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Sammanfattning 
Intressenter grundar många av sina investeringsbeslut på vad som presenteras i bolags 
finansiella rapporter. Revisorer har därmed en viktig roll i samhället eftersom deras 
uppgift är att bestyrka finansiella rapporter och säkerställa att de i all väsentlighet ger en 
rättvisande bild av bolaget. För att revisorers arbete ska kunna ses som tillförlitligt krävs 
det att de producerar revision av hög kvalitet, vilket kräver att de är opartiska, har rätt 
kompetens och följer de riktlinjer och standarder som finns. Ett vanligt sätt att mäta 
revisionskvalitet är genom antalet fortsatt drift-kommentarer som utfärdats i 
revisionsberättelsen hos konkursdrabbade bolag. 
 
Att bristande revisionskvalitet har en negativ inverkan på samhället visades tydligt efter 
de uppmärksammade revisionsskandaler som inträffade under början av 2000-talet. Till 
följd av detta blev revisionskvaliteten starkt ifrågasatt, diskussioner och arbete för att höja 
revisionskvaliteten påbörjades. Forskning fokuserade mycket på att finna vilka faktorer 
som påverkar revisionskvaliteten. Dessa visade varierade resultat och det har även 
efterfrågats forskning med fokus på hur en revisors egenskaper kan påverka 
revisionskvaliteten. Det ger tydliga indikationer till att mer forskning gällande revisorers 
egenskaper behövs. 
 
Syftet med studien var att genom fortsatt drift-kommentarer uppskatta revisionskvalitet 
för att se om det skett en förbättring mellan åren 2012–2017. Syftet var också att 
undersöka hur en revisors kön, erfarenhet, ålder och storleken på staden revisorn arbetar 
i påverkar revisionskvaliteten. Studien genomfördes med en kvantitativ metod där ett 
urval på 1871 på bolag gjordes. De bolag som inkluderades i urvalet var svenska 
aktiebolag som har inlett en konkurs mellan 2012-01-01 och 2018-03-16. Det krävdes att 
konkursen var inledd inom loppet av tolv månader från det senaste bokslutsåret och att 
bolaget har haft en årsredovisning med en revisionsberättelse tillgänglig. 
 
Resultatet visar att det skett en procentuell förbättring av revisionskvalitet mellan år 2012 
och 2017. Dock har det endast skett en signifikant förbättring från år 2012 fram till 2014. 
Resultatet visar även att det finns ett negativt samband mellan revisionskvalitet och en 
revisors ålder respektive erfarenhet. Sambandet innebär att yngre och mindre erfarna 
revisorer håller högre revisionskvalitet jämfört med äldre och mer erfarna revisorer.  
Studien visar att det inte förekommer något samband mellan en revisors kön och 
revisionskvalitet. Det identifierades endast ett svagt samband mellan stadsstorleken på 
staden som revisorn arbetar i och revisionskvalitet. Dock finns indikationer att revisorer 
som arbetar i storstäder håller högre revisionskvalitet. 
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Begreppsdefinitioner 
Auktoriserad revisor 
En auktoriserad revisor har en teoretisk och praktisk utbildning på totalt åtta år och har en 
godkänd revisorsexamen.  
 
Godkänd revisor 
En godkända revisor har samma utbildning som en auktoriserad revisor men har inte 
avlagt en revisorsexamen. Det var fram till den 1 juni 2013 möjligt att bli godkänd revisor. 
 
Kvalificerad revisor  
En kvalificerad revisor är en revisor som antingen är auktoriserad eller godkänd. Den 
kvalificerade revisorn är huvudansvarig för revisionen och att göra ett uttalande om 
bolagen i fråga.  
 
Intressenter  
Aktörer som är intresserade av information om ett bolag, det vill säga aktieägare, 
kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda, myndigheter samt samhället.  
 
Fortsatt drift-kommentar 
En revisor lämnar en fortsatt drift-kommentar om att det finns väsentliga 
osäkerhetsfaktorer gällande ett bolags fortsatta drift.  
 
Big 4-byråer  
Syftar på de fyra största revisionsbyråerna både internationellt och i Sverige. Big 4 utgörs 
av Deloitte, EY, KPMG och PwC.  
 
Medelstora revisionsbyråer 
BDO, Grant Thornton och SET/Mazars.
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1. Inledning  
I detta kapitel presenteras bakgrunden till forskningsområdet, vilket även ger läsaren en 
introduktion till ämnet som avses undersökas. Därefter följer problemdiskussionen som 
tar upp ämnets relevans. Problemdiskussionen mynnar sedan ut i en problemformulering 
och studiens syfte. Slutligen presenteras studiens praktiska och teoretiska bidrag samt de 
avgränsningar som gjorts. 

1.1 Bakgrund   
År 1848 instiftades den första aktiebolagslagen i Sverige, den medförde möjligheten att 
som intressent kunna investera pengar i ett aktiebolag (Schön, 2014, s. 139). För att 
investera ställde intressenterna krav på att pengarna hanterades på rätt sätt, vilket 
resulterade i en ökad efterfrågan på tjänster som idag är revisorsyrket. Drygt 50 år senare, 
år 1895 instiftades det i aktiebolagslagen att alla aktiebolag var tvungna att anlita minst 
en revisor som granskar bolagets räkenskaper (Öhman & Wallerstedt, 2012, s. 244).  En 
revisors uppgift idag är att bestyrka de finansiella rapporter de granskar och säkerställa 
att de i all väsentlighet ger en rättvisande bild av bolaget (FAR, 2017a, s. 107–108; Öhman 
& Wallerstedt, 2012, s. 244). Revisorn gör detta genom att utföra relevanta och tillräckliga 
granskningsåtgärder av ett bolags finansiella rapporter, för att sedan kunna göra ett 
uttalande i revisionsberättelsen (Carrington, 2015, s. 47). Som revisor handlar det om att 
göra det som är etiskt korrekt vilket innebär att följa lagen och göra det som är moraliskt 
accepterat av samhället i stort (Jones, 1991, s. 367). För att fatta etiskt korrekta beslut i 
varje specifikt fall och bidra med trovärdighet till de finansiella rapporterna krävs det att 
revisorn är oberoende, innehar professionell skepticism och ett bra omdöme (Hjalmarsson 
& Malmström, 2017; Johansson et al., 2005, s. 15; Sundgren & Svanström, 2014b). En 
revisors oberoende och trovärdighet är också viktigt utifrån intressenternas och statens 
perspektiv (DeZoort & Taylor, 2015, s. 62). Enligt § 20 i Revisorslagen (SFS 2001:883) 
ska den revisor som reviderar ett bolag vara oberoende från bolaget som revideras. En 
revisors oberoende har visat sig ha ett samband med revisionskvalitet (Blay & Geiger, 
2013, s. 602; Carey & Simnett, 2006, s. 673; Legoria et al., 2017, s. 100). 
 
I Sverige finns Revisorsinspektionen (RI) som är en expertmyndighet och hanterar frågor 
rörande revisorer och revision. Deras uppgift är att säkerställa att revisionen är av hög 
kvalitet och ger en rättvis bild av bolagen (Revisorsinspektionen [RI], u.å.a). Vad som 
anses vara hög revisionskvalitet är komplext och bedöms olika beroende på vilken 
intressent man utgår från. Detta eftersom ett bolags olika intressenter lägger värde i olika 
delar av en revision (International Auditing and Assurance Standards Board [IAASB], 
u.å.; Knechel et al., 2013, s. 2). Det finns många olika definitioner på revisionskvalitet, 
vilket också visar på hur komplext ämnet är (IAASB, u.å.; Knechel et al., 2013). En av de 
mest välanvända definitionerna kommer från DeAngelo (1981, s. 186), som säger att 
revisionskvalitet är sannolikheten att en revisor upptäcker ett fel och sedan rapporterar 
felet. 
  
För att revisionen ska kunna vara av hög kvalitet krävs det att revisorn utför sitt arbete i 
linje med de standarder som finns i International Standard on Auditing (ISA). ISA 
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utfärdas av International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) och är en 
oberoende del av International Federation of Accountants (IFAC) (Carrington, 2015, s. 
66). Svenska revisorer använder FAR:s svenska översättning av ISA (Carrington, 2015, 
s. 67). IAASB strävar hela tiden efter att öka revisionskvaliteten i samhället och ser 
intressenternas åsikter som en viktig del i det arbetet. De lyssnar därför på vad 
intressenterna har för synpunkter för att sedan jobba mot att revisorerna på rätt sätt ska 
kunna hantera de utmaningar de ställs inför, utmaningar som ständigt blir mer komplexa 
(Zietsman, 2016). 
 
Sedan 2004 används ISA 570, tidigare RS 570, vilket är en standard som ger vägledning 
om revisorers ansvar när det kommer till bolags antagande om fortsatt drift (Sundgren & 
Svanström, 2014b). Denna standard finns eftersom revisorn under sin granskning ska göra 
ett ställningstagande till hur bolaget förhåller sig till fortlevnadsprincipen. 
Fortlevnadsprincipen är en redovisningsprincip i 4 § p.1, kap. 2 i Årsredovisningslagen 
(SFS 1995:1554) som innebär att bolaget förväntas fortsätta driva sin verksamhet. De 
finansiella rapporterna förväntas vara upprättade i enlighet med denna princip så länge 
inget annat nämns i rapporterna. Revisorns uppgift är enligt ISA 570 att inhämta 
tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att kunna göra en bedömning om 
bolagets förmåga till fortsatt drift tolv månader framåt (FAR, 2017a, s. 441). Anser 
revisorn att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten över en överskådlig tid, 
ska revisorn utfärda en kommentar om osäkerheten kring den fortsatta driften i 
revisionsberättelsen (FAR, 2017a, s. 444). 
 
En revisors uttalande i revisionsberättelsen är något som kan vara av betydelse för 
intressenter då det till viss del är det som de baserar sina beslut på (Menon & Williams, 
2010). Det har visats sig att, de bolag som fått en fortsatt drift-kommentar utfärdad i sin 
revisionsberättelse har fått en negativ effekt på deras avkastning (Menon & Williams, 
2010, s. 2093). Det visar vikten av att revisorn utfärdar en fortsatt drift-kommentar när 
det är aktuellt eftersom det är något som intressenter kan ta i beaktning när de fattar ett 
beslut. Det visar även vikten av att revisorn avstår från att utfärda en fortsatt drift-
kommentar om det inte är befogat, då det kan få negativa konsekvenser för bolaget i fråga.  

1.2 Problemdiskussion  
Efter skandaler såsom Enron, Worldcom, Kraft & Kultur, HQ Bank och Prosolvia har 
revisorers agerande och oberoende ifrågasatts, vilket har lett till att revisionskvalitet blivit 
omdiskuterat både internationellt och nationellt (Hadjipetri Glantz, 2017, s. 18; Halling, 
2013, s. 7; Nogler, 2007, s. 51). Carrington (2015, s. 243) hävdar att revisionens betydelse 
för samhället ständigt ökar, vilket bör leda till att högre krav ställs på revisionskvaliteten. 
Detta bekräftas av att riksdagen genomfört lagändringar med syfte att stärka 
revisionskvaliteten och revisorers oberoende (Proposition 2015/16:162). 
 
Revisorer i Sverige har visats spendera mycket tid på att revidera objekt som de kan 
kvalitetssäkra på ett tillfredsställande sätt, såsom historiska händelser samt komplicerade 
kontroller av specifika konton och den interna kontrollen, istället för objekt som 
intressenter anser vara viktiga (Öhman et al., 2006). Objekt som intressenter anser viktiga 
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är mer framtidsorienterade, såsom bolags förutsättningar till fortsatt drift. Sådana objekt 
är svårare för revisorer att revidera, vilket leder till att mindre fokus läggs på dessa objekt 
(Öhman et al., 2006). I och med att mindre fokus läggs på information som intressenterna 
värderar åsidosätter revisorer sin uppgift att skydda intressenterna (Öhman et al., 2006, s. 
106). Detta är oroväckande då intressenternas beslut om investeringar påverkas av vad 
som uttalas av revisorn i revisionsberättelsen och förlitar sig på att de finansiella 
rapporterna är utan större fel om inga anmärkningar finns (FAR, 2005, s. 14). 
 
Existerande forskning inom revisionskvalitet har framförallt fokuserat på hur storlek på 
revisionskontor och industri påverkar kvaliteten (Francis, 2004). I dessa fall har lite eller 
inget fokus legat på hur revisorns egenskaper påverkar revisionskvaliteten. Studier på 
senare delen av 2000-talet trycker på att mer forskning bör läggas på revisorn som individ 
och dess egenskaper då det visat sig påverka revisionskvaliteten (Chi & Chin, 2011; 
Defond & Francis, 2004; Gul et al., 2013; Sundgren & Svanström, 2014a; Tagesson & 
Öhman, 2015). Dessa studier har visat varierande resultat gällande olika egenskapers 
påverkan och dessa har i vissa fall varit motstridiga. Utifrån detta är det intressant att 
undersöka vidare om revisorns egenskaper påverkar utfärdandet av en fortsatt drift-
kommentar och därmed revisionskvaliteten. 
  
