skulder på grund av dålig likviditet och/eller soliditet 
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bedöms öka sannolikheten för att gå i konkurs och därmed även sannolikheten för att en 

going concern-anmärkning ska utfärdas. 

 

Därför anser vi att ett nyckeltal som på något sätt mäter ett bolags finansiella ställning, 

skuldsättning eller dess förmåga att betala tillbaka sina skulder ska inkluderas för kontroll 

i modellen. Dessutom har noterats att skuldsättningsgrad, soliditet eller likviditet är 

återkommande kontrollvariabler i tidigare studier (e.g. Salatärä & Kantonen, 2009; 

Jonsson & Weidenstolpe, 2010; Persson, 2011). Bolagets ekonomiska förhållande i form 

av likviditet och soliditet, betalningsförmågan på både lång och kort sikt, är därför 

inkluderad i vår modell.  

 

 

3.5 Sammanställning av variabler 
 

Nedan presenteras en sammanställning av samtliga variabler som ingår i modellen som 

prövas i studien. 

 
Tabell 2. Sammanställning av variabler. 

Typ av variabel Förklaring 
Beroende 

 

Anmärkning på going 

concern 

Huruvida revisorn har anmärkt eller inte i 

revisionsberättelsen för ett bolag som gått i konkurs 

inom 12 månader 

Förklarande  
 

Undersökningsvariabler 
 

Revisorns ålder Hur gammal revisorn var vid påskrift av 

revisionsberättelse (antal år) 

Auktorisationstid Hur länge revisorn varit auktoriserad vid påskrift av 

revisionsberättelse (antal år) 

Kontrollvariabler 
 

Logaritmen av totala 

tillgångar 

Klientens storlek 

Big 4 Byråns storlek. Om revisorn tillhör en av byråerna 

inkluderade i the Big 4 (EY, KPMG, Deloitte eller PwC) 

eller ej 

Kassalikviditet Bolagets kortsiktiga betalningsförmåga (%) 

Soliditet Bolagets långsiktiga betalningsförmåga (%) 
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KAPITEL 4 – PRAKTISK METOD 
 

I studiens fjärde kapitel redogörs för studiens praktiska tillvägagångssätt från urval och 

insamling av data till bearbetning. Detta för att skapa djupare förståelse för metodiken 

men också för att möjliggöra replikering av studien. Metodkapitlet avslutas med 

presentation av bortfall och kritik mot den valda metoden. 

 

 

4.1 Övergripande beskrivning av tillvägagångssätt 
 

Utifrån den teoretiska referensramen har det klarlagts att anmärkningar i 

revisionsberättelsen relaterade till fortsatt drift kommer att användas som mått på 

revisionskvalitet. Detta mäts sedermera genom att undersöka förekomsten av så kallade 

typ II-fel.  Efter genomgång av teorier, som till stor del bottnar i slutsatser från tidigare 

forskning har två hypoteser, H1 och H2, utvecklats. Dessa kommer senare att behandlas 

i statistiska tester för att undersöka om några samband föreligger. För att avgöra vilken 

population som ska ingå i de statistiska testerna har ett urval gjorts som i så hög 

utsträckning som möjligt tangerar med syfte att undersöka revisionskvalitet på mindre 

bolag i norra Sverige.  

 

 

4.2 Urvalsprocess 
 

Syftet med studien är att undersöka om det föreligger något samband mellan 

revisionskvalitet och revisorns egenskaper i form av ålder och auktorisationstid. Detta 

utifrån revisorns benägenhet att utfärda anmärkning angående going concern på bolag 

som inlett konkurs inom 12 månader från bokslutsdagen. I vårt urval har vi därför direkt 

utgått ifrån en lista över konkurser inledda och avslutade, detta perioden mellan 1 januari 

2012 och 20 november 2017. Sökningen gjordes i databasen Retriever Business, 

tillgänglig på Umeå Universitetsbiblioteks egen hemsida, där vi följaktligen begränsade 

vårt sökresultat genom att applicera lämpliga filter i linje med studiens syfte.  

 

Inledningsvis sökte vi fram samtliga bolag som inlett eller avslutat en konkurs under den 

ovan nämnda tidsperioden. På detta sätt skapades en god överblick om hur många bolag 

vi hade att göra med och en lämplig lista att jobba vidare med. Det första filtret, tidsperiod, 

bedömdes lämpligt för att så aktuell data som möjligt samtidigt som ett tillräckligt stort 

underlag var nödvändigt för att ge utrymme till att applicera fler nödvändiga filter och 

kunna dra slutsatser i ett senare skede. Det bedömdes inte lämpligt att begränsa urvalet 

till exempelvis endast det senaste året då vi förstod att det skulle resultera i för lite data i 

ett för tidigt skede i urvalsprocessen och vi hade även för avsikt att senare avgränsa oss 

geografiskt. I och med denna första sökning erhölls 13 805 bolag. Efter successiv 

påläggning av filter smalnades sökresultatet av, se översikt i tabell 3 nedan. 

 

 

 



27 
 
  

Tabell 3. Översikt av sökresultat i Retriever Business 

Filter Antal (st) 
Konkurser inledda och avslutade mellan 20120101-20171120 13 805 

Avgränsning till endast aktiebolag 10 783 

Bolag av dessa som har revisor 4 192 

Bolag av dessa som definieras som mindre 3 101 

Bolag av dessa som ej är registrerade på börsen 3 100 

Bolag av dessa som håller till i Norrbotten, Västerbotten och/eller 

Västernorrland 

265 

 

Att begränsa urvalet till endast bolagsformen aktiebolag var ett naturligt nästa steg. Dels 

för att detta är en av de vanligaste bolagsformerna i Sverige (Bolagsverket, 2017), dels 

för att ekonomiska föreningar, handelsbolag, kommanditbolag och enskilda firmor inte 

har samma krav som aktiebolag att skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket 

(Bolagsverket, 2012a, 2012b, 2012c).  Att inkludera dessa typer av bolagsformer i 

sökningen skulle således innebära ett onödigt försvårande av undersökningen ifråga om 

att få tillgång till de icke-offentliggjorda årsredovisningshandlingarna. Att endast 

inkludera aktiebolag, vars årsredovisningshandlingar tillsammans med 

revisionsberättelsen är offentliga, underlättade en hel del i processen för datainsamling.   

 

Bolag utan revisor filtrerades även bort och detta var absolut nödvändigt med hänsyn till 

studiens syfte. Det är uppenbart att urvalet hade blivit olämpligt och oanvändbart om 

urvalet innehöll bolag som saknade revisor. 

 

Bolag definierade som mindre (enligt BFNAR) valdes utifrån en egen bedömning om att 

mindre bolag generellt besitter svagare finansiella muskler och således i större 

utsträckning riskerar att drabbas av ekonomiska svårigheter (Företagarna, 2017, s. 5 och 

s. 13). De bedöms i sin natur vara känsligare med en lägre tolerans för svängningar på 

marknaden. Vår uppfattning är att dessa typer av bolag är beroende av ett färre antal ägare, 

än exempelvis börsnoterade bolag, vilket gör finansieringsfrågan mer kritisk i tuffa 

tider.  De utsätts oftare för konkurser än större bolag (SCB, u.å.). Vi anade därför att det 

säkerligen skulle finnas mycket data inom detta segment. Dessutom hade ett utrymme att 

utöka forskningen identifierats inom detta segment och utgjorde en av studiens 

avgränsningar. Detta sammantaget var anledningen till att vi valde att filtrera efter 

BFNAR:s gränsvärden för mindre bolag samt uteslöt börsnoterade bolag.  

 

Fram till detta skede hade vi fortfarande över 3 000 bolag i vår sökning. Till sist valde vi 

att göra en geografisk avgränsning. Denna avgränsning omfattade norra Sverige, vilket vi 

associerar till Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Filtret valdes både för att få 

ett urval av hanterbar storlek samt för att vi ser en lucka i den svenska forskningen på 

detta geografiska området samt för att vi finner det intressant att studera bolag i vår närhet. 

När denna avgränsning var gjord hade vi ett slutgiltigt urval á 265 bolag med inledda och 

faktiska konkurser perioden 1 januari 2012 till 20 november 2017. 
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4.3 Datainsamling 
 

Datat som använts i studien har hämtats genom databasen Retriever Business via Umeå 

Universitetsbibliotek, samt andra externa källor. Insamlingen utgick från listan på de 

265 konkursbolag som fastnade under kriterierna som beskrevs i kapitel 4.2.  För att 

kunna inhämta dessa konkursbolag var två separata sökningar nödvändiga. Detta då vi 

egentligen både ville inkludera bolag som inlett och avslutat en konkurs under perioden 

1 januari 2012 till 20 november 2017. Dock kunde filterna för inledd respektive avslutad 

konkurs kunde inte kombineras. De två sökningarna gick i efterhand att sammanställa i 

Retriever Business, vilket gjordes och exporterades sedan till Excel.  

 

Ytterligare en ny sökning genomfördes separat eftersom att det i den tidigare exporterade 

listan inte gick att urskilja vilka bolag som hade fått en revisorsanmärkning och inte. 

Därav gjordes den nya sökning för att urskilja vilka av bolagen som fått någon typ av 

anmärkning gällande going concern. Resultatet av den senast nämnda sökningen fördes 

in listan med totalt antal konkursbolag genom att lägga till ytterligare en kolumn. Denna 

nya kolumn innehöll kodning “1” för icke-anmärkning och “0” för anmärkning. Även 

information som om revisorn för bolaget arbetade på en revisionsbyrå som tillhör Big 4 

kodades med “1” för Big 4 och “0” för annan byrå. 