En revisors bedömning att utfärda en fortsatt drift-kommentar är svår då det är många 
delar som måste tas i beaktning samt att revisorn påverkas av utomstående faktorer 
(Carrington, 2015, s. 196).  Den självuppfyllande profetian är en faktor som kan påverka 
en revisors oberoende, den innebär att ett bolag går i konkurs till följd av en utfärdad 
fortsatt drift-kommentar (Carson et al., 2013, s. 370; Venuti, 2004, s. 41). Andra faktorer 
som kan påverka en revisors oberoende är vetskapen om att felaktigheter i 
revisionsprocessen kan leda till stämningar eller disciplinära åtgärder, vilket kan innebära 
upphävande av en revisors auktorisation eller godkännande (RI, u.å.a.). Dessa faktorer 
kan i sin tur påverka i vilken utsträckning revisorer utfärdar en fortsatt drift-kommentar 
och därmed även revisionskvaliteten (DeFond & Zhang 2014). Dessa faktorer gör även 
att en revisors beslut att utfärda en fortsatt drift-kommentar kan ses som etiskt svårt. 
  
Skillnader mellan män och kvinnor är ett ofta diskuterat ämne på arbetsmarknaden. 
Revisionsyrket är känt för att vara mansdominerat och i april 2018 var två tredjedelar av 
Sveriges 6148 kvalificerade revisorer män (RI, 2018). Skillnader mellan män och kvinnor 
har påvisats när det kommer till risktagande och självsäkerhet, även skillnader i det etiska 
beslutsfattandet har hittats (Beu et al., 2003; Glover et al., 2002; Jianakoplos & Bernasek, 
1998, s. 629; Schubert, 2006). Detta väcker frågan om en revisors kön påverkar 
revisionskvaliteten. 
  
En revisors beslut kräver god kunskap och professionellt omdöme som i många fall kräver 
erfarenhet, då är ålder och erfarenhet två egenskaper hos en revisor som är intressanta att 
undersöka. Forskning som gjorts inom området har gett varierande resultat, vilket gör att 
ett samband mellan ålder och erfarenhet ifrågasätts. Studier av Cahan & Sun (2015) samt 
Libby & Frederick (1990) visade att mer erfarna revisorer håller högre revisionskvalitet 
jämfört med mindre erfarna revisorer. Däremot visade Sundgren & Svanströms (2014a, 
s. 548) forskning att äldre revisorer i lägre grad kommenterade om fortsatt drift än yngre 
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revisorer. Etiska skillnader har även påvisats mellan yngre och äldre, där resultaten varit 
varierande. Conroy et al. (2010) fann i motsats till Sundgren & Svanström (2014a) att 
yngre revisorer var mer accepterande när det kommer till oetiskt beteende jämfört med de 
äldre. 
 
Det förväntas finnas mer kunskap och expertis i större städer eftersom de visats ha mer 
humankapital jämfört med mindre städer (Beck et al., 2018). Det visar att det i Sverige 
bör finnas mer expertis i Stockholm, Göteborg och Malmö. Ser man till 
revisionsbranschen så är det även i de städerna de största revisionskontoren är 
lokaliserade. Då det finns ett positivt samband mellan revisionskvalitet och humankapital, 
väcker det frågan om den revisionskvalitet som en revisor håller påverkas av storleken på 
stad denne arbetar i. 
 
Forskning som använt fortsatt drift-kommentarer som mått på revisionskvalitet har varit 
vanligt förekommande både nationellt och internationellt (Carey & Simnett, 2006; 
Knechel & Vanstraelen, 2007; Sundgren & Svanström, 2014a). Däremot har den 
forskning som existerar undersökt år innan eller omkring införandet av standarden 
RS/ISA 570. Med anledning av detta kan resultaten se annorlunda ut idag eftersom 
standarden funnits en längre tid och därmed bör revisorer ha hunnit acklimatiserat sig till 
den. Hjalmarsson & Malmström (2017, s. 19) menar att från och med 2016 ska det vara 
en självklarhet för revisorer att kommentera om ett bolags fortsatta drift om de finner att 
det finns en väsentlig osäkerhet. De grundar sitt resonemang i instiftandet av 31 a §, kap 
9 i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) som skedde under 2016. Lagen innebär att revisorer 
idag, även är skyldiga, enligt lag att utfärda en fortsatt drift-kommentar om de finner 
väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan medföra betydande tvivel om bolagets förmåga att 
fortsätta sin verksamhet. 

1.3 Problemformulering 
Utifrån problemdiskussion ovan har följande problemformulering formats:  
 

• Har det skett en förbättring av revisionskvaliteten över åren och finns det ett 
samband mellan revisionskvalitet och en revisors kön, erfarenhet, ålder och 
storleken på staden revisorn arbetar i? 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om det skett en förbättring av revisionskvaliteten 
mellan åren 2012–2017 genom att undersöka om revisorer har blivit bättre på att utfärda 
fortsatt drift-kommentarer för bolag som senare gått i konkurs. Syftet är även att kartlägga 
hur kön, erfarenhet, ålder och stadsstorlek påverkar revisionskvaliteten.  

1.5 Studiens bidrag 
På ett teoretiskt plan kommer denna studie att bidra med en breddning av befintliga 
studier inom revisionskvalitet genom att en längre och nyare tidsperiod undersöks. Det 
bidrar till tillförlitliga resultat och kännedom om någon förändring av revisionskvalitet 
skett över åren. Denna studie är inte den första som undersöker egenskaper som kön, ålder 
och erfarenhet hos en revisor. Vad som skiljer denna studie från de andra är att 
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undersökningen sker i en ny kontext. Tidigare studier har även gett varierande resultat 
vilket gör att man fortfarande inte med säkerhet kan uttala sig om de olika sambanden. 
Denna studie kommer bidra med ytterligare bevis för hur en revisors ålder och kön 
påverkar revisionskvaliteten och hjälper därmed till att förklara sambanden. En revisors 
erfarenhet har i Sverige enbart undersökts genom att se om revisorerna varit auktoriserade 
eller godkända. Genom att denna studie undersöker revisorers erfarenhet i antal år bidrar 
den med nya insikter om hur revisionskvaliteten skiljer sig beroende på en revisors 
erfarenhet. Studien kommer även bidra med en förståelse för om storleken på staden en 
revisor arbetar i påverkar revisionskvaliteten, vilket inte gjorts i en svensk kontext 
tidigare. 
 
Praktiskt bidrar denna studie med en ökad förståelse kring vilka faktorer som påverkar 
revisionskvalitet. Studien bidrar även med en ökad förståelse kring hur utvecklingen av 
utfärdandet av fortsatt drift-kommentarer ser ut samt hur bra revisionskvaliteten är i 
Sverige idag. Resultaten av denna studie kommer gynna myndigheter och användarna av 
ett bolags finansiella rapporter eftersom de blir medvetna om att revisionskvaliteten kan 
skilja sig beroende på vilken revisor de anlitar.  

1.6 Avgränsningar 
Denna studie är avgränsad till att undersöka svenska aktiebolag som inlett konkurs under 
tidsperioden 2012-01-01 och 2018-03-16 och har en tillgänglig årsredovisning med 
bokslutsdag inom tolv månader från inledd konkurs.  
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2. Teoretisk metod 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till valet av ämne samt författarnas förförståelse 
i ämnet. Därefter presenteras studiens synsätt och angreppssätt följt av dess perspektiv 
för att ge en förståelse för studiens utgångspunkter. I de avslutande delarna av kapitlet 
beskrivs litteraturinsamlingprocessen samt den källkritik som genomförts för att ge en 
förståelse till hur författarna har funnit, samt förhållit sig till de källor som studien är 
baserad på. 

2.1 Ämnesval  
Efter att författarna läst revision på avancerad nivå och båda har det som framtida yrke, 
föll det sig naturligt att fördjupa sig ytterligare inom ämnet. Att inriktningen blev 
revisionskvalitet och fortsatt drift-kommentarer växte fram efter att författarna samlat in 
data på uppdrag av Stefan Sundgren, professor inom företagsekonomi vid Umeå 
universitet och Tobias Svanström, lektor inom företagsekonomi vid Umeå universitet. Då 
författarna börjar arbeta med revision efter examen finner de revisionskvalitet och vad 
som påverkar den intressant. Resultatet från denna studie kommer författarna därför bära 
med sig och ha i åtanke när de själva arbetar med revision.  

2.2 Förförståelse 
Thurén (2007, s. 60) hävdar att förförståelse är grunden till det vi vet och förstår och är 
därmed ytterst viktig. Han menar att de tolkningar vi gör och hur vi uppfattar saker och 
ting är baserade på den förförståelse vi samlat på oss genom livet (Thurén, 2007, s. 61). 
Hartman (2004, s. 191) förklarar även att vi behöver kunskap för att kunna göra tolkningar 
och denna kunskap är förförståelse. Den förförståelse som författarna besitter påverkar 
därmed de tolkningar de gör. Författarna har i den mån det varit möjligt gjort objektiva 
och värderingsfria val och tolkningar i arbetet (Olsson & Sörensen, 2011, s. 164).  
 
Författarnas förförståelse har erhållits genom sina snart fyra år på 
civilekonomprogrammet vid Umeå universitet. Inom utbildningen har båda författarna 
fått en grundläggande förståelse och kunskap om revision och en revisors roll. En av 
författarna har praktiserat hos en av Big 4-byråerna, vilket också gett en viss förförståelse 
i ämnet. Detta handlar framförallt om en förståelse för hur revisorer arbetar i praktiken. 
Under utbildningen har författarna läst och tolkat resultat från vetenskaplig forskning 
inom företagsekonomi. Detta har gett dem en kritisk inställning till publicerad forskning 
samt en förståelse för vilka fel som kan begås under forskningsprocessen (Bryman & Bell, 
2017, s. 24). När författarna under uppstartsfasen av examensarbetet samlade in data åt 
Tobias Svanström och Stefan Sundgren, erhölls en mer ingående förståelse om vad en 
fortsatt drift-kommentar innebar, vilket har varit till hjälp under arbetets gång. 

2.3 Kunskapssyn och verklighetssyn  
Positivism är ett kunskapsteoretiskt synsätt med naturvetenskaplig utgångspunkt vilket 
innebär att kunskap är det som går att bevisa (Patel & Davidson, 2011, s. 26). Teorin har 
som syfte att genom ett objektivt förhållningssätt, forma och pröva hypoteser för att uppnå 
kunskap som kan verifieras med sinnena (Patel & Davidson, 2011, s. 27). Motsatsen till 
det positivistiska synsättet är det hermeneutistiska synsättet som tar avstånd från de 
naturvetenskapliga metoderna och istället fokuserar mer på den subjektiva tolkningen av 
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människors beteende (Bryman & Bell, 2017, s. 49). Då studien syftar till att undersöka 
statistiska samband samt vad som förklarar dessa, är den positivistiska vetenskapssynen 
passande.  
 
En objektivistisk verklighetssyn innebär att individer möter sociala situationer och fakta 
som ligger utanför deras förmåga att påverka, det vill säga att sociala företeelser är 
oberoende av sociala aktörer (Bryman & Bell, 2017, s. 52). Den alternativa 
verklighetssynen är konstruktionismen, vilken ifrågasätter det objektivistiska synsättet 
och menar att individer visst påverkar de samspel och situationer de befinner sig i 
(Bryman & Bell, 2017, s. 53). Författarna kommer att använda sig av den objektivistiska 
verklighetssynen. Detta eftersom studien avser att undersöka omfattningen av fortsatt 
drift-kommentarer under antagandet att samhället har bestämda standarder kring hur detta 
ska göras och att de sociala aktörerna, det vill säga att revisorerna inte har någon inverkan 
på dessa.  

2.4 Angreppssätt 
Ett deduktivt angreppssätt innebär att teorier används för att formulera hypoteser som 
empiriskt prövas för att testa om teorin stämmer eller inte (Patel & Davidson, 2011, s. 
23). Eftersom det deduktiva angreppssättet integrerar befintlig teori och empiri stärks 
därmed forskningens objektivitet. Alternativet till det deduktiva angreppssättet är det 
induktiva angreppssättet som är vanligt förekommande vid kvalitativ forskning. Det 
induktiva angreppssättet används när forskaren vill upptäcka något, och därmed inte har 
förankrat sin undersökning i någon befintlig forskning (Patel & Davidson, 2011, s. 23). 
Det kan leda till att det blir svårt att uttala sig om undersökningens generaliserbarhet. 
 
Eftersom det finns befintlig litteratur om revisionskvalitet och fortsatt drift-kommentarer 
som hypoteser kan formas efter utgår denna studie från ett deduktivt angreppssätt. 
Angreppssättet är vanligt förekommande bland studier som också undersökt fortsatt drift-
kommentarer (Geiger & Rama, 2006; Sundgren & Svanström, 2014a; Tagesson & 
Öhman, 2015). De har alla format hypoteser utifrån tidigare litteratur och empiriskt testat 
dem för att sedan acceptera eller förkasta hypoteserna.  

2.5 Perspektiv  
En studies perspektiv måste specificeras för att samtliga läsare ska kunna tolka resultatet 
på samma sätt som författarna (Svenning, 2003, s. 22–24). Denna studie fokuserar på att 
mäta revisionskvalitet med fortsatt drift-kommentarer, därav har studien ett 
användarperspektiv som innebär att studien är riktad mot de som är intresserade av ett 
bolags finansiella rapporter. Ett bolags intressenter är intresserade av att veta hur det går 
för bolaget för att kunna ta viktiga beslut och därför är det viktigt för dem att veta om det 
finns väsentliga osäkerhetsfaktorer gällande bolagets fortsatta drift. Om revisorn missar 
att utfärda en fortsatt drift-kommentar på ett bolag som sedan går i konkurs kan det få 
negativa konsekvenser för intressenterna. Detta eftersom de kan fatta ogynnsamma beslut 
som hade kunnat undvikas om de hade haft tillgång till information som gett en 
rättvisande bild av bolaget. 



 

 
 
 
 
 
 
 

8

2.6 Litteraturinsamling  
Vid insamlingen av vetenskapliga artiklar till studiens teoretiska referensram har Umeå 
universitetsbiblioteks sökbas använts. Via den har författarna kombinerat olika sökord 
såsom “audit”, “going concern”, “audit independence”, “Big 4”, “audit quality”, 
“gender”, “audit report”, “ISA 570”, “age”, experience”, “ethics” för att få fram 
relevanta artiklar. De artiklar som har använts har i största möjliga mån varit 
expertgranskade och publicerade i välkända tidskrifter inom accounting, auditing och 
finance, vilket gör att studien kan anses vara baserad på trovärdiga källor. Författarna har 
även använt sig av artiklar skrivna av välkända aktörer inom revision som publicerats i 
branschtidningar såsom Balans, vilken anses vara tillförlitlig. Viss sökning har även gjorts 
direkt på artikeltitlar då författarna via artiklar hittat andra relevanta källor. Hemsidor har 
endast använts vid informationsinsamling med syfte att hitta information om myndigheter 
och branschorganisationer, eftersom det inte finns några böcker eller artiklar om deras 
arbete och samhälleliga syfte.  
 
Utöver vetenskapliga artiklar och ett fåtal hemsidor har även böcker använts vilka har 
lånats på Umeå universitetsbibliotek. Författarna har även då använt sig av Umeå 
universitetsbiblioteks sökbas men då framförallt fokuserat på böcker om vetenskaplig 
metod och statistik. Då användes sökord som “vetenskaplig metod”, “kvantitativ metod” 
och “datainsamling”.  

2.7 Källkritik  
En källas äkthet är enligt Thurén (2013, s. 17) att den stämmer överens med vad den utges 
för att vara och inte är förfalskad. Han anser dock att det i verkligheten är svårt att avgöra 
källans äkthet eftersom gränsen mellan vad som är äkta och vad som är falskt är svår att 
dra. När en studie är utförd av en författare som är medveten om denna svåra 
gränsdragning och därmed är kritisk till källorna, bedöms studiens tillförlitlighet vara 
högre (Thurén, 2013, s. 26).  
 
Författarna har valt att basera studiens teoretiska referensram på främst vetenskapliga 
artiklar för att säkerställa trovärdigheten. Eftersom dessa artiklar i huvudsak varit 
expertgranskade ger det en ytterligare indikator på trovärdighet. Detta då Thurén (2013, 
s. 111) menar att den som har kompetens eller expertis inom ett visst område bör anses 
vara mer tillförlitlig. Att flera av artiklarna stödjer samma sak gör att trovärdigheten blir 
högre samt att resonemangen som lett till studiens hypoteser är välgrundade.  
 
Andrahandskällor har valts bort eftersom informationen då gått i flera steg och kan ha 
förvrängts, vilket gör att den inte anses vara lika tillförlitlig som primärkällan (Thurén, 
2013, s. 45). Den litteratur som använts i studien har varit relativt ny eftersom en källa 
anses vara mer trovärdig desto nyare den är (Thurén, 2013, s. 7). Det har dock i vissa fall 
inte gått att bortse från den äldre litteraturen men när den använts har en bedömning gjorts 
för att se om den är applicerbar. Äldre litteratur har framförallt använts till definitioner av 
begrepp och teorier, vilka författarna anser har samma relevans idag som då de skrevs. 
När hemsidor har använts som källor har myndigheternas egna hemsidor använts vilket 
gör att informationen anses vara tillförlitlig och relevant. 
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3. Revision 
Kapitlet syftar till att ge en övergripande förståelse för revision och dess roll i samhället. 
Inledningsvis presenteras en allmän introduktion till revision. Därefter beskrivs 
revisionsprocessen som mynnar ut i revisionsberättelsen, dess syfte och hur revisorn kan 
utforma den. Avslutningsvis presenterar författarna vad revisionskvalitet är och redogör 
för fortsatt drift-kommentarer som används som proxy för revisionskvalitet i denna 
studie.  

3.1 Revision 
År 1987 blev alla aktiebolag enligt svensk lag skyldiga att ha en revisor. År 2006 ändrades 
reglerna till att mindre aktiebolag inte längre var revisionspliktiga eftersom det ansågs 
vara för kostsamt i förhållande till värdet av revisionen för små bolag (Carrington, 2015, 
s. 7). Vissa hävdar att denna lagändring var bra för revisionens rykte rent generellt, då 
revisorn för mindre bolag nu kan ses mer som en person som skapar värde och 
tillförlitlighet till bolaget, istället för att ses som en påtvingad kontrollant som försöker 
sätta dit bolaget (Carrington, 2015, s. 7).  Idag är alla aktiebolag som uppnått minst två av 
de tre nedanstående kriterierna under de två senaste bokslutsåren skyldiga att ha en revisor 
enligt 1 §, kap. 9 Aktiebolagslagen (SFS 2005:551):  

• Fler än 3 anställda (i medeltal) 
• Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 
• Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning  

 
I Riksrevisionens (2017, s. 55–56) rapport, utvärderar de avskaffandet av revisionsplikten 
för små aktiebolag och kommer fram till att avskaffandet fått mer negativa än positiva 
konsekvenser. Utvärderingen visar att bolag som valde bort revision har fått sämre 
resultat, att antalet årsredovisningar med felaktig information har ökat samt att 
ekobrottsmyndighetens arbete har försvårats. Riksrevisionen (2017, s. 32) menar att det 
kan vara ett resultat av att bolagens årsredovisningar inte längre granskas, samt att bolagen 
inte längre har en revisor att få rådgivning av. Detta visar på revisionens nytta både för 
enskilda bolag och samhället i stort.  
 
En revisor fungerar som en förbindelse mellan ett bolag och dess intressenter. Revisorns 
uppgift specificeras i 3 §, kap. 9 Aktiebolagslagen (SFS 2005:551):  
 
“Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den 
verkställande direktörens förvaltning. Granskningen ska utföras med professionell 
skepticism och vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver.” 
 
Professionell skepticism innebär att revisorn ska ha en attityd som är ifrågasättande och 
kritisk mot revisionsbevis samt vara vaksam på omständigheter som kan tyda på att 
eventuella felaktigheter (FAR, 2017a, s. 111).  God revisionssed syftar till de rättsliga 
krav som ställs på hur revision ska genomföras. Det innebär att revisionen ska uppfylla 
krav gällande genomförandet av dess planering, bemanning och granskning (RI, u.å.c). 
God revisionssed ställer även krav på hur revisorn dokumenterar och rapporterar den 
genomförda revisionen (RI, u.å.c).  
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3.1.1 Revisionsprocessen  
I praktiken innebär revisionsprocessen att revisorn planerar revisionen, granskar bolagets 
räkenskaper och slutligen uttalar sig om bolaget i en revisionsberättelse (FAR, 2005, s. 
15). I den inledande planeringsfasen skapar sig revisorn en förståelse för bolaget som ska 
revideras, hur verksamheten bedrivs och hur bolagets interna kontroll fungerar. Denna 
förståelse är väsentlig för att revisorn ska kunna avgöra om det finns riskområden som 
kan innehålla väsentliga fel samt för att förstå hur bolagets verksamhet speglas i 
räkenskaperna (Knechel, 2001, s. 67–69). Denna inledande del av revisionen gör att 
revisorn kommer fram till en acceptabel väsentlighetsnivå som är baserad på hur hög 
revisorn bedömer att risken i bolaget är. Den acceptabla väsentlighetsnivån är den nivån 
av totala fel en revisor accepterar i ett bolags redovisning utan att det väsentligt påverkar 
de finansiella rapporterna och en intressents ekonomiska beslut (Carrington, 2015, s. 87 
& 89; FAR, 2017a, s. 279). Detta tillvägagångssätt används eftersom det inte är möjligt 
för revisorn att kontrollera alla transaktioner och poster i ett bolag då det både skulle bli 
för kostsamt och ta för lång tid. Detta resulterar i att revisorn endast kan uttala sig med 
rimlig säkerhet vilket innebär en hög men inte absolut säkerhet att uttalandet är korrekt 
(FAR, 2017a, s. 111).  
 
Under den faktiska granskningen av ett bolags räkenskaper samlar revisorn in 
information, så kallade revisionsbevis, för att kunna bestyrka ett bolags finansiella 
rapporter (Knechel, 2001, s. 71–72). Revisorn är ansvarig för att revisionsbevisen är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att kunna dra slutsatser om det reviderade bolaget. 
Under granskningsprocessen finns det två olika typer av metoder som en revisor kan 
använda sig av, granskning av intern kontroll och substansgranskning (Carrington, 2015, 
s. 130). Granskning av den interna kontrollen är den inledande granskningsåtgärden som 
innebär att revisorn bedömer om bolagets interna kontroll går att förlita sig på. Denna 
granskning kan göras genom att undersöka om redovisningssystemet är tillräckligt 
tillförlitligt för att den fortsatta granskningen ska kunna baseras på det (Carrington, 2015, 
s. 145). Ett sätt som redovisningssystemet kan kontrolleras på är genom att se hur en 
specifik affärshändelse hanteras från att en överenskommelse sker, tills dess att händelsen 
finns med i bolagets finansiella rapporter. Den interna kontrollen finns för att fastställa att 
den information som finns om bolagets processer stämmer överens med hur de fungerar i 
praktiken. Beroende på hur effektiv revisorn bedömer att den interna kontrollen hos ett 
bolag är, ligger till grund för hur omfattande substansgranskning som måste genomföras 
(Carrington, 2015, s. 147).  
 
En substansgranskning innebär att revisorn granskar poster i de finansiella rapporterna 
och de transaktioner som ligger till grund för dessa. Detta kan göras både genom att 
granska poster i detalj samt genom analytisk granskning. Analytisk granskning innebär 
att revisorn undersöker samband mellan finansiella och icke-finansiella poster, 
specificerar riskfyllda områden samt skapar en djupare insikt i hur verksamheten fungerar 
(Knechel, 2001, s. 7). Det är vanligt att revisorer kombinerar flera olika 
granskningsmetoder under sin granskning. Vilka och hur många granskningsmetoder som 
används är helt beroende på hur revisorn bedömer bolagets interna kontroll samt vilka 
metoder som är mest lönsamma (Carrington, 2015, s. 130).  
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Under hela revisionsprocessen är revisorn skyldig att dokumentera vad och hur bolaget 
granskats. Detta är nödvändigt för att revisorn ska kunna bevisa att kontroller har 
genomförts, finns det inga underlag blir uttalandet inte tillförlitligt. Det handlar även om 
att RI vid en kvalitetskontroll ska kunna kontrollera exakt vilka tester som genomförts, 
för att kunna se hur en revisor kommit fram till sitt slutgiltiga uttalande om ett bolag 
(Carrington, 2015, s. 49). Utifrån planeringsfasen och granskningsfasen kommer revisorn 
fram till en slutsats baserad på den genomförda granskningen, vilken revisorn redogör för 
i revisionsberättelsen (Knechel, 2001, s. 74).  

3.2 Revisionsberättelse  
Revisionsberättelsen är en revisors sätt att kommunicera ut sin sammanfattande bild om 
ett reviderat bolag (DeFond & Zhang 2014, s. 284). Den innehåller ett uttalande från 
revisorn om de finansiella rapporterna som granskats och huruvida de ger en rättvisande 
bild av bolaget (Knechel, 2001, s. 74). För intressenterna är revisionsberättelsen ett bevis 
på huruvida de kan förlita sig på ett bolags finansiella rapporter, då många av 
intressenternas beslut kretsar kring bolagets ekonomiska situation (Carrington, 2015, s. 
58–59). 
 
Revisionsberättelsen är till stor del standardiserad. Dels för att det ska vara lättare att 
jämföra olika revisionsberättelser i de delar av världen där ISA används, men också för 
att den information som lämnas ska vara av betydelse för användarna (FAR, 2017a, s. 
538). Revisionsberättelsens trovärdighet är också något som gynnas av att den är 
standardiserad samt att det blir lättare för användaren att förstå innehållet och att 
identifiera omständigheter av särskild betydelse (FAR, 2017a, s. 538).   
 
När en revisor anser att de finansiella rapporterna i alla väsentliga avseenden upprättats i 
enlighet med det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering ska ett omodifierat 
uttalande göras, det vill säga en ren revisionsberättelse ska utfärdas (FAR, 2017a, s. 540). 
Om en revisor istället bedömer det motsatta ska ett modifierat uttalande göras, det vill 
säga en oren revisionsberättelse ska utfärdas (FAR, 2017a, s. 540). Det finns många olika 
faktorer som kan leda till att en revisor lämnar ett modifierat uttalande. En av dessa är när 
revisorn funnit att det finns väsentlig osäkerhet som kan leda till betydande tvivel kring 
ett bolags fortsatta drift.  