 

I nästa steg ville vi säkerställa att bolagen faktiskt hade en årsredovisning inom 12 

månader från att konkursen inleddes. Detta var nödvändigt eftersom revisorn endast 

uttalar sig om 12 månader sett från balansdagen och har det gått mer tid än så är 

revisionsberättelsen irrelevant för studien. Denna exkludering visade sig bli svårare än 

vad vi hade förutspått. Vi upptäckte nämligen att systemet i databasen var uppbyggt så 

att varje bolag kan anta status “inledd” eller “avslutad”.  När en konkurs slutförs byts 

status från “inledd konkurs” till “avslutad konkurs” och samma bolag går alltså bara att 

finna under en av kategorierna. Det som blev problematiskt var listan med avslutade 

konkurser. Vi insåg i detta skede att en konkurs kan pågå under flera års tid och det var 

inte möjligt att utläsa när den hade inletts. Vi behövde därför ta reda på exakt datum för 

inledd konkurs. Den saknade informationen om datum för de inledda konkurserna 

samlades in efter samtal till Bolagsverket. Vi skickade dem en excelfil med de avslutade 

konkurserna som kunde komplettera med datum för när de inletts. Efter detta hade vi 

fullständig information för inledda konkurser på samtliga bolag och det var först nu 

möjligt att manuellt plocka bort de bolag där det gått mer än 12 månader mellan senaste 

årsredovisningen och inledd konkurs från listan. 

 

Det uppdagades även att ett antal revisionspliktiga bolag saknade revisor hade kommit 

med i listan. Dessa bolag fick manuellt exkluderas. 

 

Detta gjorde att vårt sampel reducerades kraftigt då mer än hälften av konkurserna hade 

inletts efter mer än 12 månader, sett från det senaste bokslutsåret med reviderad 

årsredovisning. Detta medförde att datamaterialet tillsist bestod av 89 observationer. 

Detta antal var färre än vad som initialt hade kunnat räknas med. Vi stämde av med vår 

handledare för att kontrollera om någon urvalskomplettering var nödvändig. När 

handledaren inte ansåg att det behövdes valde vi att arbeta vidare med detta, om än lite 

knapphändiga, urval. 
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Vad som också krävde manuell insamling var data för auktorisationstid, det vill säga hur 

länge revisorerna varit auktoriserade alternativt godkända. Retriever Business kunde inte 

tillhandahålla denna informationen. Datum för auktorisation eller antalet 

yrkesverksamma år som auktoriserad alternativt godkänd revisor var dock en 

grundförutsättning för att kunna genomföra studien. Vi kände dessutom till att detta skall 

utgöra offentlig information. Vi kontaktade därför Revisorsnämnden, benämns 

hädanefter RN, och FAR i hopp om att någon av dessa instanser skulle kunna förse oss 

med informationen. Det visades sig dessvärre att RN arbetade under höga tariffer för att 

utge information som krävde sammanställning över 30 minuter och FAR kunde inte 

hjälpa oss inom den tidsram som vi krävde. Det slutade med att vi fick påbörja denna 

datainsamling på egen hand genom att kontakta respektive revisor som ingick i vårt urval. 

Genom de uppgifter vi redan erhållit genom Retriever Business, såsom namn, byrå och 

födelsedata kunde vi relativt enkelt på söka fram kontaktuppgifter och maila samtliga 

revisorer.  De flesta svarade i ett vändande mail inom ett dygn och dessa uppgifter kunde 

vi manuellt lägga in i vår lista. De resterande 29 stycken, som vi inte fick svar från, 

sammanställdes och skickades som en ny förfrågan till RN. Detta arbete understeg 30 

minuter och RN kunde förse oss med uppgifterna. Nu hade vår lista kompletterats med 

uppgifter om auktorisationsdatum och genom en formel i excel kunde vi ta fram hur länge 

samtliga revisorer hade varit auktoriserade alternativt godkända.  

 

Listan kompletterades sedan genom att bocka i de nyckeltal som vi ville inkludera som 

kontrollvariabler. Detta gjordes genom några knapptryck i Retriever Business för att 

replikera samma filter som tidigare plus de nyckeltal som skulle ingå som 

kontrollvariabler. Dessa var kassalikviditet, soliditet, totala tillgångar.  

 

Tack vare databasen lyckades vi alltså samla in en stor del av den nödvändiga 

informationen såsom övergripande företagsinformation, revisorsinformation, 

anmärkningar och nyckeltal kopplade till våra kontrollvariabler. Efter att 

komplikationerna var utredda, med Bolagsverkets och RNs hjälp samt erhållen respons 

från revisorer, fick vi även uppgifter om de inledda konkurserna på bolagen samt 

auktorisationsdatum eller datum för godkännande.  

 

Nu hade vi en slutgiltig och komplett lista att överföra det till statistikprogrammet Minitab 

18 där de statistiska testerna senare skulle göras. 

 

 

4.4 Databearbetning 
 

Det program som användes för att genomföra de statistiska testerna är Minitab 18. Till 

detta program överfördes den slutliga excellistan som beskrivits i avsnitt 4.3 ovan. I och 

med att sökningar gjordes i omgångar fördes samtliga nyckeltal in manuellt i Minitab allt 

eftersom. 

 

Inledningsvis utfördes deskriptiv statistik på samtliga variabler för att få en överblick över 

datat och för att kunna identifiera eventuella utstickande värden. Se den deskriptiva 

statistiken sammanställd i kapitel 5.1. 

 

Efter den deskriptiva statistiken utfördes binär logistisk regression. Denna regressionstyp 

kan användas när den beroende variabeln kan anta endast två värden, 1 och 0. Genom att 
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använda sig av denna regressionstyp kan man undersöka om det finns något samband 

mellan flera oberoende variabler och en beroende variabel (Hair J, 2006, s. 355). I tidigare 

kapitel har det beskrivits hur vi kodat anmärkningar om going concern och tillhörande av 

Big 4 eller inte till “1” och “0”. Detta för att kunna utföra analyser med hjälp av binär 

logistisk regression. Modellen som konstruerades genom den binära logistiska 

regressionen prövades att modifieras efter en utökad analys. Den initiala modellen blev 

den modell som användes. 

 

Se sammanfattning av den information som förts över till Minitab, samt de kodningar 

som gjorts i tabell 4 nedan. 

 

Tabell 4. Förklaring av variabler och eventuell kodning i Minitab. 

Variabel Beskrivning Mätning Ev. 

kodning 
Anmärkning på 

going concern 

Har revisorn anmärkt om 

risk för going concern eller 

inte?  

 

Anmärkning betraktas som 

“inget fel” och ingen 

anmärkning betraktas som 

ett typ II-fel. 

Insamlat från Retriever 

Business.  

Nej = 1, 

synonymt 

med typ II-

fel. 

Ja = 0 

Revisorns ålder Hur gammal revisorn är vi 

påskrift av 

revisionsberättelsen? 

Födelsedatum är 

insamlat från Retriever 

Busniess, varpå vi 

beräknat åldern i antal 

år. 

 

Big 4 Om revisionsbyrån revisorn 

ifråga arbetar på tillhör 

någon av byråerna PwC, 

KPMG, EY eller Deloitte 

Insamlat från Retriever 

Business. 

Ja = 1 

Nej = 0 

Auktorisationstid Hur länge har revisorn varit 

auktoriserad när han eller 

hon skrev på 

årsredovisningen ifråga? 

Insamlat genom samtal 

och mail till 

Revisorsnämnden 

 

Kassalikviditet Kassalikviditeten vid senaste 

bokslutet innan bolaget 

inledde konkurs 

Inhämtat från Retriever 

Business, som beräknat 

nyckeltalet 

 

Soliditet Soliditeten vid senaste 

bokslutet innan bolaget 

inledde konkurs 

Inhämtat från Retriever 

Business, som beräknat 

nyckeltalet 

 

Logaritmen av 

totala tillgångar 

Totala tillgångar vid senaste 

bokslutet innan bolaget 

inledde konkurs 

Inhämtat från Retriever 

Business, som beräknat 

nyckeltalet 

 

 

 



31 
 
  

 

4.5 Bortfall 
 

Vid sökning i Retriever Business noterades en form av bortfall i samband med att filtret 

“revisionspliktig” valdes. Detta valdes för att endast inkludera revisionspliktiga bolag, 

vilket också blev följden. Dock visades även ett antal bolag som var revisionspliktiga men 

trots det inte hade revisor eller hade valt bort revisor vid inledd konkurs. Detta gjorde att 

vi fick ett bortfall bestående av dessa bolag. När det inte fanns någon revisor kopplad till 

bolaget kunde vi inte använda bolaget i vår studie. 

 

Ytterligare ett bortfall uppstod i samband med databearbetningen, där vi fick utesluta 

bolag vars senaste årsredovisning hänfördes till ett räkenskapsår som avslutades mer än 

12 månader innan konkurs inleddes. Dessa kunde inte inkluderas eftersom den senaste 

revisionsberättelsen då inte avsåg perioden under vilken konkursen påbörjades. 

 

I övrigt var det enda bortfallet de revisorer som inte svarade på vår fråga om när de blev 

auktoriserade/godkända revisorer. Dessa kompletterades dock genom att uppgifterna 

erhölls via RN.  

 

 

4.6 Access 
 

All den information vi planerade att inhämta till vår studie utgjorde offentlig information. 

Det mesta av informationen var dessutom offentligt publicerat och arkiverat. Det gjorde 

det enkelt att hämta den från databasen. Dock upptäcktes vissa begränsningar i Retriever 

Business i form av att all den information som angavs kunna inhämtas inte fanns för 

samtliga bolag. Informationen vi syftar på här är datum för inledd konkurs och 

auktorisationstitelns ålder. Vi fick därav komplettera datainsamlingen genom att ringa till 

Bolagsverket och RN samt maila revisorer som ingick i vårt urval. 

 

 

4.7 Kritik mot tillvägagångssätt 
 

Överlag hade vi kunnat effektivisera vårt tillvägagångssätt på flera områden. Bland annat 

när det gäller planeringen av inhämtande av information. På grund av tidsbrist påbörjades 

inhämtandet av information från databasen Retriever Business i ett mycket tidigt skede, 

vilket gjorde att vi behövde komplettera med nya sökningar allt eftersom arbetet 

fortskred. Sammanställningen av de olika sökningarna behövde då göras manuellt, vilket 

resulterade i längre bearbetningstid än planerat. En mer gedigen planeringsfas där man 

direkt samkörde alla filter i en enda sökning hade kunnat korta ned denna process.  