3.2.1 Fortsatt drift-kommentar 
Svenska aktiebolag ska inför varje upprättande av finansiella rapporter ta hänsyn till 
fortlevnadsprincipen, det vill säga att företagsledning i ett bolag ska göra en bedömning 
om bolagets förmåga till fortsatt drift (BFN, 2017, s. 18; FAR, 2017b, s. 436). I deras 
bedömning ska företagsledningen beakta all tillgänglig information som sträcker sig 
minst tolv månader efter bokslutsdagen. Hur stor denna bedömningsprocess är beror på 
hur lönsamt ett bolag är och om de har en säkerställd finansiering. Om företagsledningen 
efter sin bedömning finner väsentliga osäkerheter som kan leda till betydande tvivel om 
bolagets fortsatta drift, är de skyldiga att upplysa och om detta i förvaltningsberättelsen. 
Finns det ingen upplysning anses de finansiella rapporterna ha upprättats efter 
fortlevnadsprincipen (BFN, 2017, s. 18 & 32; FAR, 2017b, s. 436). 
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Carlson et al. (1998) kom fram till att huruvida en fortsatt drift-kommentar finns utfärdad 
i en revisionsberättelse eller inte, är av intresse för intressenters beslutsfattande samt vid 
värdering av bolag. Deras resultat visade ett negativt samband mellan bolag som fått en 
fortsatt drift-kommentar utfärdad och bolagens värde. I en liknande studie av Menon & 
Williams (2010) fann även de en negativ trend hos bolag där en fortsatt drift-kommentar 
fanns i revisionsberättelsen. Dessa studier visar vikten av att revisorer utfärdar fortsatt 
drift-kommentarer när det är aktuellt eftersom intressenters investeringsbeslut i många 
fall påverkas av dem. Om revisorn inte utfärdar en fortsatt drift-kommentar trots att det 
finns grund för det kommer det troligen få negativa konsekvenser för bolagets 
intressenter. Detta eftersom de fattar beslut på felaktig information.  
 
Revisorns uppdrag är att samla ihop tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att 
sedan kunna göra en bedömning om företagsledningens antagande om fortsatt drift är 
korrekt eller inte (FAR, 2017a, s. 441–442). Denna bedömning är en av de svåraste och 
viktigaste en revisor måste göra (Chow et al., 1987, s. 126 & 129). Bedömningen är svår 
eftersom revisorn måste ta många olika faktorer i beaktning för att komma fram till en 
slutgiltig bedömning. Samtidigt är revisorn medveten om att en felformulerad kommentar 
kan leda till konsekvenser för både revisorn och bolaget i fråga (Carrington, 2015, s. 196).  
 
Finner revisorn att företagsledningens antagande om fortsatt drift är korrekt och att det 
inte finns några väsentliga osäkerheter lämnas ingen kommentar om fortsatt drift och 
därmed utfärdas en ren revisionsberättelse (FAR, 2017a, s. 540). Om revisorn bedömer 
att det är felaktigt av företagsledningen att använda antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av de finansiella rapporterna ska revisorn lämna ett modifierat uttalande där 
revisorn uttalar en avvikande mening (FAR, 2017a, s. 444).  
 
I de fall revisorn finner att det är korrekt av företagsledningen att använda antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av de finansiella rapporterna, men bedömer att det finns 
väsentliga osäkerhetsfaktorer måste det avgöras om tillräckliga upplysningar har lämnats 
om dessa (FAR, 2017a, s. 445). Om tillräckliga upplysningar lämnats om en väsentlig 
osäkerhetsfaktor ska revisorn lämna ett omodifierat uttalande i revisionsberättelsen under 
rubriken ”Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift” och 
kommentera om förhållandet (FAR, 2017a, s. 445). Revisorn ska ange i vilken not det 
framgår om dessa förhållanden i de finansiella rapporterna samt ange att dessa händelser 
eller förhållanden ”…tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till 
betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten…” (FAR, 2017a, s. 
445).  
  
Om revisorn däremot anser att det inte lämnats tillräckliga upplysningar om väsentliga 
osäkerhetsfaktorer av företagsledningen i de finansiella rapporterna ska revisorn uttala sig 
med reservation eller med avvikande mening (FAR, 2017a, s. 445). Det kan hända att 
företagsledningen inte upprättat en bedömning, alternativt inte upprättat en utförlig 
bedömning av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten, i dessa fall kan revisorn kräva 
att företagsledningen upprättar eller utvidgar sin bedömning (FAR, 2017a, s. 453). I de 
fall företagsledningen efter en revisors begäran motsätter sig detta ska revisorn uttala sig 
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med reservation eller avstå från att uttala sig i revisionsberättelsen (FAR, 2017a, s. 445, 
453).  
 
Figur 1 visar revisorns beslutsprocess. Utifrån denna beslutsprocess kommer revisorn 
fram till om, eller vilket typ av uttalande som ska göras i revisionsberättelsen. Beslutet 
baseras på olika faktorer, men alla fyra typer av uttalanden räknas som en fortsatt drift-
kommentar.  
 

 
Figur 1. Revisorns beslutsprocess gällande utfärdandet av fortsatt drift-kommentar 

En revisor som beslutat att inte utfärda en fortsatt drift-kommentar trots att det är befogat, 
har begått ett typ II-fel medan en revisor som utfärdar en fortsatt drift-kommentar trots 
att bolaget är välmående, begår ett typ I-fel (Geiger & Rama, 2006, s. 2). Då denna studie 
undersöker bolag som har inlett en konkurs är det endast möjligt att studera typ II-fel. 
Typ II-fel uppkommer om fel existerar i ett bolags räkenskaper och revisorn inte har 
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uttalat sig om felet i revisionsberättelsen. En revisor som inte lämnar en fortsatt drift-
kommentar till ett bolag som går i konkurs inom tolv månader från senaste bokslutsdag 
begår således ett typ II-fel (Geiger & Rama, 2006, s. 2). Ett typ II-fel uppkommer i 
praktiken framförallt vid åsidosättande av tester av den interna kontrollen i ett bolag, där 
revisorn förlitar sig på att dessa fungerar som de ska, trots att de i själva verket inte gör 
det (Carrington, 2015, s. 103). Detta leder till att revisorn accepterar kontrollerna trots att 
det inte är befogat, vilket gör att revisorn kan gå miste om väsentliga osäkerhetsfaktorer 
kring bolagets fortsatta drift.  
 
Det finns även tillfällen då typ II-fel uppkommer, men då det egentligen inte bör klassas 
som att revisorn har gjort fel (Geiger & Rama, 2006, s. 2). Detta kan ske om ett bolag 
frivilligt avvecklar sin verksamhet eller likvideras utan att revisorn får någon information 
om det under revisionen. Om ingen information eller indikation på att bolaget kommer gå 
i konkurs funnits bör inte revisorn kunna ses som ansvarig för det typ II-fel som uppstått 
(Geiger & Rama, 2006, s. 2).  
 
En revisor som inte följer sina förpliktelser eller helt enkelt inte gör kunden nöjd vid 
exempelvis en felaktigt utfärdad fortsatt drift-kommentar riskerar att både tappa kunden 
och bli stämd (Carson et al., 2013, s. 366). Rädslan att tappa en kund påverkar en revisors 
oberoende och Blay (2005, s. 782) menar att sannolikheten att en revisor kommenterar 
om fortsatt drift beror på relationen mellan rädslan att förlora kunden och rädslan att bli 
stämd. Han kom i sin studie fram till att om revisorn var mer rädd för att förlora kunden 
än att bli stämd valde revisorn ett mer kundförmånligt uttalande, vilket innebar att någon 
fortsatt drift-kommentar inte utfärdades. Om fallet var det motsatta, att rädslan att bli 
stämd var större än rädslan att förlora kunden, valde revisorn i större omfattning att 
kommentera om fortsatt drift för att inte gå emot lagar och standarder och därmed minska 
risken för att bli stämd (Blay, 2005, s. 782).  
 
Den självuppfyllande profetian innebär att en revisors kommentar om bolagets fortsatta 
drift är en bidragande orsak till att bolaget går i konkurs (Carson et al., 2013, s. 370; 
Venuti, 2004, s. 41). Detta då intressenters förtroende för bolaget minskar, vilket kan leda 
till att kreditgivare väljer att inte låna ut pengar till bolaget. Det gör att bolaget får svårt 
att tillföra ytterligare kapital för att eventuellt rädda upp bolaget från undergång, vilket 
kanske hade varit möjligt om det inte funnits någon kommentar. Tidigare forskning har 
visat varierande resultat huruvida vetskapen om den självuppfyllande profetian påverkar 
revisorers beslut att utfärda en fortsatt drift-kommentar. Guiral et al. (2010) och Tucker 
et al. (2003) kom fram till att den självuppfyllande profetian påverkat huruvida revisorer 
lämnat en fortsatt drift-kommentar medan Citron & Taffler (2001) inte kunde se att den 
självuppfyllande profetian påverkat revisorers beslut. Revisorer som är medvetna om den 
självuppfyllande profetian sätts i ett etiskt dilemma eftersom de vet vad konsekvensen av 
deras fortsatt drift-kommentar kan bli, samtidigt som de vet att de är skyldiga att följa 
standarder och därmed upplysa om det finns tvivel om ett bolags förmåga till fortsatt drift.  

3.3 Revisionskvalitet 
Eftersom finansiella rapporter ska innehålla information som är relevant och tillförlitlig 
är det revisorers uppgift att försäkra intressenter om att informationen i dessa är riktig 
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(IAASB, u.å.). För att kunna göra det krävs det att revisorn håller hög revisionskvalitet, 
vilket innebär att de följer riktlinjer och standarder som finns. Det innebär även att hela 
revisionsprocessen anpassas efter bolaget som revideras för att ge en så rättvisande bild 
av bolaget som möjligt (IAASB, u.å.).  
 
Det är viktigt att revisionskvaliteten hela tiden blir bättre för att behålla revisionens 
trovärdighet för att samhället ska kunna lita på informationen som bolag presenterar i sina 
finansiella rapporter (Rippe, 2014). Revisionskvaliteten har mätts på olika sätt i tidigare 
studier, exempelvis genom antalet civila tvister och åtal mot revisorer, 
inspektionsrapporter, arvode och i vilken utsträckning revisorer godkänt onormala 
periodiseringar och kommenterat om fortsatt drift (DeFond & Zhang, 2014; Elshafie, 
2014; Francis, 2011; Hoitash et al., 2007; Sundgren & Svanström, 2014a). 
 
DeAngelo (1981, s. 186) hävdar att revisionskvalitet är när en revisor upptäcker fel och 
rapporterar dem. En fortsatt drift-kommentar kan därför anses vara ett bra mått på 
revisionskvalitet. Detta beror på att revisionsberättelsen är baserad på vad revisorn 
upptäckt under revisionen vilket ger intressenterna en helhetsbild av revisionsprocessen. 
Har revisorn inte utfärdat någon fortsatt drift-kommentar på ett bolag som gått i konkurs 
är det troligt att revisorn inte utfört tillräckliga granskningsåtgärder alternativt av ovilja 
inte utfärdat någon kommentar, vilket tyder på låg revisionskvalitet (Hjalmarsson & 
Malmström, 2017, s. 20). Måttet anses vara tillförlitligt eftersom det är enkelt att 
kontrollera, saknas en fortsatta drift-kommentar när bolaget går i konkurs är det ett tecken 
på låg revisionskvalitet (DeFond & Zhang 2014, s. 287). Finns det en fortsatt drift-
kommentar i revisionsberättelsen för ett bolag som gått i konkurs är det ett bevis på att 
revisorn har följt sina förpliktelser och att revisionskvaliteten är hög. Att fortsatt drift-
kommentarer är enkla att kontrollera resulterar även i att risken för mätfel blir låg 
(DeFond & Zhang 2014, s. 287).  
 
Utifrån DeAngelos (1981) definition av revisionskvalitet går det att utläsa att det krävs att 
revisorer både har kompetens och är oberoende gentemot kunderna för att kunna hålla 
hög revisionskvalitet. Kompetens krävs för att revisorer ska kunna identifiera 
felaktigheter i de finansiella rapporter de granskar. Revisorers oberoende är nödvändigt 
eftersom de är ansvariga för att ta det slutgiltiga beslutet om en fortsatt drift-kommentar 
ska utfärdas eller inte. Beslutet ses som komplext eftersom revisorn ständigt möter 
faktorer och omständigheter som påverkar dess objektivitet och oberoende (DeFond & 
Zhang 2014, s. 287). Detta gör att de tidigare studier som använt fortsatt drift-kommentar 
som mått på revisionskvalitet har undersökt huruvida revisionskvalitet kan förklaras av 
en eller båda av dessa egenskaper (DeFond & Zhang 2014, s. 287; Sundgren & 
Svanström, 2014a).  
 
RI finns i Sverige för att kontrollera att revisorer följer god revisorssed och för att 
kontrollera tillgången till kvalificerade revisorer i samhället (RI, u.å.a). Detta görs i syfte 
att tillse samhället med hög revisionskvalitet för att revision och revisorer ska anses vara 
förtroendeingivande. RI gör detta genom att kontrollera revisorer och revisionsbyråers 
arbete samt tillse prov för att kunna godkänna både nya revisionsbyråer samt auktorisera 
revisorer. RI kan om det finns skäl inleda ett disciplinärende mot en revisor eller 
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revisionsbyrå (RI, u.å.b). Detta kan inledas i samband med att RI utfört en 
kvalitetskontroll av en revisor eller revisionsbyrå eller genom att de erhållit uppgifter av 
en myndighet att det finns orsaker att granska en viss revisor eller revisionsbyrå. Bedömer 
RI att revisorn åsidosatt sina skyldigheter följer en disciplinär åtgärd som kan innebära 
erinran, varning eller upphävande av auktorisationen (RI, u.å.b).  
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4. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den teori som studien är baserad på. Det inleds med en 
beskrivning av hur ämnet kan kopplas till agentteorin och informationsasymmetrin. 
Därefter presenteras tidigare studier som ligger till grund för hypoteserna som testas i 
studien. 