 

Trots att Retriever Business var ett bra sätt att snabbt inhämta stor mängd information 

upptäckte vi i efterhand vissa brister, såsom avsaknad av viss önskvärd data och 

oförmågan att kombinera vissa sökfunktioner. Exempelvis saknades uppgift om 

auktorisationsdatum eller datum för godkännande för respektive revisor. Dessutom var 

det inte möjligt att i en och samma sökning få fram bolag som inlett och avslutat konkurs. 

Detta krävde en hel del manuellt arbete och tid. Trots dessa komplikationer kunde vi inte 
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ha valt något annat tillvägagångssätt då vi inte kände till något effektivare sätt att inhämta 

denna mängd och typ av information. 

 

När det gäller vårt val att definiera konkurs som “inledd konkurs” kan man tänka sig ett 

eventuellt missvisande i form av att det kan finnas en möjlighet att bolaget lyckats rädda 

situationen och inte gått i konkurs trots att förfarandet påbörjats. Vi tänker dock att 

revisorn ändå haft rätt i sin anmärkning gällande den fortsatta driften. Detta eftersom att 

om ett bolag inlett en konkurs har det uppenbarligen funnits risker gällande den fortsatta 

driften. Alltså visar det på kvalitet från revisorns sida att denne har noterat detta. Dock 

framkommer ett annat problem då vissa bolag väljer att frivilligt försätta sig i konkurs. I 

och med vårt sätt att samla in data har inte dessa bolag kunnat urskiljas från resterande, 

vilket gör att det skulle kunna ge viss skevhet i studiens resultat. Detta utifrån 

diskussionen huruvida detta ska räknas som ett fel från revisorns sida eller inte.  

 

Vad som vidare möjligen har medfört vissa differenser i våra siffror mot verkligheten 

avser beräkningen av revisorns ålder och auktorisationstiden. Vid framtagning av denna 

data har revisorns ålder och auktorisationstiden beräknats per bokslutsdagen för vilken 

den senaste årsredovisningen omfattar. Eftersom en revisionsberättelse får lämnas upp till 

sex månader efter bokslutsdagen innebär det i teorin att revisorn (och dess titel) kan ha 

kunnat bli ett år äldre, beroende på vilken månad individen är född och vilken månad hen 

avlade sin revisionsberättelse. Vi bedömer dock inte att denna differens bör vara väsentlig 

eftersom att det endast rör sig om de revisorer som hunnit fylla år mellan bokslutsdagen 

och revisionsberättelsen samt att endast ett år inte torde påverka det slutgiltiga resultatet. 

 

Som kan utläsas från redogörelsen i detta kapitel utgör merparten av inhämtad 

information sekundärdata, det vill säga data som samlats in för tidigare genomförda 

studier och annan data som inte specifikt inhämtats i vår studie (Bryman & Bell, 2005, s. 

230-232). Den data som utgör primärdata är den information som vi skapat på egen hand. 

Detta gäller vissa datum för inledd konkurs samt auktorisationsdatum för 29 revisorer i 

urvalet. Resterande information har samlats in via Retriever Business, vilken vi bedömer 

som en tillförlitlig källa med tanke på att den är tillgänglig via prenumeration av Umeå 

universitetsbibliotek. Därav bedömer vi, trots ovan nämnda brister, risken för 

felaktigheter som låg. 

  



33 
 
  

KAPITEL 5 – EMPIRI 
 

I studiens femte kapitel presenteras inledningsvis deskriptiv statistik över datat. Detta i 

form av tabeller samt boxdiagram för att identifiera eventuella extremvärden. Sedan 

redogörs resultatet av genomförd binär logistisk regressionsanalys. Resultatet kommer 

endast att presenteras som ren data, utan vidare analys om potentiella förklaringar. Detta 

kommer att redogöras för i kapitel 6. 

 

 

5.1 Deskriptiv statistik  
 

Vi inleder med deskriptiv statistik med syfte att ge en överblick av resultatfördelningen 

och vilka variabler, både beroende och förklarande, som ingått i studien. Variablerna har 

redovisats på lite olika sätt beroende på vad det handlar om för typ av data. De variabler 

som endast gett svar inom kategorier, det vill säga ja och nej, har presenterats genom 

frekvensen av kategorierna. De kontinuerliga variablerna, det vill säga de som fått ett 

värde i siffror, har presenterats genom medelvärde, median, min, max och 

standardavvikelse. 

 

För variabler där vi misstänkt att eventuella extremvärden kan förekomma har boxplots 

använts för att analysera och utreda detta. 

 

 

5.1.1 Korrelationsmatris 

 

 
Figur 4. Pearson korrelationsmatris. 



34 
 
  

 

Innan modellen fastställdes gjordes en grundläggande korrelationsanalys mellan 

modellens samtliga variabler. Bland annat antogs att revisorns ålder kunde fungera som 

en proxy för auktrisationstid och vise versa. Därmed spekulerades kring den eventuella 

risken för att dessa variabler skulle ha en allt för hög korrelation till varandra. Den högsta 

korrelationen i analysen ovan var mellan just revisorns ålder och auktorisationstiden och 

uppgick till 0,78. Detta är en hög korrelation men under gränsen för multikollinearitet. 

Överstiger korrelationen mellan två variabler 0,80 brukar man tala om multikollinearitet 

och det kan då bli problem att urskilja effekterna av respektive variabel på 

responsvariabeln. En av variablerna bör då exkluderas ur modellen (Sundell, 2010).  

 

Resultatet av ovan korrelationsanalys visar att både ålder och auktorisationstid kunde 

inkluderas i modellen, utan att det skulle föreligga större problem att hålla isär effekterna 

av dessa på förekomsten av going concern-anmärkningar.  

 

 

5.1.2 Beroende variabel: Anmärkning på going concern 

 
Tabell 5. Fördelning mellan anmärkningar och icke-anmärkningar i urvalet 

Anmärkning på going concern Frekvens Procent 
Ja 30 34% 

Nej 59 66% 

Totalt 89 100% 

 

Studiens beroende variabel är huruvida revisorn har utgivit en anmärkning om going 

concern i den senaste revisionsberättelsen eller inte. Av de 89 bolag som inlett konkurs 

har 30 stycken (34 %), fått en anmärkning av revisorn i den senaste revisionsberättelsen. 

Majoriteten (66 %) av revisorerna har alltså skrivit en ren revisionsberättelse och därmed 

begått det som benämns som ett typ II-fel, se tabell 5 ovan. 

 

 

5.1.3 Undersökningsvariabler 

 

Revisorns ålder 

 
Tabell 6. Deskriptiv statistik avseende revisorns ålder 

Variable Total 

Count 

Mean StDev Minimum Median Maximum 

Revisorns ålder vid 

påskrift 

89 50,37 9,290 29,000 50,000 72,000 

 

Ovan redogörs för fördelningen av revisorernas ålder vid påskrift av 

revisoinsberättelserna. Medelåldern för de 89 observationerna var 50,37 år, där den 

yngsta revisorn var 29 år och den äldsta 72 år. Se även figurerna 5 och 6 nedan för 

spridningen av åldrarna. Figur 5 visar på avsaknad av extremvärden för denna variabel. 
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Auktorisationstid  

 
Tabell 7. Deskriptiv statistik avseende auktorisationstid. 

Variable Total 

Count 

Mean StDev Minimum Median Maximum 

Auktorisationstit

elns ålder 

89 16,32 7,120 1,000 15,000 33,000 

 

Auktorisationstiden för revisorerna i urvalet fördelade sig enligt ovan, där 

genomsnittsrevisorn hade varit auktoriserad i 16,32 år vid undertecknande av 

revisionsberättelsen. Revisorn som hade varit auktoriserade kortast period hade varit 

Figur 5. Boxplot över ålder 

Figur 6. Histogram över ålder. 
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auktoriserad i ett år, medan den som varit auktoriserad längst hade varit det i 33 år. För 

fördelningen av åldrarna i urvalet se figur 7 nedan, vilket inte visar några extremvärden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4 Kontrollvariabler 

 

Klientens storlek 

 
Tabell 8. Deskriptiv statisk avseende klientens storlek 

Variable Total 

Count 

Mean StDev Minimum Median Maximum 

Totala tillgångar (tkr) 89 3862 5041 162 2308 30919 

 

För de 89 bolagen som ingick i studien fördelades sig storleken, mätt utifrån bolagets 

totala tillgångar, enligt ovan. Som synes hade det största bolaget totala tillgångar om 30 

919 tkr och det minsta bolaget totala tillgångar om 162 tkr. Detta vida spann skapar en 

väsentlig skillnad mellan det högsta och det lägsta värdet. Detta är även anledningen till 

att vi istället valt att använda logaritmen av totala tillgångar som variabel för klientens 

storlek. 

 
Tabell 9. Deskriptiv statistik avseende klientens storlek (logaritmen) 

Variable Total 

Count 

Mean StDev Minimum Median Maximum 

Logaritmen av totala 

tillgångar (tkr) 

89 3,323 0,493 2,2095 3,3632 4,4902 

 

Efter beräkning av logaritmen av bolagens totala tillgångar sammanställdes tabellen ovan. 

Här synes spannet mellan högsta och lägsta värdet i urvalet väsentligt mindre. 

Figur 7. Boxplot över auktorisationstid 
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Logaritmeringen gjorde att värdena för de 89 bolagen istället varierade mellan 2,2095 tkr 

och 4,4902 tkr. 

 

Revisionsbyråns storlek (Big 4 eller ej) 

 
Tabell 10. Fördelning mellan Big 4-byråer och övriga byråer i urvalet 

Big 4 Frekvens Procent 

Ja 31 35% 

Nej 58 65% 

Summa 89 100% 

 

Ovanstående tabell visar att av de 89 bolagen var 31 stycken (35 %) bolag vars revisor 

arbetar på någon av byråerna PwC, KPMG, EY eller Deloitte. Resterande 58 stycken (65 

%) utgjordes alltså av bolag vars revisor arbetar på övriga revisionsbyråer. 