4.1 Agentteori/informationsasymmetri 
Agentproblemet och informationsasymmetrin som uppstår därav är den främsta 
anledningen till att revision behövs i samhället. Agentteorin bygger på förhållandet 
mellan agenten och principalen, det vill säga förhållandet mellan ledningen i ett bolag, 
agenten, och intressenterna i bolaget, principalen (Jensen & Meckling, 1976, s. 308).  
Agentteorin utgår från att agenten och principalen alltid agerar utifrån sitt eget intresse, 
med det menas att båda parter är ute efter att maximera sin egennytta (Jensen & Meckling, 
1976, s. 308). Eftersom det är agenten som ska arbeta och förvalta bolaget har principalen 
i många fall lite insyn i bolaget och står utanför den direkta kontrollen av bolaget 
(Johansson et al., 2005, s. 103). Här uppstår informationsasymmetri, principalen besitter 
mindre information om det faktiska ekonomiska läget i bolaget än agenten och kan 
omöjligt veta om agenten fattar beslut som gynnar principalen och inte sitt egenintresse 
(Jensen & Meckling, 1976, s. 308). Denna informationsasymmetri skapar ett behov av att 
en oberoende tredje part, det vill säga att en revisor kontrollerar de finansiella rapporterna 
för att öka transparensen och därmed minska informationsasymmetrin (Johansson et al., 
2005, s. 11; Lambert, 2001, s. 4). 
 
Revisionsberättelsen förväntas bidra med ny information till intressenterna genom att de 
får ta del av revisorns uttalande. Uttalandet är grundat på vad revisorn har hittat i 
revisionsprocessen som är beskriven i 3.1.1. Beroende på vilket uttalande revisorn gör 
signalerar det, till intressenterna, om bolagets finansiella rapporter är trovärdiga och 
tillförlitliga eller inte. En ren revisionsberättelse och därmed ett omodifierat uttalande 
tyder på att bolagets finansiella rapporter är utan väsentliga felaktigheter, vilket också 
indikerar låg informationsasymmetri mellan bolaget och dess intressenter (Abad et al., 
2017, s. 565; FAR, 2017a, s. 540). Lämnar revisorn ett modifierat uttalande och därmed 
en oren revisionsberättelse tyder det på att bolagets finansiella rapporter innehåller 
felaktigheter som intressenterna bör vara medvetna om. Detta indikerar därmed på en hög 
informationsasymmetri mellan bolaget och intressenterna (Abad et al., 2017, s. 566; FAR, 
2017a, s. 540). 
 
Revisionsberättelsen kan som beskrivet indikera omfattningen på 
informationsasymmetrin mellan bolaget och dess intressenter, men det är också 
revisionsberättelsen som minskar den. Detta sker eftersom att revisorerna genom sitt 
uttalande i revisionsberättelsen påpekar de felaktigheter som finns eller tillstyrker de 
finansiella rapporterna om de är utan väsentliga fel. Genom detta minskar 
informationsgapet mellan bolaget och intressenterna (Clinch et al., 2012, s. 762). Detta 
påvisar vikten av revisionskvalitet eftersom ett felaktigt uttalande från en revisor leder till 
att intressenterna erhåller oriktiga uppgifter och revisionsberättelsen får därmed inte sin 
förväntade effekt (Clinch et al., 2012, s. 762). Detta styrker den viktig roll som revision 
har i dagens samhälle. 
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4.2 Hypotesutveckling  

4.2.1 Över åren 
Sundgren & Svanström (2014b) undersökte små- och medelstora företag som gått i 
konkurs för att se i vilken utsträckning de fått en kommentar om fortsatt drift samt om det 
skett någon utveckling sen implementeringen av standarden RS/ISA 570. Deras resultat 
visade att revisorers utfärdande av fortsatt drift-kommentarer hade ökat från 11,19 % vid 
implementeringen av standarden 2004/05 till 16,62 % år 2010/11 (Svanström & 
Sundgren, 2014b, s. 2). Sundgren & Svanström (2014b) menar att det tar lång tid från att 
en ny standard implementerats till revisorer tagit till sig förståelsen och användandet av 
den. 
 
Persakis & Iatridis (2016, s. 95) undersöker i sin studie om finanskrisen hade någon 
inverkan på revisionskvalitet och fann ett negativt samband. Många studier, som använt 
fortsatt drift-kommentarer som en proxy för revisionskvalitet, är gjorda i samband med 
finanskrisen 2007–2009 eller kort därefter. En förbättring av revisionskvaliteten bör 
därför ha skett då ekonomin i Sverige varit stabil under en längre tid. Holm & Zaman 
(2012, s. 51) påpekar att revisionskvaliteten ifrågasätts av intressenter under finanskriser, 
vilket leder till att ökad press sätts på revisorer och myndigheter att förbättra den. Efter 
finanskrisen 2007–2009 publicerade EU ett Green Paper i syfte att skapa en diskussion 
kring huruvida revisorer offentliggör rätt information i revisionsberättelsen och deras 
oberoende gentemot kunderna (European Commission, 2017). Diskussionen ledde till att 
EU under 2014 antog ett revisionspaket vars syfte var att stärka revisionskvaliteten. I 
Sverige har man sett resultat av jobbet till en förbättring av revisionskvaliteten genom 
instiftandet av nya lagar. En av de lagarna har gjort det tvingande för revisorer att utfärda 
en fortsatt drift-kommentar om det är aktuellt och den instiftades år 2016 (SFS 2005:551). 
Det visar på att samhället arbetar för att förbättra revisionskvaliteten. 
 
Något som även ökat pressen på revisorer i Sverige är de uppmärksammade tvisterna, 
Kraft & Kultur, HQ Bank och Prosolvia som skakat revisionsbranschen (Hadjipetri 
Glantz, 2017, s. 18; Halling, 2013, s. 7). Antalet stämningarna mot revisorer har varit låga 
i Sverige jämfört med till exempel i USA, dock har stämningarna i Sverige ökat de senaste 
åren i samband med införandet av det solidariska betalningsansvaret mellan revisor, vd 
och styrelseledamöter (Hadjipetri Glantz, 2017, s. 18). Det solidariska betalningsansvaret 
kan dock anses vara osolidariskt eftersom det är revisorn som i första hand stäms, då det 
visats ge störst chans till att få betalt (Hadjipetri Glantz, 2017, s. 18). Att stämningar mot 
revisorer ökat de senaste åren kan ha resulterat i att revisorers rädsla att bli stämda har 
blivit större vilket bör ha lett till att de blivit mer noggranna att följa de riktlinjer och lagar 
som finns.  
 
Mellan åren 2014 och 2016 avgjordes 130 disciplinärenden i Sverige. Detta innebär ett 
genomsnitt på 43 disciplinära åtgärder per år och av detta genomsnitt ledde endast sex 
åtgärder per år till upphävanden av en revisors auktorisation/godkännande (RI, 2016, s. 
13).  Av disciplinärendena mellan 2014–2016 var det totalt 14 stycken som var relaterade 
till fortsatt drift, varav endast två av dem ledde till upphävande av revisorers 
auktorisation/godkännande (Appendix 1). Sannolikheten att revisorer är oroliga för att få 
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en disciplinär åtgärd utfärdad mot sig bör vara liten eftersom åtgärder som leder till 
upphävande av auktorisationen/godkännandet sker i sådan liten omfattning. En revisor 
som får en disciplinär åtgärd emot sig riskerar att få ett skadat rykte och riskerar även att 
få hårdare disciplinära åtgärder emot sig i framtiden (Fuentes et al., 2015; Gunny & Zang, 
2013; Sundgren & Svanström, 2017, s. 792). Det gör att disciplinära åtgärden generellt 
ökar revisorers incentiv att hålla hög revisionskvalitet för att upprätthålla sitt 
yrkesmässiga anseende.   
 
Eftersom att fortsatt drift-kommentarerna fortfarande var relativt få år 2011 och 
standarden nu funnits i 14 år bör alla revisorer hunnit vant och anpassat sig till standarden, 
vilket gör att man bör kunna se en förbättring av revisionskvaliteten. Efter finanskrisen 
2007–2009, publicerandet av Green Paper och revisionspaket som EU antog 2014 samt 
införandet av den nya lagen 2016, bör pressen från intressenter och myndigheter ha ökat. 
Pressen bör ha lett till att revisorer succesivt blivit mer noggranna i revisionsprocessen 
för att undvika att begå fel vilket resulterar i följande hypotes:  
 
H1: Revisionskvaliteten har ökat under studieperioden.  

4.2.2 Kön  
Det finns dokumenterade skillnader mellan kvinnor och män vilket gör det intressant att 
undersöka om dessa skillnader kan komma att påverka revisionskvaliteten. Män har visat 
sig vara mer risktagande än kvinnor (Jianakoplos & Bernasek, 1998, s. 629; Schubert, 
2006). Det finns också en dokumenterad skillnad som visat att män är mer självsäkra än 
kvinnor. Detta har visat sig leda till att kvinnliga revisorer är mer noggranna i 
genomförandet av sina uppgifter innan de gör ett uttalande i revisionsberättelsen (Ittonen 
& Peni, 2012, s. 15). Ittonen & Peni (2012) har även kommit fram till att kvinnliga 
revisorer har signifikant högre arvode än män. De anser att kvinnliga revisorers höga 
arvode beror på att de tar mindre risker och är mer noggranna (Ittonen & Peni, 2012). 
Ittonen et al. (2013) har studerat sambandet mellan ett bolags periodiseringar och könet 
på dess revisor. Resultatet visade att de bolag som hade en kvinnlig revisor var 
förknippade med högre kvalitet på periodiseringarna. De menade att resultatet gick i linje 
med litteratur som visar att kvinnor är mindre risktagande än män och att det påverkar 
revisionsprocessen.  
 
Radtke (2000) undersökte i sin studie huruvida kön påverkar en individs beslutsfattande i 
etiskt känsliga situationer både på ett privat- och professionellt plan. Studien fann ingen 
skillnad mellan män och kvinnors etiska beslutsfattande. I en liknande studie av Glover 
et al. (2002) fick respondenterna svara på realistiska arbetsrelaterade etiska dilemman och 
de fann att kvinnor mer sannolikt tog mer etiska beslut än män. Chung & Monroe (2001, 
s. 116) undersökte skillnader mellan män och kvinnors omdöme när det kommer till 
revision genom att studera hur revisorerna genomförde en uppgift med två olika 
svårighetsgrader. De kom fram till att kvinnor var bättre än män på den mer komplicerade 
uppgiften medan män var bättre på den mindre komplicerade uppgiften (Chung & 
Monroe, 2001, s. 123).  
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Breesch & Branson (2009) undersökte i sin belgiska studie hur revisionsberättelsen och 
en revisors omdöme påverkas av en revisors kön. De granskade 20 revisorsexaminationer 
av manliga revisorer och 20 revisorsexaminationer av kvinnliga revisorer för att se om 
det fanns en skillnad i revisionskvalitet. Vidare undersökte de i vilken utsträckning 
revisorer hittade felaktigheter, hur korrekta deras analyser av dessa felaktigheter var samt 
i vilken utsträckning dessa felaktigheter rapporterades i revisionsberättelsen (Breesch & 
Branson, 2009, s. 86–87). De fann ingen skillnad mellan könen och i vilken utsträckning 
de upptäckte felaktigheter och rapporterade dem, däremot visade det sig att kvinnor var 
sämre på att analysera de upptäckta felen (Breesch & Branson, 2009, s. 96).  
 
I en studie från Australien undersöktes huruvida revisionspartners kön hade något 
samband med i vilken utsträckning de utfärdade en fortsatt drift-kommentar till bolag med 
ekonomiska svårigheter (Hossain et al., 2016). Resultatet indikerar att kvinnliga partners 
i mindre utsträckning lämnade kommentarer om fortsatt drift, vilket tyder på att de håller 
lägre revisionskvalitet jämfört med män. Hardies et al. (2016) genomförde en liknande 
studie i Belgien som också undersökte om det fanns något samband mellan 
revisionskvalitet och manliga och kvinnliga revisionspartners. De fann i motsats till 
Hossain et al. (2016) att kvinnliga partners i Belgien med större sannolikhet utfärdar en 
fortsatt drift-kommentar än män (Hardies et al., 2016, s. 29). 
 
Huruvida manliga eller kvinnliga revisorer lämnar fortsatt drift-kommentarer i större 
utsträckning har som beskrivet gett varierande resultat i tidigare studier. Trots detta tyder 
tidigare forskning på att kvinnor tar mer etiskt korrekta beslut i tuffa situationer, då de 
kan anses ta mindre risker och vara mer noggranna i sina arbetsuppgifter. Författarna 
menar även att utfärdandet av en fortsatt drift-kommentar bör kunna ses som en 
komplicerad uppgift, vilket tyder på att kvinnor i större utsträckning borde utfärda en 
fortsatt drift-kommentar när det är aktuellt. Kvinnliga revisorer torde därmed hålla högre 
revisionskvalitet än män eftersom att de mer sannolikt både skulle upptäcka och påtala de 
fel de upptäckt. Resonemangen mynnar ut i följande hypotes: 
 
H2: Kvinnliga revisorer håller högre revisionskvalitet än manliga revisorer. 