 

Kassalikviditet (%) 

 
Tabell 11. Deskriptiv statistik avseende likviditet. 

Variable Total 

Count 

Mean StDev Minimum Median Maximum 

Kassalikviditet (%) 89 71,05 49,52 1,90 65,90 256,50 

 

Medelvärdet avseende kassalikviditeten på de observerade bolagen var 71,05 %. Den 

högsta likviditeten mättes upp till 256,50 % och den lägsta till 1,90 %. Enligt figur 8 

nedan finns fyra extremvärden i urvalet. Dessa plockades bort för att se om de märkbart 

påverkade utfallet i någon riktning, och därmed skulle göra vårt resultat missvisande. 

 

 
Figur 8. Boxplot över likviditet. 

Efter att extremvärdena uteslutits ur modellen förändrades värdena i tabell 11 ovan till de 

som presenteras i tabell 12 nedan. 
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Tabell 12. Deskriptiv statistik avseende likviditet, utan extremvärden. 

Variable Mean StDev Minimum Median Maximum 

Kassalikviditet (%) 64,03 37,71 1,90 64,50 163,00 

 

Soliditet (%) 

 
Tabell 13. Deskriptiv statistik avseende soliditet. 

Variable Total 

Count 

Mean StDev Minimum Median Maximum 

Soliditet (%) 89 -28,6 115,7 -891,8 4,1 61,6 

 

I genomsnitt låg soliditeten på ett negativt värde, -28,6 %. Normalt anses högre soliditet 

som bättre soliditet och vice versa (E-conomic, u.å.). Av ovan kan därmed dras slutsatsen 

att genomsnittsbolaget i vårt urval har förhållandevis låg, eller dålig, soliditet. För att 

undersöka om några eventuella extremvärden existerade i vårt urval. Enligt figur 9 nedan 

synes ett tätt intervall med ett antal extrema värden. De fyra mest extrema värdera 

plockades bort för att se hur de påverkade utfallet av vårt studie och därmed för att avgöra 

om de eventuellt skulle uteslutas ur modellen, se utökad analys i avsnitt 5.2.2. 

 

 
Figur 9. Boxplot över soliditet. 

Efter bortplockande av de extrema värdena blev utfallet av de generella värdena 

presenterade i sitt utgångsläge i tabell 13 istället enligt tabell 14 nedan. 

 

 
Tabell 14. Deskriptiv statisk avseende soliditet, utan extremvärden. 

Variable Mean StDev Minimum Median Maximum 

Soliditet (%) -8,69 43,09 -162,50 4,30 61,60 
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5.2 Binär logistisk regression 
 

5.2.1 Slutgiltig modell 

 

En modell konstruerades för att testa de hypoteser som formulerades i kapitel 3, vilka var: 

 

H1: Det finns ett negativt samband mellan revisorns ålder och going concern-

anmärkningar 

 

H2: Det finns ett positivt samband mellan auktorisationstiden och going concern-

anmärkningar 

 

Den första och slutgiltiga modellen blev enligt nedan: 

 

𝐴𝑛𝑚ä𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝å 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑐𝑒𝑟𝑛
= 𝛽0 +  𝛽1 ∗ 𝑅𝑒𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟𝑛𝑠 å𝑙𝑑𝑒𝑟 +  𝛽2 ∗ 𝐴𝑢𝑘𝑡𝑜𝑟𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑 +  𝛽3

∗ 𝐵𝑖𝑔 4 +  𝛽4 ∗ 𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 +  𝛽5 ∗ 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 + 𝛽6

∗ 𝑙𝑜𝑔 (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟) 

 

Se även försök till modifiering och varför vi valde att stanna vid utgångsmodellen i den 

utökade analysen i avsnitt 5.2.2. 

 

Hur väl denna modell förklarar variationen i vår beroende variabel redogörs i tabell 15 

nedan. 

 
Tabell 15. Förklaringsgrad. 

Deviance 

R-Sq 

Deviance 

R-Sq(adj) 

AIC 

29,72% 24,44% 93,95 

 

Deviance R-Sq (adj) står för modellens förklaringsgrad. I statistiska tester strävas efter 

att förklara så hög andel av variationen som möjligt i det man testar, vilket innebär att 

man i sin modell vill erhålla så hög procentsats som möjligt. Vår statistiska modell har en 

förklaringsgrad på 24,44 %. Det innebär att 24,44 % av variationen i den beroende 

variabeln, going concern-anmärkningar, kan förklaras av de variabler som inkluderats i 

modellen. 

 

När modellen fastställs, utifrån att förklaringsgraden ansåg acceptabel genomfördes det 

statistiska testet. Resultatet som testet mynnade ut i presenteras i tabell 16 nedan.  
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Tabell 16. Resultat av binär logistisk regression. Ursprunglig modell. 

Variabel Koefficient P-värde 

Revisorns ålder -0,0052 0,908 

Auktorisationstid 0,0042 0,946 

Byråns storlek -0,355 0,543 

Kassalikviditet 0,00539 0,461 

Soliditet 0,03135 0,000 

Bolagets storlek 0,006 0,992 

 

I den binära logistiska regressionsanalysen framkom att alla variabler saknade 

signifikanta samband med responsvariabeln, förutom soliditeten. Sambandet mellan 

soliditet och going concern-anmärkningar visade sig vara negativt. Det vill säga att desto 

högre soliditet desto större risk för typ II-fel. 

 

 

5.2.2 Utökad analys 

 

Utgångsmodellen förändrades i samband med att extremvärden för soliditet och likviditet 

plockades bort. En ny binär logistisk regressionsanalys genomfördes därmed. Detta för 

att se om dessa extremvärden väsentligt påverkade utfallet av vår studie och därmed på 

något sett skulle ha gett en missvisande eller felaktig bild av ställningen i populationen. 

Resultatet av denna binära logistiska regressionsanalys presenteras i tabell 17 nedan. 

 

Tabell 17. Resultat av binär logistiks regression. Utökad analys. 

Variabel Koefficient P-värde 

Revisorns ålder -0,0059 0,896 

Auktorisationstid 0,0071 0,910 

Byråns storlek -0,356 0,542 

Kassalikviditet 0,00301 0,726 

Soliditet 0,03116 0,000 

Bolagets storlek 0,121 0,859 

 

Av tabell 17 framkom att koefficienterna har förändrats samt att p-värdena överlag har 

sjunkit. Dock inte tillräckligt för att gå från icke-signifikant till signifikant. Utöver detta 

har även förklaringsgraden sjunkit, se tabell 18 nedan. Av dessa anledningar valde vi att 

inte gå vidare med den modifierade modellen, utan använda oss av den ursprungliga. 

 

Tabell 18. Förklaringsgrad vid utökad analys. 

Deviance 

R-Sq 

Deviance 

R-Sq(adj ) 

   AIC 

21,87% 15,97% 93,44 
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KAPITEL 6 – ANALYS & DISKUSSION 
 

I studiens sjätte kapitel bearbetas de resultat som presenterades i kapitel 5. Först 

analyseras modellen och dess förklaringsgrad. Sedan analyseras resultatet av respektive 

variabel. Slutligen görs en sammanfattande analys om potentiella förklaringar till 

resultatets utfall. 

 

 

6.1 Modellens förklaringsgrad 
 

Modellen som presenterades i kapitel 5 har en förklaringsgrad på 24,44 % (se tabell 15). 

Modellen kan alltså förklara 24,44 % av variationen i revisionskvalitet för revisorer på 

mindre bolag i norra Sverige sett utifrån going concern-anmärkningar och inledda 

konkurser. Graden 24,44 % kan anses relativt låg, men samtidigt inte orimlig sett till 

tidigare studier där förklaringsgraden i modellerna varierar väldigt. Tagesson & Öhman 

(2015) uppnådde i sin studie en förklaringsgrad på 18,4 % som mest, Choi et al. (2010) 

på 28,68 %, Salaterä och Kantonen (2009) på 18,2 % samt Jonsson och Weidenstolpe 

(2010) på 17,4 %. Det finns även studier som har funnit modeller med högre 

förklaringsgrader som Wang et al. (2015) på 44,3 % och Persson (2011) på 53,3 %. 

 

Variationen i förklaringsgraden på tidigare studier indikerar komplexiteten i 

forskningsområdet. Det är svårt att finna en modell som i en hög grad förklarar 

variationen i revisionskvalitet sett utifrån going concern-anmärkningar. Detta har vi 

märkt är en återkommande diskussion även i tidigare studier. Forskarna tycks jaga 

potentiella variabler att inkludera i modellen i hopp om att hitta en “gyllene kombination” 

som i så hög grad som möjligt kan förklara variationen. Vår studie utgör ytterligare ett 

bidrag till debatten och indikerar på samma kontenta: det är många olika variabler som 

spelar in när det kommer till revisionskvalitet. Trots svårigheten kan slutsatsen dras att 

förklaringsgraden i vår modell ligger i nivå med tidigare studier, i något avseende till och 

med något högre. 

 

Efter försök till modifiering av modell, där vissa extremvärden uteslöts, sjönk 

förklaringsgraden i modellen till 15,97 %. Inga väsentliga förändringar i koefficienter 

eller p-värden kunde utläsas efter justeringen. Detta gjorde att vi valde att behålla den 

initiala modellen med den högre förklaringsgraden, 24,44 %, eftersom den bättre förklarar 

variationen i verkligheten. 

 

 

6.2 Undersökningsvariabler 
 

6.2.1 Revisorns ålder 

 

Revisorernas medelålder visade sig vara 50,37 år. Detta gick i led med teorin i kapitel 3, 

där det framgick att majoriteten av Sveriges revisorer är i åldern 50-59 år 

(Revisorsnämnden, 2017). 
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Förväntningarna på denna undersökningsvariabel var att revisonskvaliteten försämras i 

takt med att revisorn blir äldre, vilket i sin tur skulle innebära att typ II-fel ökar när 

revisorns ålder ökar. Denna förväntan infriades däremot inte. Antagandet grundades i den 

teoretiska referensramen där majoriteten funnit negativa signifikanta samband mellan 

revisorns ålder och revisionskvalitet (e.g. Estes & Reames, 1988; Jonsson & 

Weidenstolpe, 2010; Sundgren & Svanström, 2014). Vårt resultat går istället i linje med 

Persson (2011) som i sin studie inte heller kunde påvisa något sådant samband. 

 

Sundgren och Svanström (2014) betonade ålderns motstridiga effekter på 

revisionskvalitet. Dels att erfarenhet och kompetens kommer med åren, vilket främjar 

kvaliteten, men när en individ närmar sig pension minskar även dennes driv och 

engagemang för arbetet. Detta stjälper kvaliteten. Dessa parallella effekter skulle kunna 

vara en möjlig förklaring till att vi inte fann något signifikant samband. Det kan tänkas 

att vissa revisorer i vårt urval har dragit nytta av sin ålder, medan andra inte har det. För 

att koppla tillbaka till Estes och Reames (1988) kan det på samma sätt vara möjligt att 

erfarenheten verkat varken positivt eller negativt på våra revisorers bedömningsförmåga 

till följd av ett ackumulerat självförtroende som kommer med åldern. Det synes därmed 

vara ytterst individuellt hur norrländska revisorer i Sverige påverkas av åldrande i sitt 

arbete att upptäcka och rapportera hot mot den fortsatta driften.  

 

Ytterligare en möjlig förklaring till studiens resultat skulle kunna vara fördelningen av 

revisorernas åldrar i urvalet, som presenterades i den deskriptiva statistiken i avsnitt 5.1.3. 

De flesta respondenterna ligger inom ett relativt smalt spann där de flesta åldrarna varierar 

mellan 40-60 år (se figur 6). En eventuell skillnad i revisionskvalitet mellan äldre och 

yngre revisorer blir rimligtvis svårare att urskilja på grund av detta smala spann. Åldrar 

yngre än 40 representerades av endast elva revisorer i datamaterialet, varpå det torde 

finnas en risk att denna del inte gett tillräcklig effekt för att visa på ett eventuellt samband. 

Det anses dock inte helt orimligt att denna fördelning av åldrar representerar urvalet. 

Populationen består troligtvis av en större andel äldre revisorer med hänsyn till att krävs 

minst åtta års praktisk och teoretisk erfarenhet för att vara behörig till att skriva ett 

auktorisationsprov (Revisorsnämnden, 2017). Med detta följer att det blir relativt sällsynt 

med unga revisorer. Ett större urval hade möjligen kunnat fånga upp fler yngre revisorer, 

men det skulle även kunna vara så att i norra Sverige är antalet unga revisorer färre. Detta 

är inget vi kan veta med säkerhet utifrån vår studie, men det kan vara en rimlig förklaring 

till att inget samband kan påvisas. 

 

Enligt vår studie finns alltså inte något samband mellan revisorns ålder och 

revisionskvalitet när det gäller mindre bolag i norra Sverige. Endera beror på att inget 

samband föreligger i vår population eller så beror det på urvalet. Oavsett vilket, får vår 

första hypotes, H1, härmed förkastas. 

 

 

6.2.2 Auktorisationstid 

 

När det kommer till revisorns erfarenhet, i form av antal år som auktoriserad eller 

godkänd revisor, gick det inte att finna något signifikant samband med going concern-

anmärkningar eller typ II-fel. Det gör att vi även förkastar vår andra hypotes, H2, om att 

det skulle föreligga ett positivt samband mellan revisorns auktorisationstid och going 

concern-anmärkningar. Vi kan således inte påstå att ju längre tid en revisor haft titeln som 

auktoriserad eller godkänd, desto högre revisionskvalitet, eller vice versa. 
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Eftersom det inte existerar någon direkt tidigare forskning på just auktorisationstidens 

påverkan på revisionskvalitet i form av benägenheten att utfärda going concern-

anmärkningar är det inte möjligt att säga hur vårt resultat står sig i förhållande till övriga 

populationer eller till annan forskning. Vår slutsats går däremot emot resultatet i den 

relativt närliggande studien som gjordes på partners i Kina, där slutsatsen blev att de 

partners som varit auktoriserad längre generellt bidrar till en högre revisionskvalitet 

(Wang et al., 2015). Att resultat skiljer sig kan spekuleras kring men bedöms samtidigt 

inte som orimligt. Populationerna för vår respektive studie av Wang et al. (2015) skiljer 

sig på flera sätt, bland annat är de applicerade på populationer från olika delar av världen 

och på bolag som skiljer sig i storlek. Vidare ingår alla auktoriserade och godkända 

revisorer i vår studie, medan i Kina studerades endast de som var partners. Trots att 

studien av Wang et al (2015) är den studien som vi funnit ligger närmst, så ligger den 

ändå förhållandevis långt ifrån den aktuella studien. 

 

Resultatet, att det inte föreligger något samband mellan just längden på en revisors 

auktorisation och benägenheten att utfärda anmärkningar om going concern, får ses som 

ett tidigt bidrag till forskningen på detta specifika område. Vi ser därmed även gott om 

utrymme för kompletterande forskning av fenomenet på andra populationer för utvidgad 

förståelse. 

 

 

6.3 Kontrollvariabler 
 

6.3.1 Klientens storlek 

 

Kontrollvariabeln beträffande klientens storlek visade inte på något signifikant samband 

med going concern-anmärkningar. Detta strider således mot den befintliga forskningen 

som presenterades i kapitel 3. Till skillnad från resultatet av denna studie, fann 

exempelvis Kantonen och Salaterä (2009) ett negativt signifikant samband mellan 

logaritmen av ett bolags totala tillgångar och going concern-anmärkningar, vilket även 

får medhåll från ett antal andra studier (e.g. Svanström, 2008; Jonsson & Weidenstolpe, 

2010; Persson, 2011; Sundgren & Svanström, 2014). 

 

Svanström (2008) kopplar det negativa sambandet till att större bolag generellt har bättre 

system för egen kontroll, vilket gör att revisorer inte upplever samma “behov” av att 

anmärka på going concern om inget uppenbart riskfyllt har inträffat. Vi tolkar det som att 

större bolag förväntas ha en säkrare intern kontroll, vilket medvetet eller omedvetet 

påverkar revisorns strategi och granskningsinsatser.  Detta kan bädda för en sämre 

revisionskvalitet på större bolag då revisorn riskerar att missa felaktigheter på grund av 

grunda insatser.  

 

Att vårt resultat inte kan visa på ett sådant samband har vidare spekulerats kring. Det kan 

tänkas bero på det faktum att vi i denna studie endast inkluderat just mindre bolag. Det är 

därför inte orimligt att anta att majoriteten av urvalet utgör just sådana med “sämre intern 

kontroll”. Dessa skulle utifrån teorin inge ett större “behov” av att utföra kontroller och 

således ökad benägenhet att anmärka på going concern. Ett sampel med större variation i 

bolagsstorlek torde ha gett större skillnader mellan klienterna i form av olika nivåer av 

system och interna kontroller. Ett rimligt antagande är att gemensamt för våra bolag, är 
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att de på grund av sin ringa storlek har just mindre utvecklade system och interna 

kontroller och så vidare. Detta torde skapa relativt homogena granskningsinsatser ur 

revisorns perspektiv. Det, tror vi, skulle kunna vara en anledning till att något samband 

utifrån klientens storlek helt uteblir.  

 

I slutändan ville vi undersöka revisionskvaliteten avseende just mindre bolag, vilket gör 

det svårt att komma ifrån denna problematik. Men även om det ger ett avsevärt mindre 

spann av bolagsstorlekar, så existerar en variation inom segmentet. Denna variation hade 

möjligtvis fångats upp vid ett större urval.  

 

 

6.3.2 Revisionsbyråns storlek 

 

Vårt resultat utmanar många tidigare studier som fastställt att revisionskvalitet inte är 

oberoende av revisionsbyråns storlek, där forskningen bottnar i det resultat som framkom 

av DeAngelos (1981) studie. Det sägs bero på ett lägre ekonomiskt beroende av specifika 

kunder och därmed lägre incitament att kompromissa med revisionskvaliteten till förmån 

för bibehållande av klienter (DeAngelo, 1981). Andra slutsatser som dragits är att större 

byråer i högre utsträckning kan nyttja interna tillgångar och resurser för att upprätthålla 

hög revisionskvalitet, exempelvis kontinuerliga utbildningar (Jonsson et al., 2003; Choi 

et al., 2010). Vidare har de större byråerna vanligtvis en större mängd personal och 

besitter därmed mer ackumulerad kunskap än mindre byråer där personalstyrkan är 

mindre (Lennox, 1999). Det finns alltså ett mångtal studier som kommit fram till att det 

råder ett positivt samband mellan revisionsbyrån storlek och revisionskvalitet. Vår studie 

bidrar till forskningen genom att ifrågasätta hur väl sambanden kan appliceras på 

populationer i övriga delar av landet utanför storstadsområden. Denna kunskap anser vi 

viktig att betona då vi endast funnit två tidigare studier som motsatt sig övriga studiers 

resultat (Citron & Taffler, 1992; Kaplan & Williams, 2012).  

 

Avsaknandet av signifikant samband i vår undersökning kan bero på det faktum att vi valt 

att undersöka revisionskvaliteten på bolag i norra Sverige. För detta geografiska område 

vet vi att det skiljer sig relativt lite i storlek mellan kontor som tillhör the Big 4 och inte. 