4.2.3 Erfarenhet 
Alissa et al. (2014) studerade hur revisorers erfarenhet påverkar utförandet av revisionen. 
De kom fram till att en revisor med mer erfarenhet genomför revisionsprocessen på ett 
bättre sätt än en revisor med mindre erfarenhet (Alissa et al., 2014, s. 509). Att det finns 
en skillnad mellan mer och mindre erfarna revisorer gör det intressant att undersöka 
huruvida erfarenhet påverkar revisionskvaliteten. 
 
En studie där sambandet mellan revisionskvalitet och erfarenhet undersökts är i Cahan & 
Suns (2015) arkivstudie. De använde sig av kinesisk data där erfarenhet mättes genom det 
totala antalet år som revisorn arbetat inom revision. Studien visade att mer erfarna 
revisorer genomförde revisioner av högre kvalitet jämfört med mindre erfarna revisorer 
(Cahan & Sun, 2015). Erfarenhet har även studerats genom sambandet mellan revisorers 
förmåga att hitta fel under revisionen och hur många års erfarenhet revisorerna har inom 
yrket (Libby & Frederick, 1990). Libby & Frederick (1990, s. 362) kom fram till att 
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revisorer med längre erfarenhet var bättre på att identifiera felaktigheter i revisionen 
jämfört med mindre erfarna revisorer, vilket visade på att mer erfarna revisorer höll högre 
revisionskvalitet. 
 
Simnett (1996) genomförde en experimentell studie där 100 revisorer fick i uppgift att 
välja ut och tolka bolagsinformation på samma sätt som i granskningsprocessen vid en 
faktisk revision. De fann inget samband mellan revisorers erfarenhet och tolkning av 
informationen. Däremot fann de att mer erfarna revisorer var bättre på att välja ut 
information och revisionsbevis i granskningsprocessen för att få en bättre överblick av 
bolaget (Simnett, 1996, s. 714).  
 
Även Ruiz-Barbadillo et al. (2004) och DeAngelo (1981) diskuterade i sina studier att 
identifikationen av fel är beroende av utbildning, expertis och kunskaper vilket kräver 
erfarenhet. De menar även att det faktiska beslutet att utfärda en fortsatt drift-kommentar 
handlar till stor del om hur etisk och oberoende en revisor är. McCullough & Faught 
(2005) har undersökt etiskt beslutsfattande genom att låta studenter svara på en enkät med 
etiska dilemman och scenarios. Resultatet visade att de studenter som hade mer 
arbetslivserfarenhet var mer benägna att svara mer etiskt jämfört med de studenter som 
hade mindre arbetslivserfarenhet (McCullough & Faught, s. 2005). Detta tyder på att ju 
längre man arbetat inom ett visst område, desto lättare blir det att ta etiskt korrekta beslut.  
 
Att mer erfarna revisorer visat sig ta mer etiskt korrekta beslut samt att de arbetat längre 
än mindre erfarna revisorer inom ett visst område, tyder på att de har rutin för hur de ska 
hantera olika revisionssammanhang. Mer erfarna revisorer bör därför vara mer benägna 
att utfärda fortsatt drift-kommentarer, vilket utmynnar i följande hypotes:  
 
H3: Mer erfarna revisorer håller högre revisionskvalitet än mindre erfarna revisorer. 

4.2.4 Ålder 
Kanfer & Ackerman (2004) har studerat huruvida en persons ålder påverkar dess 
motivation. På ett professionellt plan har det visats att äldre, främst de som börjar närma 
sig pension, är mindre motiverade till att delta i utbildningar och lära sig nya färdigheter 
(Cron et al., 1988, s. 88; Kanfer & Ackerman, 2004, s. 455). Äldre har även visat sig vara 
mer ovilliga att ta risker jämfört med yngre (Vroom & Bernd, 1971). Förändringarna i 
motivation och risktagande som sker med åldern kan påverka arbetsprestationen (Inceoglu 
et al., 2012, s. 324; Vroom & Bernd, 1971).  
 
Det etiska beslutsfattandet påverkas även av ålder, Chan & Leung (2006) undersökte 
studenters förmåga att upptäcka etiska dilemman i olika revisionsscenarios. Deras resultat 
visade att sannolikheten var större att äldre studenter upptäckte etiska problem jämfört 
med de yngre (Chan & Leung, 2006, s. 451). Resultatet går i linje med resultatet från 
Karcher (1996) studie som visar att äldre revisorer i högre grad är mer etiska än yngre 
revisorer, vilket indikerar att ju äldre man blir, desto mer kunskaper samlar man på sig för 
att kunna ta etiskt korrekta beslut.  
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Conroy et al. (2010) undersökte om det existerar något samband mellan position på 
revisionsbyrån och revisorers etik. Detta gjorde de genom att låta revisorer svara på olika 
case där de hade i uppgift att rangordna hur accepterande de var till olika arbetsrelaterade 
scenarios. Resultatet visade att det inte fanns något samband mellan position och etik, 
däremot kunde man se att de äldre revisorerna var mindre accepterande till oetiskt 
beteende än de yngre. I ett av de 30 casen fann de dock det motsatta sambandet, vilket 
Conroy et al. (2010) förklarade berodde på att det specifika caset fokuserade på 
tvivelaktiga transaktioner med externa bolag vilket liknade redovisningsfusket vid fallet 
av Enron. De yngre respondenterna kan därför ha varit mer medvetna om detta och 
därmed varit mer aktsamma för att inte begå samma misstag som Enrons revisionsbyrå 
Arthur Andersen (Conroy et al., 2010, s. 187). 
 
Sundgren & Svanström (2014a) studerade revisionskvalitet genom revisorers benägenhet 
att kommentera om fortsatt drift på bolag som inom tolv månader efter sista 
årsredovisningen gått i konkurs. Deras studie visade att äldre revisorer i mindre 
utsträckning kommenterade om fortsatt drift jämfört med yngre revisorer.  Författarna 
påpekar att detta resultat kan ha berott på att standarden RS/ISA 570 var så nyligt 
implementerad och att äldre revisorer tenderar att vara mindre villiga att delta i 
utbildningar och förstå nya regler och standarder (Sundgren & Svanström, 2014a, s. 549). 
 
Som nämnts ovan är äldre personer generellt mindre villiga att delta i utbildningar och det 
kan ta längre tid för dem att acklimatisera sig till förändringar. Studier tyder på att äldre 
inte är lika motiverade som yngre till att ta avgörande beslut såsom att utfärda en fortsatt 
drift-kommentar, trots detta har äldre visats ta mer etiskt korrekta beslut. Författarna tror 
att det faktum att äldre visats ta mer etiskt korrekta beslut dominerar över effekten från 
bristande motivation vilket mynnar ut i följande hypotes:  
  
H4: Äldre revisorer håller högre revisionskvalitet än yngre revisorer. 

4.2.5 Stadsstorlek 
Beck et al. (2018, s. 398) argumenterar för att tidigare forskning som gjorts inom 
statsekonomi även går att applicera på revisionsyrket. Bland annat har de funnit att större 
städer har mer humankapital och produktivitet, vilket gör att de producerar bättre 
ekonomiska resultat. De undersökte därför hur revisionen påverkas av humankapital och 
produktivitet hos revisorer i en mindre stad respektive i en större stad (Beck et al., 2018, 
s. 399). Slutsatsen var att en stads humankapital har ett positivt samband med 
revisionskvaliteten.  
 
Francis & Yu (2009), undersökte hur storleken på ett revisionskontor påverkar 
revisionskvaliteten. De kom fram till att större revisionskontor har mer expertis, det vill 
säga mer humankapital, vilket resulterar i att de håller högre kvalitet på deras revisioner 
jämfört med mindre kontor. Detta innebär även att stora Big 4-kontor håller högre 
revisionskvalitet jämfört med små Big 4-kontor (Francis & Yu, 2009, s. 1522). I en studie 
av Choi et al. (2010) undersöktes revisionskontor i USA för att se om det fanns något 
samband mellan kontorsstorlek och revisorers oberoende. Resultatet visade att mindre 
revisionskontor är mer ekonomiskt beroende av sina kunder jämfört med större 
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revisionskontor (Choi et al., 2010, s. 94). En revisor som är ekonomiskt beroende av en 
specifik kund riskerar att skada sitt oberoende och är därmed mer benägen att ta oetiska 
beslut i syfte att behaga kunden (Choi et al., 2010, s. 94). I en liknande studie av Sundgren 
& Svanström (2013) undersökte de huruvida revisionskvaliteten skiljer sig mellan mindre 
och större revisionskontor i Sverige. De fann ett positivt samband mellan storlek på 
revisionskontor och revisionskvalitet och antydde att mer expertis på ett och samma ställe 
är en bidragande faktor till detta (Sundgren & Svanström, 2013, s. 52).  
 
De största revisionsbyråerna i Sverige har sina största kontor placerade i storstäder som 
Stockholm, Göteborg och Malmö. Detta beror sannolikt på att det finns fler bolag i 
storstäder vilket gör att det finns en större efterfrågan på revisorer (SCB, 2017). Det gör 
det möjligt att ha personal som är specialiserad inom specifika områden, vilket indikerar 
att det finns mer kompetens och expertis på kontoren i större städer.  
 
Revisorer i mindre städer tenderar att vara mer ekonomiskt beroende av sina kunder och 
har därför svårare att hålla sig oberoende jämfört med revisorer i större städer. Då det 
även finns mer expertis och kompetens att tillgå i de större städerna mynnar det ut i 
följande hypotes: 
 
H5: Revisorer som arbetar i storstäder håller högre revisionskvalitet än revisorer som 
arbetar i mindre städer.  
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5. Praktisk Metod 
I detta kapitel presenteras den valda undersökningsmetoden och därefter presenteras 
studiens tillvägagångssätt. Detta följs av en beskrivning av studiens testvariabler och 
kontrollvariabler.  

5.1 Undersökningsmetod 
En kvantitativ metod syftar till att samla in kvantifierbar data som sedan bearbetas för att 
genom statistiska test kunna dra slutsatser kring de hypoteser som formats från tidigare 
teorier (Ejvegård, 2009, s. 38; Olsson & Sörensen, 2011, s. 108). Denna metod är att 
föredra i en studie som avser att jämföra, förklara relationer och se skillnader mellan olika 
variabler medan en kvalitativ metod är att föredra i en studie som avser att tolka och förstå 
olika företeelser (Patel & Davidson, 2011, s. 14). Författarna har valt att använda en 
kvantitativ metod eftersom att den lämpar sig bäst med studien syfte. 

5.2 Urvalsprocess 
De tre övergripande frågorna som måste besvaras vid inledningen av en undersökning är 
vem, vad och hur något ska undersökas (Dahmström, 2005, s. 54). Dessa frågor bör 
besvaras i relation till varandra för att det ska vara möjligt att genomföra undersökningen. 
 
Författarna åtog sig i uppdrag från Tobias Svanström och Stefan Sundgren att koda data 
för ett urval de gjort för perioden 2005–2014. Urvalet för bokslutsåren 2012–2014 är 
därmed inte gjort av författarna själva, utan författarna fick förmånen att använda en del 
av den data de hjälpt till att koda i denna studie. Då författarna ville ha en längre 
tidsperiod, gjordes ett eget urval för att inkludera bokslutsåren 2015–2017, där samma 
kriterier som Tobias Svanström och Stefan Sundgren utgick från i deras urval användes. 
Dessa kriterier är: 
● Bolaget är ett svenskt aktiebolag. 
● Den inledda konkursen ska ha skett inom tolv månader från det senaste 

bokslutsåret. 
● En årsredovisning med revisionsberättelse ska finnas tillgänglig för det senaste 

bokslutsåret. 
Vid frågan vem och vad som ska undersökas, så utgör populationen i studien alla svenska 
aktiebolag som inlett en konkurs mellan 2012-01-01 och 2018-03-16 och har en 
årsredovisning med revisionsberättelse tillgänglig från det senaste bokslutsåret.  
 
Vid frågan om hur detta genomfördes använde sig författarna av databasen Retriever 
Business (Retriever) som finns tillgänglig via Umeå universitetsbiblioteks hemsida. 
Retriever är en efterträdare till Affärsdata, vilken var den databas Tobias Svanström och 
Stefan Sundgren använde vid sitt urval. Via Retriever har man tillgång till att hämta alla 
svenska aktiebolags årsredovisningar, information om ägarbyten samt annan 
företagsinformation såsom information om konkurser och bolags befattningshavare. 
Sökningen för bokslutsåren 2015–2017 resulterade i 750 bolag. Då vissa bolag i denna 
sökning inte hade någon årsredovisning med revisionsberättelse och då vissa bolag inte 
hade inlett konkurs inom tolv månader från det senaste bokslutsåret, har dessa uteslutits 
eftersom de inte uppfyllde kriterierna för urvalet. Denna urvalsprocess resulterade i 591 
observationer och med Tobias Svanström och Stefan Sundgrens urval på 1357 
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observationer hade författarna total 1948 observationer att tillgå. Då urvalet utgör hela 
populationen och är relativt liten fann författarna det relevant att göra en 
totalundersökning för att få ett representativt urval (Dahmström, 2005, s. 64). 
 
Eftersom studien är baserad på data från alla konkursdrabbade aktiebolag under 
studieperioden 2012–2017 som har en tillgänglig årsredovisning, kan urvalet ses som 
representativt för hela populationen som undersöks (Bryman & Bell, 2017, s. 180). Det 
gör det möjligt att generalisera resultatet av studien. 