Det finns alltså inte samma tydliga gränsdragning mellan Big 4-kontor och övriga 

revisionsbyråer som det finns i större svenska städer. I norra Sverige är samtliga kontor 

förhållandevis små och det kan till och med vara så att ett Big 4-kontor är mindre än en 

övrig byrå. I Umeå är exempelvis KPMG, en byrå som tillhör the Big 4, men som har 

färre anställda än både BDO och Grant Thornton, vilka står utanför Big 4 (KPMG, 2017; 

BDO, 2017; Grant Thornton, 2017). Skulle man istället undersöka kontoren i de större 

städerna, skulle man förmodligen se en tydligare skillnad i att Big 4-kontor generellt 

besitter en större klientsfär än övriga byråer. Detta faktum skulle kunna vara en förklaring 

till att kopplingen mellan revisionsbyråernas storlek inte kan appliceras på samma sätt i 

norra Sverige som i hela riket. Big 4-kontoren i norr besitter inte samma mängd 

differentierade avdelningar och specialistkompetenser som storstadskontoren. 

Kunskapsöverföringen mellan anställda på kontoret kan således likställas mellan en övrig 

byrå och ett Big 4-kontor, sett till denna population där storstadskontoren har exkluderats. 

 

En studie av Tagesson och Öhman (2015) stödjer resonemanget ovan. De kom fram till 

att Big 4-byråer generellt har högre revisionskvalitet än andra byråer, men att det finns 

skillnader Big 4-byråerna emellan. Byrån som stack ut var KPMG, vilken visade sämre 

revisionskvalitet än resterande Big 4-byråer. Kopplat till vår studie tyder detta på att det 
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inte är en självklarhet att en Big 4-byrå medför färre typ II-fel. Studien av Tagesson och 

Öhman var inte genomförd med begränsning till norra Sverige, men vi ser en koppling 

till utfallet av resultatet.  

 

Francis och Yu (2007) och Choi et al. (2010) drog slutsatsen att kontorsstorleken är mer 

relevant och avgörande än byråstorleken. Om detta stämmer på vår population kan det 

förklara varför byråtillhörigheten inte har något signifikant samband med going concern-

anmärkningar i vårt test. Däremot har vi inte inkluderat någon variabel för kontorsstorlek, 

varför vi inte kan uttala oss om den betydelsen. Det vi däremot vet, av erfarenhet, är att 

kontoren i norra Sverige generellt är mindre oavsett om de tillhör Big 4 eller inte. 

 

 

6.3.3 Soliditet 

 

Studerar man redogörelsen för spridningen av soliditeten bland bolagen i vårt urval (se 

tabell 13 i kapitel 5) synes en genomgående låg soliditet, till och med negativ. I 

normalfallet bör ett bolag inte ha ett negativ värde på sin soliditet och som exempelvis 

revisor eller ägare bör man reagera i ett sådant läge. I och med att vi i denna studie har 

undersökt bolag som senare visat sig inleda konkurs kan däremot inte detta låga, 

alternativt negativa, värde anses som särskilt överraskande utan kan förklaras av att 

många av bolagen har låga eller helt förbrukade nivåer av eget kapital. För att utreda 

möjliga förklaringar till datats utseende genomfördes även justeringar av modellen utifrån 

identifierade extremvärden (se avsnitt 5.1.4 och 5.2). Justeringen gick ut på att se om 

dessa värden i väsentlig utsträckning påverkade utfallet i undersökningen. Att utesluta de 

extrema värdena medförde förändrade medelvärden, median och så vidare. Dock gav 

detta ingen väsentlig förändring i utfallet av den binära logistiska regressionsanalysen. 

Ingen större förändring av varken koefficient eller p-värde noterades. Soliditeten visade 

fortfarande ett signifikant samband med den beroende variabeln, varpå vi valde att inte 

utreda saken ytterligare. 

 

Utifrån den genomförda binära logistiska regressionsanalysen framkom alltså att 

soliditeten var den enda variabeln som hade ett signifikant samband med vår beroende 

variabel, going concern-anmärkningar. Sambandet mellan soliditet och typ II-fel blev 

positivt. Detta till skillnad från ett antal tidigare studier. Exempelvis fann Persson (2011) 

ett negativt samband mellan soliditet och revisionskvalitet och Salaterä och Kantonen 

(2009) fann inte något samband mellan soliditeten och going concern-anmärkningar.  

 

Vårt resultat var motsatsen till vad vi initialt hade som förväntan. Den första tanken var 

nämligen att en högre soliditet torde innebära lägre risk för konkurs, därmed lägre 

“behov” av att lämna revisionsanmärkningar och således lägre risk för typ II-fel. Denna 

förväntan baserades på teori som beskrivits i kapitel 3. Bolag som är finansiellt stressade 

eller har svårigheter att betala sina skulder (det vill säga bland annat lägre soliditet) 

bedöms öka sannolikheten för att gå i konkurs (Sundgren & Svanström, 2014, s. 538). 

Det bör därmed även öka sannolikheten för att en going concern-anmärkning ska utfärdas, 

eller att ett typ II-fel ska begås. 

 

När resultatet istället visade på ett positivt signifikant samband mellan soliditet och typ 

II-fel, började det spekuleras kring möjliga förklaringar. Det finns ett antal potentiella 

förklaringar som skulle kunna ligga bakom detta fenomen. Utifrån egen erfarenhet i 

kombination med tidigare studier kan tänkas att ett bolag med hög soliditet inte ger 
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samma incitament för misstanke om att inte klara nästkommande räkenskapsår. Däremot 

bör beaktas att vår undersökning endast omfattar mindre bolag. Dessa typer av bolag är 

enligt en finansiell rapport utfärdad av Företagarna (2017, s. 5) känsligare för ekonomiska 

svängningar än större bolag. Skulle någon plötslig händelse vars följd blir höga 

ekonomiska förluster inträffa slår det hårdare på ett mindre bolag än ett större. Detta 

skulle följaktligen kunna förklara varför utfallet blev som det blev.  

 

 

6.3.4 Kassalikviditet 

 

För kontrollvariabeln likviditet fanns inget signifikant samband. Resultatet säger således 

att det inte finns något samband mellan bolags likviditet och variationen i typ II-fel för 

revisorer på mindre bolag i norra Sverige. Det innebär att revisorer är varken mer eller 

mindre benägna att utfärda anmärkningar på going concern beroende på klientens 

likviditet i den population som vi har undersökt. Ett bolag med låg eller hög likviditet har 

samma sannolikhet att erhålla en oren revisionsberättelse.  

 

Möjligen kan tänkas att extremvärden påverkar ett sådant utfall. På grund av detta 

identifierade vi i den deskriptiva statistiken (se avsnitt 5.1.4) extremvärden i ett boxplot, 

för att sedan testa att utesluta dem ur modellen. Detta för att se om det eventuellt skulle 

medföra någon skillnad för studiens utfall. Medelvärdet, medianen och så vidare 

förändrades men någon väsentlig effekt på den binära logistiska regressionsanalysen fann 

vi inte. P-värdet sjönk men inte tillräckligt för att visa på ett signifikant samband. Vi kan 

alltså konstatera att de extrema värdena påverkar, men inte i någon väsentlig utsträckning. 

Vårt resultat visar fortfarande på ett p-värde långt ifrån vad som skulle ge ett signifikant 

resultat. Detta gör att vi inte genomfört någon vidare undersökning angående 

extremvärdena. 

 

Vår förväntan angående likviditeten var motsatsen till utfallet, på basis av samma 

resonemang som förts under avsnitt 6.3.3 ovan. I och med att båda variablerna säger något 

om bolagets finansiella ställning och betalningsförmåga var vår första tanke att de torde 

ha en relativt enad effekt på den beroende variabeln. Utfallet går dock inte att likställas 

mellan de två variablerna. Att vårt resultat visade på ett signifikant samband gällande 

soliditeten men inte likviditeten skulle kunna bero på att soliditet och likviditet inte 

behöver följas åt för ett och samma bolag. Det är mycket möjligt att ha hög soliditet i 

kombination med låg likviditet och vice versa. 

 

 

6.4 Sammanfattande analys av resultat 
 

Av våra 89 observationer hade ungefär 34 % av revisorerna lämnat en going concern-

anmärkning. Denna frekvens är i ungefärlig nivå med andra tidigare studier. Exempelvis 

hade revisorerna i Jonsson och Weidenstolpes (2010) studie anmärkt i 18 % av fallen och 

i studien av Salaterä och Kantonen (2009) var frekvensen 59 %. 

 

Vår studies resultat visade flera avsaknaden av samband. Vi kan inte visa på en direkt 

förklaring till vad som påverkar en revisors förmåga att upptäcka hot mot den fortsatta 

driften på mindre bolag i norra Sverige. Detta till skillnad från vad vi hade förväntat oss 

utifrån den befintliga forskningen. Efter att den teoretiska referensramen var satt 
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förväntades ett antal signifikanta samband, exempelvis att revisionskvaliteten skulle 

minska med revisorns ålder, öka med revisorns auktorisationstid och öka för revisorer 

anställda hos någon av Big 4-byråer. Detta var mer än vad vår binära logistiska regression 

senare kunde påvisa.  Det gjorde att våra hypoteser, H1 och H2, som sammanställdes i 

kapitel 3 fick förkastas. Att förekomsten av signifikanta samband var låg diskuteras vidare 

i detta avsnitt. 

 

En förklaring till att resultatet skiljer sig från många tidigare studier kan vara att vårt urval 

var relativt litet i förhållande till många tidigare studier och i förhållande till den faktiska 

populationen, antalet mindre företag det som faktiskt finns i norra Sverige. Däremot anser 

vi inte att urvalet bör vara missvisande för populationen, utan relativt representativt. Efter 

reduktion av antalet bolag i samband med urvalsprocessen behölls samtliga branscher. 

Bortfallen som uppkom på grund av att det inte fanns någon reviderad årsredovisning 

senare än 12 månader före inledd konkurs torde ha representerat alla möjliga typer av 

bolag, vilket även gäller för de kvarvarande bolagen. Därmed bör någon skevhet i urvalet 

inte ha skapats. Dock är det rimligt att anta att ett mindre urval riskerar att få svagare 

generaliserbarhet på en population, än ett större urval, eftersom det alltid finns en risk att 

det inte blir lika representativt (Bryman, 2014, s. 51 och s. 180). Det är alltså mycket inte 

helt omöjligt att ett större urval hade gett något andra resultat och eventuellt signifikanta 

samband. Däremot bedömer vi inte urvalet bör vara särskilt missvisande med hänsyn till 

vad som sagts ovan angående urvalsprocessen.  

 

En annan möjlig förklaring till att resultaten skiljer sig kan vara komplexiteten i området 

revisionskvalitet. Vi vet att begreppet revisionskvalitet är diffust och att det dessutom 

saknas en optimal metod att mäta den (Wooten, 2003). Vi valde att utgå från variationen 

i going concern-anmärkningar på bolag som inom 12 månader inlett en konkurs och 

därigenom undersöka förekomsten av typ II-fel. Det fungerar som ett mått på 

revisionskvalitet, och utgör en enkel metod, men med det sagt inte helt fri från brister. 

Som tidigare nämnts kan det finnas orsaker till att en revisor avstår från att anmärka i 

revisionsberättelsen, som inte nödvändigtvis behöver innebära låg kvalitet i det utförda 

arbetet. Ett bolag kan utsättas för plötsliga oförutsägbara händelser som var omöjliga för 

revisorn, och till och med bolaget självt, att förutsäga. Exempelvis bolag som är beroende 

av externa råvaror som tenderar att fluktuera i prisnivå. Dessutom kan en sådan process 

gå snabbare och slå hårdare för mindre bolag med anledning av att de inte har samma 

ekonomiska förutsättningar att klara stora ekonomiska hinder såsom ett större bolag 

(Företagarna, 2017). Vidare kan ett bolag själv välja att försätta sig i konkurs, vilket 

rimligtvis är mer förekommande i den bolagsstorlek som ingått i studiens urval, än inom 

större företag. Om sådana scenarion ingår i studiens urval har de kodats som typ II-fel, 

även fast det inte möjligtvis inte ingick i revisorns ansvar att anmärka på going concern i 

detta fall enligt ISA 570. Detta kan eventuellt ha skapat viss skevhet i resultatet. 

 

En annan spekulation i vad som möjligtvis kan haft viss betydelse för studiens resultat är 

det faktum att populationen som denna studie avser att undersöka består av just mindre 

företag. Den stora massan av tidigare forskning har inte avgränsat sig på detta sätt. Detta 

kan ha påverkat på så vis att mindre företag går i konkurs i betydligt högre utsträckning 

än större bolag. Perioden januari 2016 till oktober 2017 gick 9 885 aktiebolag i Sverige i 

konkurs varav 98,5 % utgjordes av bolag med 0-49 anställda (SCB, u.å.), se 

sammanställning i bilaga 1.  Detta föranleder ett antagande om att revisorer i mindre bolag 

generellt behöver skriva orena revisionsberättelser betydligt mer frekvent än de som 

reviderar stora bolag med mer än 50 anställda. Detta torde få som följd att revisorer av 
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mindre bolag som felaktigt skrivit rent, oftare följs av konkurs och därmed ur detta synsätt 

får stämpeln “sämre kvalitet”. Detta fenomen kan antas inträffa mer sällan för revisorer 

till större bolag, eftersom dessa klienter inte försätts i konkurs lika ofta. Det som sagts 

ovan skulle alltså kunna vara en potentiell förklaring till varför det är generellt verkar 

vara svårare för en revisor att prediktera en konkurs i mindre bolag än i större bolag och 

således en potentiell förklaring till att vi inte finner stöd för vissa samband mellan 

variablerna i vårt sampel och variationen i förekomsten av typ II-fel. 

 

En sista parameter som kan ha spelat in och påverkat utfallet i våra statistiska tester är 

vilka kontrollvariabler som inkluderades i modellen. Det är känt att revisionskvaliteten, 

som sagt, utgör ett komplext forskningsområde och när det kommer till variationen i 

anmärkningar på going concern är det ett stort antal variabler som spelar in. I vår modell 

har vi endast inkluderat fyra kontrollvariabler, där vi kontrollerar för klientstorlek, 

byråstorlek, likviditet och soliditet. När vi har läst studier och avhandlingar på mer 

avancerad nivå har vi sett ett betydligt större antal kontrollvariabler i den statistiska 

modellen. Med hänsyn till denna studies omfång och tidsram har vi dock fått begränsa 

oss i många avseenden och däribland den statistiska modellens omfattning.   

  



49 
 
  

KAPITEL 7 – SLUTSATS 
 

I studiens sjunde kapitel diskuteras studien som helhet. Återkoppling till 

problembakgrund och till de analyser som framkom i kapitel 6 görs och konkretiseras 

sedan i ett antal slutsatser.  

 

 

7.1 Återkoppling till problembakgrund 
 

Studiens syfte var att undersöka förhållandet mellan revisorns ålder samt auktorisationstid 

och revisionskvalitet, där revisionskvaliteten definieras som revisorns benägenhet att 

anmärka på going concern på bolag som sedermera inleder en konkurs.  

 

Revisionskvalitet är ett väl diskuterat ämne, inom både forskning och media. Kritik riktas 

mot revisorer och firmor där revisionskvaliteten brustit, parallellt med att forskare tampas 

att definiera vad revisionskvalitet faktiskt är. Varje år bidrar nya studier till forskningen 

på området genom att undersöka diverse faktorer som kan ligga bakom variationen i 

revisionskvalitet. Denna uppenbara problematik som föreligger i tolkning och mätning av 

revisionskvalitet, i kombination med den essentiella betydelse som den har för 

näringslivets alla parter, var det som fick oss att vilja bidra till forskningen på området.   

 

Därför har både revisionskvalitet som begrepp samt variabler som kan tänkas påverka den 

varit föremål för studien. Vi valde att se på revisionskvalitet utifrån DeAngelos (1981) 

definition som en revisors förmåga att upptäcka och rapportera fel i ett bolags 

räkenskaper. Vidare valde vi att mäta revisionskvalitet genom att kolla på revisorns 

förmåga att identifiera hot mot den fortsatta driften och rapportera det genom en särskild 

anmärkning i revisionsberättelsen. Vi ville undersöka variationen i revisionskvalitet på 

ett plan kopplat till revisorns personliga egenskaper, ålder och auktorisationstid, då vi 

identifierade ett utrymme att utveckla forskningen inom detta område. Vid 

teoriinhämtning noterade vi dessutom ett antal studier som önskade se kompletterande 

forskning på området.  

 

I den befintliga forskningen kunde vi se att auktorisationstid var en variabel som varit 

underlag för få tidigare studier, knappt några. Variabeln ålder har återkommit i ett antal 

studier de senaste åren, men långt ifrån så frekvent som exempelvis revisionsbyråns 

storlek. Detta var några av orsakerna till att vi ville fokusera på just dessa variabler. Att 

vi sedermera inte fann något signifikant samband, varken före eller efter modifiering av 

modell, har föranlett spekulationer kring möjliga orsaker. Dessa diskuterades djupare i 

kapitel 6. 

 

En väsentlig diskussionspunkt var antalet observationer i vårt data som efter bortfall 

slutligen bestod av 89 stycken reviderade årsredovisningar.  Ett aningens tunt empiriskt 

material att arbeta med, vilket inte anses orimligt att det kan vara en bidragande orsak till 

utfallet. En annan möjlig förklaring vi funnit härrör från våra avgränsningar som sattes i 

studiens inledningsskede. Vi har märkt att populationen utgörs av en relativt homogen 

grupp, mindre bolag i norra Sverige. Detta var visserligen vad vi hade för avsikt att 

undersöka, men det går inte att utesluta att populationen som sådan kan ha förorsakat 

vissa avsaknaden av samband. Det bedöms inte som helt orimligt att det kan vara så att 
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vissa samband, som funnits i tidigare forskning, helt enkelt inte kan appliceras på vår 

specifika population. Det är inte orimligt att tänka att utfallet skulle sett annorlunda ut om 

vi arbetat utifrån ett större urval alternativt uttalat oss om en större population. Möjligen 

att det skulle gett oss fler signifikanta samband.  

 

 

7.2  Slutsatser 
 

- Hur påverkar revisorns ålder och auktorisationstid revisionskvalitet? 

 

Av den genomförda studien kan slutsatsen dras att inga signifikanta samband föreligger 

mellan studiens undersökningsvariabler, ålder och auktorisationstid för den påskrivande 

revisorn, och revisionskvalitet för studiens population. Det går alltså inte att säga att 

revisorns ålder påverkar revisionskvaliteten på mindre bolag i norra Sverige. Inte heller 

går det, utifrån vårt resultat, säga att antalet år som den auktoriserade revisorn 

yrkesverksammat som revisor har något direkt samband med revisionskvaliteten på 

mindre bolag i norra Sverige.  

 

Svaret på frågan om hur revisorns ålder och auktorisationstid påverkar revisionskvalitet 

blir således: inte alls! 

 

 

7.3 Förslag till vidare forskning 
 

Eftersom vi ser denna studie som den första, eller åtminstone en av de första, som angriper 

revisionskvalitet utifrån auktorisationstid ser vi potential att vidareutveckla denna aspekt 

genom mer forskning. Det skulle dels vara intressant att genomföra ytterligare en studie 

för den valda populationen, men då med ett större urval för att erhålla en högre extern 

validitet i studien. Dels vore det intressant att se att något liknande appliceras på en större 

population. Exempelvis mindre bolag i hela riket, alternativt alla bolagsstorleker. 
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KAPITEL 8 – SANNINGSKRITERIER 
 

Avslutningsvis redogörs för ett antal sanningskriterier i som berör graden av studiens 

reliabilitet och validitet. Detta för att medvetengöra läsaren om bland annat 

trovärdigheten och generaliserbarheten i de slutsatser som dragits i studien. 