5.3 Datainsamlingsprocess 
Organisationsnumren på alla bolag som ingick i urvalet listades i Retriever och författarna 
kunde där även inkludera de nyckeltal som de valt att använda som kontrollvariabler. 
Organisationsnumren och nyckeltalen fördes sedan över till Excel. För att samla 
information om revisorernas byråtillhörighet, kön, staden de arbetar i samt huruvida 
revisorerna utfärdat någon fortsatt drift-kommentarer har författarna manuellt sökt på var 
och en av de 1948 bolagens organisationsnummer på Retrievers hemsida. Genom att 
granska var och en av bolagens årsredovisningar och revisionsberättelser har författarna 
manuellt kunnat översätta informationen om revisorernas kön, byråtillhörighet och staden 
de arbetar i för varje enskilt bolag till ett Excel dokument. I samband med att författarna 
sökte på de enskilda bolagen på Retriever kunde revisorernas ålder tas fram, eftersom 
revisorernas födelseår framkom i informationen om bolaget på hemsidan. Revisorernas 
erfarenhet har hämtats via en lista från RI där året som revisorn blev kvalificerad 
framkommer. I vissa fall fanns inte revisorns byråtillhörighet tillgänglig i 
revisionsberättelsen, i dessa fall användes RI:s hemsida där revisorns för- och efternamn 
användes för att få fram byråtillhörigheten.  
 
Då all data som samlats in kommer från Retriever och RI är den sekundär (Olsson & 
Sörensen, 2011, s. 46). Författarna bedömer både Retriever som är tillgänglig via Umeå 
universitetsbibliotek och RI som är en expertmyndighet inom revision som tillförlitliga 
källor. Därav anses risken för felaktigheter i den insamlade data som låg. 

5.4 Databearbetning 
Efter insamlingen av datamaterialet kodades det och sammanställdes i Excel. Kodningen 
genomfördes i linje med de instruktioner som Tobias Svanström och Stefan Sundgren 
presenterat. Därför kodades en nolla om ingen fortsatt drift-kommentar hade utfärdats i 
revisionsberättelsen och en etta om en fortsatt drift-kommentar hade utfärdats. Enligt 
Tobias Svanström och Stefan Sundgren instruktioner kodades även byråtillhörighet till 
olika siffror beroende på vilken byrå som revisorn tillhörde, dessa delades sedan in i 
grupper som baserades på storlek. Detta resulterade i tre grupper, Big 4, mellanstora och 
mindre. Kön och staden revisorn arbetar i kodades även om till siffror.  Staden som en 
revisor arbetar i baserades på staden där revisionsberättelsen skrevs under. Städerna 
delades sedan in i tre grupper som baserades på storlek utifrån Sveriges kommuner och 
landstings (2017) definitioner på storstäder, större städer och mindre städer. Erfarenheten 
och åldern räknades ut från födelseåret respektive året då revisorn blev kvalificerad, fram 
tills det året revisionsberättelsen blev signerad av revisorn. För att testa utvecklingen av 
revisionskvalitet över åren användes bokslutsåren. 
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Därefter fördes datamaterialet över till statistikprogrammet SPSS för att genomföra tester. 
Inledningsvis framställdes deskriptiv statistik för att med siffror beskriva studiens 
resultat. Via den kunde författarna studera standardavvikelsen samt de minsta och största 
värdena i respektive variabel. Utifrån den deskriptiva statistiken kunde en stor variation 
identifieras i ett antal variabler. Plottdiagram användes för att identifiera vilka av värdena 
som ansågs vara extrema. De observationer där extremvärden identifierades, 
exkluderades från urvalet eftersom det fanns en risk att de skulle påverka resultatet. Det 
identifierades fem extremer i totala tillgångar, tolv i kassalikviditet och 25 i soliditet. Det 
resulterade i att totalt 42 observationer exkluderades från urvalet. 
 
Deskriptiv statistik och plottdiagram användes även i syfte att identifiera eventuella 
felkodningar. När variablerna kontrollerades mot fortsatt drift-kommentarer visade det 
tydligt om någon siffra stack ut, vilket indikerade på felkodning. Det gjorde det möjligt 
att identifiera samt revidera fel i urvalet för att undvika felaktigheter i så hög grad som 
möjligt. Ett plottdiagram användes även för att se så revisorernas ålder och erfarenhet 
varrätt kodade. I det visades det tydligt om en revisor hade längre erfarenhet än vad denne 
var gammal vilket indikerade att kodningen blivit fel. Då kontrollerades dessa igen och 
korrigerades till de korrekta siffrorna. 
 
I SPSS kodades revisorns kön, byråtillhörighet och staden revisorn arbetar i om till 
dummyvariabler. Vid genomförandet av tester utelämnades en dummyvariabel i 
respektive variabel. Den variabel som utelämnades kallas för referensvariabel och är den 
variabeln som de övriga jämförs mot (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 110). Användandet 
av dummyvariabler gör det möjligt att jämföra om det finns skillnader i utfärdandet av 
fortsatt drift-kommentarer mellan olika grupper i en viss variabel. Eftersom tester med 
dummyvariabler endast möjliggör jämförelser mot en dummyvariabel per test, utfördes 
kompletterande analyser utöver de ordinarie testerna. Det gjorde det möjligt att byta 
referensvariabel och göra jämförelser inom en viss variabel och därmed kunna uttala sig 
om skillnader mellan dem gällande utfärdandet av fortsatt drift-kommentarer.  

5.5 Bortfall 
Inga externa bortfall uppstod eftersom undersökningen genomfördes med ett totalurval 
(Olsson & Sörensen, 2011, s. 153). Några interna bortfall uppstod, dels saknade vissa 
bolag information om flera av variablerna och vissa bolag hade gått i konkurs vid 
signerandet av revisionsberättelsen. Interna bortfall förekom även då revisorn påpekat att 
det var likvidatorn som hade ansvaret för förvaltningen, vilket innebär att aktiebolaget är 
under avveckling och ingen bedömning kring fortsatt drift behöver då göras (Olsson & 
Sörensen, 2011, s. 153). Antalet bortfall uppgick totalt till 36 stycken. Efter exkluderingen 
av dessa bortfall och extremvärden slutade urvalet i totalt 1871 observationer som testerna 
baserades på. 
  
Vid de tester där revisorernas erfarenhet ingick uppkom ett bortfall på 195 observationer 
eftersom de revisorerna inte fanns med i listan över året revisorn blev kvalificerad från 
RI. Detta innebär att modell 2 som presenteras i avsnitt 6.3 består av ett lägre antal 
observationer än modell 1 som presenteras i samma avsnitt.  
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5.6 Beskrivning av undersökningens variabler 

5.6.1 Beroende- och testvariabler 
Eftersom denna studie syftar till att försöka förklara vad som påverkar revisionskvalitet 
genom att använda fortsatt drift-kommentarer som proxy utgör det studiens beroende 
variabel (Djurfeldt et al., 2018, s. 138). Fortsatt drift-kommentarer är ett direkt mått på 
revisionskvalitet med små mätfel, vilket innebär att finns det en fortsatt drift-kommentar 
hos ett bolag som gått i konkurs, tyder det på hög kvalitet och vice versa (DeFond & 
Zhang, 2014, s. 287). Då fortsatt drift-kommentarer har använts som proxy för 
revisionskvalitet i tidigare studier tyder det på att det är ett relevant och tillförlitligt mått 
(Carey & Simnett, 2006; Knechel & Vanstraelen, 2007; Sundgren & Svanström, 2014a).  
I denna studie förväntas kön, ålder, erfarenhet och stadsstorlek påverka i vilken 
utsträckning en revisor lämnar en fortsatt drift-kommentar hos ett bolag som gått i 
konkurs och det är därmed dessa som utgör testvariablerna (Djurfeldt et al., 2018, s. 138). 
Dessa kommer testas genom en logistisk regression som beskrivs vidare i avsnitt 6.3. I 
tabell 1 nedan presenteras en sammanfattning av beroende- och testvariabler.  
 
Tabell 1. Sammanfattning av beroende- och testvariabler 

Beroende 
variabel 

Beskrivning Mått Kodning 

Revisionskvalitet Har en fortsatt drift-
kommentar utfärdats i 
enlighet med ISA 570 
hos ett bolag som gått i 
konkurs 

Ja, om en fortsatt drift-
kommentar finns 
Nej, om en fortsatt 
drift-kommentar inte 
finns 

Ja: 1 
Nej: 0 

Testvariabler 
   

2012 Om bokslutsåret är 2012 Bokslutsår 2012: 1 
Annat: 0 

2013 Om bokslutsåret är 2013 Bokslutsår 2013: 1 
Annat: 0 

2014 Om bokslutsåret är 2014 Bokslutsår 2014: 1 
Annat: 0 

2015 Om bokslutsåret är 2015 Bokslutsår 2015: 1 
Annat: 0 

2016 Om bokslutsåret är 2016 Bokslutsår 2016: 1 
Annat: 0 

2017 Om bokslutsåret är 2017 Bokslutsår 2017: 1 
Annat: 0 
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Kön Revisorns kön Man eller Kvinna Kvinna: 1 
Man: 0 

Ålder Revisorns ålder År Kontinuerlig 
variabel 

Erfarenhet Hur länge har revisorn 
varit kvalificerad 

År Kontinuerlig 
variabel 

Storstad Revisorn arbetar i en 
storstad 

≥ 200 000 invånare 
 

Storstad: 1  
Annat: 0 

Större stad Revisorn arbetar i en 
större stad 

< 200 000 invånare  
≥ 40 000 invånare 

Större stad: 1 
Annat: 0 

Mindre stad Revisorn arbetar i en 
mindre stad 

< 40 000 invånare Mindre stad: 1 
Annat: 0 

 

5.6.2 Kontrollvariabler 
För att kontrollera andra faktorer som kan komma att påverka revisionskvaliteten förutom 
de testvariabler som undersöks i studien har kontrollvariabler inkluderats (Svanström, 
2008, s. 239). Sju kontrollvariabler har valts utifrån tidigare forskning som avhandlat 
revisionskvalitet och fortsatt drift-kommentar och som visat att de kan ha en effekt. Dessa 
presenteras var för sig nedan och sammanfattas sedan i tabell 2. 

5.6.2.1 Soliditet  
Att inkludera en variabel som ger en bild av ett bolags finansiella ställning kan hjälpa öka 
förklaringsgraden hos de modeller som undersöks (Johnson et al., 2002, s. 647). Soliditet 
är ett mått på ett bolags långsiktiga betalningsförmåga. Eftersom nyckeltalet visar 
företagens finansiella ställning är det något som bör påverka revisorernas beslutsfattande 
gällande utfärdandet av fortsatt drift-kommentarer. Har ett bolag en låg soliditet indikerar 
det att en stor del av bolaget är finansierat med lån. Därmed anses ett bolag som har låg 
soliditet ha en hög finansiell risk. Detta anses därför vara en relevant kontrollvariabel för 
studien. 

5.6.2.2 Kassalikviditet 
Tidigare studier har använt likviditet som en variabel som kan hjälpa till att förklara om 
ett bolag får en fortsatt drift-kommentar eller inte. Tidigare forskning har kommit fram 
till att bolag med större likviditetsrisk i större utsträckning erhöll fortsatt drift-
kommentarer (Lenard et al., 2001; Li, 2009, s. 211; Pasiouras et al., 2007, s. 1321). 
Kassalikviditet är ett nyckeltal som används som en indikator på bolags kortsiktiga 
betalningsförmåga och kommer i denna studie användas som mått på ett bolags 
likviditetsrisk. 

5.6.2.3 Totala tillgångar (LN) 
Den naturliga logaritmen av bolagens totala tillgångar används som ett storleksmått och 
kan ha betydelse för studien eftersom en revisors beslutsfattande kan påverkas av ett 
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bolags storlek. Totala tillgångar har använts som kontrollvariabel i ett flertal studier om 
revisionskvalitet och att den naturliga logaritmen av totala tillgångar används är för att 
minska de extrema variationer som kan finnas (Francis & Yu, 2009; Ireland, 2003; Myers 
et al., 2003; Sundgren & Svanström, 2014a). Studierna visar att revisorer i större 
utsträckning väljer att inte utfärda någon fortsatt drift-kommentarer till stora bolag. Det 
förklaras av att företag med mer omfattande tillgångar har bättre förutsättningar att 
undvika konkurs eftersom de har bättre möjligheter till finansiering (Francis & Yu, 2009; 
Ireland, 2003; Sundgren & Svanström, 2014a).  

5.6.2.4 Förlust 
Kontrollvariabeln förlust är en dummyvariabel som baserats på bolagens EBITDA som 
visar ett bolags vinst eller förlust innan skatt. Denna variabel anger om bolaget gått med 
förlust eller inte under det senaste räkenskapsåret och är ett mått på bolagets lönsamhet. 
Lönsamhetsmåttet EBITDA har använts som kontrollvariabel i tidigare studier och 
kommit fram till att de mindre lönsamma bolagen oftare erhåller en fortsatt drift-
kommentar jämfört med de mer lönsamma bolagen (Citron & Taffler, 2001; Ireland, 
2003; Sundgren & Svanström, 2014a).   