 

8.1 Reliabilitet 
 

Reliabilitet är ett mått som handlar om pålitlighet och upprepbarhet (Bryman, 2014, s. 49 

och 160-161). Det beskriver tillförlitligheten om undersökningen skulle ge samma 

resultat om den skulle utföras flera gånger med liknande omständigheter. 

 

Vi har, i så stor utsträckning som möjligt, använt oss av datainsamling i form av 

nedladdning av information från en databas. Vi har i låg utsträckning behövt tolka data 

samt inte inkluderat några subjektiva bedömningar. Detta torde ha minskat mängden 

mänskliga fel i form av exempelvis knapptryckningar eller skeva bedömningar, som 

möjligen hade kunnat påverka reliabiliteten. Dock var vi tvungna att bearbeta vissa data 

manuellt, vilket kan ha legat till grund för sådana typer av felaktigheter. Detta är en risk 

vi ser för reliabiliteten, men i och med att Retriever Business inte kunde förse oss med all 

information vi sökte fanns inget annat alternativ än att genomföra vissa steg manuellt. 

Till exempel då vi kontaktade Revisorsnämnden och Bolagsverket, som försåg oss med 

information om auktorisationsdatum och datum för vissa inledda konkurser. Den 

manuella manövern bestod bland annat i att föra in auktorisationsdatum för respektive 

revisor. Genom excelformel kunde auktorisationstiden sedermera räknas ut, som anses 

höja tillförlitligheten jämfört med manuell beräkning.  

 

Ytterligare åtgärder för att öka reliabiliteten är beskrivningen av tillvägagångssättet i 

kapitel 4. Utöver att ge läsaren en förståelse för hur vi genomfört undersökningen ger det 

även möjlighet att utföra samma studie ännu en gång. Vi anser att vi med vår beskrivning 

av tillvägagångssätt gett en extern part möjlighet att utföra testet på samma sätt som vi 

gjort och därmed kunna få samma resultat som vi fått. 

 

 

8.2 Validitet 
 

Med validitet avses att studien mäter vad den har för avsikt att mäta, alltså att den 

genomförda studien är relevant för undersökningens frågeställning (Bryman, 2014, s. 

163). I vårt fall får det innebörden hur väl vår studie faktiskt mäter just revisionskvalitet. 

Det blir irrelevant hur hög reliabilitet en studie har, hur noggrann och trovärdig själva 

mätningen är, om inte undersökningen mäter parametrar som är relevanta för studiens 

ändamål. 

 

En dimension av validitet är begreppsvaliditet som utgör ett mått för att beskriva hur väl 

ett begrepp passar in på det man har för avsikt att undersöka. Ett exempel på 

begreppsvaliditet är hur väl ett IQ-test mäter en individs faktiska IQ-nivå (Bryman, 2014, 

s. 163). I denna studie har vi för avsikt att mäta revisionskvalitet och detta har mätts 

genom att studera going concern-anmärkningar i revisionsberättelser på bolag som inom 
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12 månader från bokslutsdagen inlett en konkurs. Det skulle kunna ifrågasättas hur bra 

begreppsvaliditeten är i detta fall, det vill säga om going concern-anmärkningen verkligen 

är ett optimalt mått på revisionskvalitet. Ett perfekt mått skulle vi inte påstå att det är, 

vilket beror på komplexiteten i begreppsdefinitionen och svårigheten att identifiera just 

revisionskvalitet. I kombination med att det är ett högst aktuellt ämne torde vara orsaken 

till att området är så pass omdebatterat och studerat. Med denna vetskap förstår vi att 

validiteten inte är optimal men vi ser samtidigt inga bättre alternativa metoder att mäta 

revisionskvalitet, som skulle bidra med högre validitet. Att flertalet tidigare studier har 

utgått från samma metod gör att vi finner stöd i att going concern-anmärkningar mot 

konkursutfall kan fungera som proxy för revisionskvalitet och således att vår studie lever 

upp till en tillräckligt hög nivå av validitet. Detta har vidare argumenterats för i studiens 

inledande kapitel. 

 

En annan dimension är den interna validiteten som innebär en utvärdering av kausaliteten 

i de påstådda samband som exempelvis statistiska tester visar på (Bryman, 2014, s. 50). I 

och med att våra undersökningsvariabler inte visade på några signifikanta samband med 

den beroende variabeln ser vi ingen anledning att djupare utvärdera den interna validiteten 

avseende dessa. Den enda variabeln som visade på ett signifikant samband med den 

beroende variabeln var soliditeten, där en högre soliditet visade ökad sannolikhet att 

revisorn begår ett typ II-fel. Om det finns intern validitet i detta påstående är inte något 

som kan garanteras utan skulle kunna bero på eventuella bakomliggande faktorer som 

inte tagits hänsyn till i denna specifika studie. För att öka den interna validiteten i 

påståenden skulle fler undersökningar med större urval förmodligen vara en bra strategi.  

 

En tredje dimension av validitet är den externa och innebär en utvärdering av hur ett 

resultat kan generaliseras över populationen. Detta avgörs i sin tur av hur representativt 

urvalet står sig i förhållande till den population som man har för avsikt att uttala sig om 

(Bryman, 2014, s. 51). Den externa validiteten i studien anses som relativt hög. Vi har 

haft access till data genom databas där vi kunnat sortera fram data utifrån studiens 

avgränsningar. Urvalet har således inte präglats av bekvämlighet eller liknande, som 

annars brukar känneteckna en generellt lägre extern validitet och vara omöjliga att 

generalisera (Bryman, 2014, s. 194). Däremot kan tyckas att ett större urval hade varit 

mer representativt och därmed kunnat förbättra den externa validiteten i studien. Att 

antalet observationer reducerades ned till slutliga 89 stycken får ses som i underkant, men 

eftersom detta faktum diskuterades med handledare som gav sitt medgivande avseende 

urvalsstorleken, anser vi ändå att den externa validiteten levs upp till en acceptabel nivå. 
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BILAGOR 
 

 

Bilaga 1 – Konkursstatistik från SCB (u.å). 

 
Aktiebolag 2016M01 2016M02 2016M03 2016M04 2016M05 2016M06 2016M07 2016M08 2016M09 2016M10 2016M11 

            

0 anställda 150 193 226 282 318 293 174 133 174 208 237 

  45,0% 46,2% 45,6% 51,3% 58,1% 58,8% 50,6% 42,1% 46,5% 48,5% 49,2% 

                        

1-4 anställda 120 143 196 183 144 138 101 116 124 142 152 

  36,0% 34,2% 39,5% 33,3% 26,3% 27,7% 29,4% 36,7% 33,2% 33,1% 31,5% 

                        

5-9 anställda 34 53 37 48 54 37 38 37 37 36 48 

  10,2% 12,7% 7,5% 8,7% 9,9% 7,4% 11,0% 11,7% 9,9% 8,4% 10,0% 

                        

10-19 anställda 22 19 27 23 20 23 19 18 27 28 30 

  6,6% 4,5% 5,4% 4,2% 3,7% 4,6% 5,5% 5,7% 7,2% 6,5% 6,2% 

                        

20-49 anställda 5 7 6 11 10 4 11 11 9 14 12 

  1,5% 1,7% 1,2% 2,0% 1,8% 0,8% 3,2% 3,5% 2,4% 3,3% 2,5% 

                        

50+ anställda 2 3 4 3 1 3 1 1 3 1 3 

  0,6% 0,7% 0,8% 0,5% 0,2% 0,6% 0,3% 0,3% 0,8% 0,2% 0,6% 

            

Summa 333 418 496 550 547 498 344 316 374 429 482 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

            

0-49 anställda 331 415 492 547 546 495 343 315 371 428 479 

  99,4% 99,3% 99,2% 99,5% 99,8% 99,4% 99,7% 99,7% 99,2% 99,8% 99,4% 

                        

50+ anställda 2 3 4 3 1 3 1 1 3 1 3 

  0,6% 0,7% 0,8% 0,5% 0,2% 0,6% 0,3% 0,3% 0,8% 0,2% 0,6% 
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2016M12 2017M01 2017M02 2017M03 2017M04 2017M05 2017M06 2017M07 2017M08 2017M09 2017M10 2016M01-2017M10 

             

248 195 195 232 260 353 291 174 136 188 241 4901 

51,3% 44,3% 43,7% 45,1% 52,2% 56,9% 53,8% 49,3% 45,0% 48,3% 47,1%   

                        

148 173 182 193 155 177 180 115 103 126 169 3280 

30,6% 39,3% 40,8% 37,5% 31,1% 28,5% 33,3% 32,6% 34,1% 32,4% 33,0%   

                        

57 37 42 47 46 51 44 31 36 50 59 959 

11,8% 8,4% 9,4% 9,1% 9,2% 8,2% 8,1% 8,8% 11,9% 12,9% 11,5%   

                        

22 18 22 28 21 23 19 21 15 17 30 492 

4,6% 4,1% 4,9% 5,4% 4,2% 3,7% 3,5% 5,9% 5,0% 4,4% 5,9%   

                        

7 14 3 13 13 13 6 7 8 6 12 202 

1,4% 3,2% 0,7% 2,5% 2,6% 2,1% 1,1% 2,0% 2,6% 1,5% 2,3%   

                        

1 3 2 1 3 3 1 5 4 2 1 51 

0,2% 0,7% 0,4% 0,2% 0,6% 0,5% 0,2% 1,4% 1,3% 0,5% 0,2%   

             

483 440 446 514 498 620 541 353 302 389 512 9885 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

             

482 437 444 513 495 617 540 348 298 387 511 9834 

99,8% 99,3% 99,6% 99,8% 99,4% 99,5% 99,8% 98,6% 98,7% 99,5% 99,8% 99,48% 

                        

1 3 2 1 3 3 1 5 4 2 1 51 

0,2% 0,7% 0,4% 0,2% 0,6% 0,5% 0,2% 1,4% 1,3% 0,5% 0,2% 0,52% 



 
 
  

 

 

 

Handelshögskolan 

Umeå universitet 

901 87 Umeå 

www.usbe.umu.se 