5.6.2.5 Storlek på revisionsbyrå 
I tidigare studier har sambandet mellan revisorers byråtillhörighet och revisionskvalitet 
undersökts. Flertalet studier har visat att Big 4-byråerna håller högre revisionskvalitet 
jämfört med övriga revisionsbyråer (Geiger & Rama, 2006; Pierce & Sweeney, 2010; 
Tagesson & Öhman, 2015). Disciplinära sanktioner är utfärdade i mindre utsträckning till 
de sex största revisionsbyråerna i Sverige, vilka utgörs av Big 4-byråerna, Grant Thornton 
och BDO, jämfört med de resterande revisionsbyråerna (Sundgren & Svanström, 2013, 
s. 33). Detta tyder på att större revisionsbyråer har bättre kvalitet på sina revisioner då de 
i mindre utsträckning åsidosätter sina skyldigheter som revisor. Resonemanget stöds av 
Boone et al. (2010) som fann att utfärdandet av fortsatt drift-kommentarer skedde i stort 
sett i samma utsträckning för de revisorer som arbetade för Big 4 som de som arbetade 
för en medelstor revisionsbyrå. Detta visar att de större revisionsbyråerna håller högre 
revisionskvalitet jämfört med de mindre. DeAngelo (1981) menar att det beror på att de 
större revisionsbyråerna inte är lika beroende av en specifik kund samt att en felaktighet 
från deras sida skulle påverka deras rykte i högre utsträckning. 

5.6.2.6 Skuldsättningsgrad 
Kontrollvariabeln skuldsättningsgrad ger en indikation på bolagens finansiella ställning 
och skuldsättning. Skuldsättningsgraden visar relationen mellan ett bolags skulder och 
eget kapital. Generellt sett är ett bolag som har en hög skuldsättningsgrad mer känslig 
mot förändringar och osäkerheter på marknaden. I motsats är bolag som har en låg 
skuldsättningsgrad en god förmåga att klara sig även i tuffa tider. Därmed bör de bolag 
som har en hög skuldsättningsgrad ses som att de har större finansiell risk och därmed få 
fler fortsatt drift-kommentarer utfärdade från revisorn. Nyckeltalet har använts som 
variabel i tidigare studier som undersökt revisionskvalitet (Ireland, 2003; Laitinen & 
Laitinen, 1998; Lennox, 1999).  
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Tabell 2. Sammanfattning av kontrollvariablerna 

Kontrollvariabel Beskrivning Mått Kodning 

Soliditet Långsiktig 
betalningsförmåga 

% Kontinuerlig 
variabel 

Kassalikviditet Kortsiktig 
betalningsförmåga 

% Kontinuerlig 
variabel 

Totala tillgångar 
(LN) 

Bolagets storlek Naturlig logaritm av 
totala tillgångar 

Kontinuerlig 
variabel 

Förlust Bolagets lönsamhet Vinst eller förlust Förlust: 1 
Vinst: 0 

Big 4-byrå Revisorn jobbar på 
en Big 4-byrå 

PwC, EY, KPMG och 
Deloitte 
 

Big 4-bryå: 1 
Övriga: 0 
 

Mellanstor byrå Revisorn jobbar på 
en mellanstor byrå 

Grant Thornton och 
BDO 

Mellanstora 
byråer:1 
Övriga: 0 

Mindre byrå Revisorn jobbar på 
en mindre byrå 

Alla revisionsbyråer 
som inte är inkluderad i 
Big 4- eller mellanstora 
byråer 

Mindre 
byråer:1 
Övriga: 0 

Skuldsättningsgrad Finansiell risk Totala skulder / Eget 
kapital 

Kontinuerlig 
variabel 
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6. Empiri  
Detta kapitel delas upp i tre delar som inleds med en presentation av den deskriptiva 
statistiken som sammanfattar urvalet som undersökts. Vidare beskrivs det 
korrelationstest som genomförts. Slutligen presenteras resultaten av de logistiska 
regressionsanalyserna och de kompletterande analyserna som genomförts på urvalet 
samt huruvida resultaten stämmer med hypoteserna. 

6.1 Deskriptiv statistik 

6.1.1 Beroende variabel 
I tabell 3 nedan presenteras fördelningen av studiens beroende variabel och andelen 
revisionsberättelser som innehöll en fortsatt drift-kommentar.   
 
Tabell 3. Fördelningen mellan revisionsberättelserna med respektive utan fortsatt drift-kommentar 

Fortsatt drift-kommentar Antal Procent 
Ingen kommentar 1422   76,0 

Kommentar 449 24,0 
Total 1871 100,0 

 
Ur tabellen framkommer det att 24 % av bolagen i urvalet erhållit en fortsatt drift-
kommentar. Det visar en ökning av fortsatt drift-kommentarer till konkursdrabbade bolag 
gentemot tidigare studiers resultat. Tagesson och Öhman (2015) fann att 21,8 % av 
bolagen som gått i konkurs erhållit en fortsatt drift kommentar medan Sundgren och 
Svanströms (2014a) studie visade att 15 % av företagen erhöll en fortsatt drift-
kommentar.  

6.1.2 Testvariabler 
Nedan presenteras fördelningen av testvariablerna i tabeller.  
 
Tabell 4. Antalet revisionsberättelser per bokslutsår 

Bokslutsår Antal Procent Fortsatt drift-
kommentar 

Procent 

2012 865 46,2 179 20,7 

 2013 378 20,2 94 24,9 

2014 62 3,3 19 30,6 

2015 162 8,7 47 29 

2016 357 19,1 96 26,9 

2017 47 2,5 14 29,8 
 
Tabell 4 visar hur observationerna fördelar sig mellan bokslutsåren. Det finns en variation 
mellan antalet observationer per bokslutsår vilket kan förklaras av att antalet inledda 
konkurser varierar mellan åren. För år 2017 kan det låga antalet observationer förklaras 
av att datainsamlingen skedde under början av 2018, vilket innebär att bolag fortfarande 
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var inom ramen av tolv månader från avslutat räkenskapsår. Det gör att bolag som 
presenterat en årsredovisning för bokslutsår 2017 kan komma att gå i konkurs under 
senare delen av 2018. År 2012 uppgick andelen utfärdade fortsatt drift-kommentarer till 
20,7 %, vilken var den lägsta andelen av alla år, andelen ökade sedan och var som högst 
under år 2014 då hela 30,6 % av revisionsberättelserna innehöll en fortsatt drift-
kommentar.   
 
Tabell 5. Fördelningen mellan manliga och kvinnliga revisorer 

Kön Antal Procent Fortsatt drift-
kommentar 

Procent 

Man 1523 81,4 375 24,6 
Kvinna  348 18,6 74 21,3 

 
Utifrån tabell 5 utläses att majoriteten av revisorerna i urvalet var män. Männen stod för 
81,4 % av urvalet, medan kvinnor stod för 18,6 %. Fördelningen kan tyckas vara ojämn 
men det förklaras av att det är ett mansdominerat yrke samt att antalet observationer per 
kön är tillräckligt stort för att kunna studera skillnader mellan män och kvinnor. Tabell 5 
visar även att andelen utfärdade fortsatt drift-kommentarer är större för män, de har 
utfärdat en fortsatt drift-kommentar i 24,6 % av revisionsberättelserna. Kvinnorna har 
utfärdat en fortsatt drift-kommentar i 21,3 % av revisionsberättelserna.  
 
Tabell 6. Fördelningen mellan städer 

Stad Antal Procent Fortsatt drift-
kommentar 

Procent 

Storstad 542 29,0 144 26,6 
Större stad 652 34,8 162 24,8 

Mindre stad 677 36,2 143 21,1 
 
Sett till fördelningen mellan städer visar tabell 6 att 29 % av revisorerna arbetade i en 
storstad och 34,8 % av revisorerna arbetade i en vad som enligt Sveriges Kommuner och 
Landsting (2017) räknas som en större stad. De resterande 36,2 % av revisorerna arbetade 
i en mindre stad i Sverige. Gällande utfärdade fortsatt drift-kommentarer har revisorerna 
i storstäderna utfärdat högst andel på 26,6 %. De revisorer som arbetar i en större stad har 
utfärdat en fortsatt drift-kommentar i 24,8 % av revisionsberättelserna, medan revisorerna 
från mindre städer utfärdat en fortsatt drift-kommentar i 21,1 % av fallen.  
 
Tabell 7. Deskriptiv statistik över revisorernas ålder och erfarenhet 

 N Min Max Medel Std. avvikelse 
Ålder 1871 28 82 52,34 9,67 

Erfarenhet  1676 0 50 17,62 8,84 
 
I tabell 7 kan det utläsas att den genomsnittliga åldern på revisorerna i studien är 52 år, 
vilket kan uppfattas som relativt högt, men då det både krävs utbildning och erfarenhet 
för att bli kvalificerad revisor är det rimligt.  
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6.1.3 Kontrollvariabler  
Nedan beskrivs den deskriptiva statistiken för studiens kontrollvariabler.  
 
Tabell 8. Fördelningen mellan revisionsbyråer 

Revisionsbyrå Antal Procent 
Big 4 517 27,6 

Mellanstora  259 13,8 
Övriga byråer 1097 58,6 

 
Tabell 8 visar att det utifrån de granskade revisionsberättelserna har framkommit att 27,6 
% av bolagen blivit reviderade av en revisor som arbetat på en Big 4-byrå. 13,8 % av 
bolagen hade reviderats av en revisor från en mellanstor revisionsbyrå, medan de 
resterande 58,4 % blivit reviderade av en av de övriga revisionsbyråerna.  
 
Tabell 9. Fördelningen mellan bolag som gått med vinst respektive förlust 

Förlust Antal Procent 
Vinst 682 36,5 

Förlust 1189 63,5 
 
Av tabell 9 kan det utläsas att 63,5 % av bolagen gick med förlust året innan de inledde 
en konkurs medan 36,5 % gick med vinst. Det visar att majoriteten av bolagen haft dålig 
lönsamhet vilket påverkar bolagens förmåga till fortsatt drift.  
 

Tabell 10. Deskriptiv statistik över de kontinuerliga kontrollvariablerna 

 N Min Max Medel Std. 
avvikelse 

Soliditet 1871 -2734,20 % 100,00 % -36,10 % 212,28 % 
Kassalikviditet 1871 -44,00 % 2150,00 % 101,49 % 188,88 % 

Totala tillgångar 
(LN) 

1871 8,01 19,74 14,18 1,62 

Skuldsättningsgrad 1869 -638,71 2024 7,14 65,83 
 
Ur tabell 10 kan utläsas att medelvärdet av soliditeten uppgick till -36,10 % vilket visar 
på finansiellt stressade bolag. Då bolagen i studien inlett konkurs var det väntat att 
soliditeten skulle vara låg.  
 
Medelvärdet av kasslikviditeten uppgick till 101,49 % vilket visar på att bolagen i 
genomsnitt har en relativt god betalningsförmåga på kort sikt eftersom de överstiger 
riktlinjen på 100 %. Variationen är stor då det bolaget med lägst kassalikviditet ligger på 
-44 % och det bolaget med högst kassalikviditet ligger på 2150 %. Det visar att det finns 
bolag i urvalet som har extremt dålig betalningsförmåga på kort sikt vilket revisorn 
därmed bör ha sett som en indikator på att bolaget riskerade att gå i konkurs. Samtidigt 
visar det även att det finns bolag där det inte funnits något tecken på att har dålig 
betalningsförmåga på kort sikt.  
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I tabell 10 kan det utläsas att den naturliga logaritmen av totala tillgångarna varierade 
mellan 8,01 kr och 19,74 kronor. Hade inte den naturliga logaritmen använts hade 
variation mellan de totala tillgångarna varit mellan 3 tkr och 372 937 tkr. Den stora 
variationen i totala tillgångar mellan bolagen kan bero på att urvalet består av alla 
aktiebolag som inlett konkurs i Sverige under perioden 2012–2017. Det resulterar i att 
olika typer av bolag i olika branscher och storlek ingår.  
 
Den genomsnittliga skuldsättningsgraden uppgick till 7,14 vilket visar att bolagen i 
genomsnitt har större skulder än eget kapital då de överstiger 1. Det visar att bolagen i 
genomsnitt har en hög skuldsättningsgrad och därmed hög finansiell risk.  

6.2 Korrelationstest 
För att se vilka variabler som korrelerar med varandra och kontrollera för 
multikollinearitet har samtliga variabler testats i ett korrelationstest som presenteras i 
tabell 11. Tumregeln för vad som anses vara en oroväckande korrelation är när den 
överstiger 0,7–0,8 (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 113). Utifrån testet framkommer det 
att revisorernas erfarenhet har en stark signifikant korrelation med revisorernas ålder med 
ett p-värde på 0,000.  Korrelationskoefficienten för erfarenhet och ålder uppgick till 0,847 
vilket visar på en stark, positiv korrelation. Detta tolkas som att ju äldre en revisor är, 
desto längre erfarenhet av revisorsyrket har denne. På grund av den starka korrelationen 
mellan ålder och erfarenhet användes dessa inte i samma modell för att undvika 
samvariation som kan påverka precisionen i den logistiska regressionsmodellen. 
 
Ur tabell 11 kan det utläsas att det finns variabler utöver erfarenhet och ålder som 
korrelerar och är statistiskt signifikanta på en 0,01 samt 0,05 nivå. Däremot är 
korrelationskoefficienten så pass låg att det endast kan ses som svaga korrelationer och 
bör inte påverka de logistiska regressionsmodellerna.  
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Tabell 11 Korrelationsmatris 

 

6.3 Regressionsförfarande 
Eftersom studien ämnar undersöka om de oberoende variablerna påverkar den beroende 
variabeln är en regressionsanalys ett givet val (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 133). En 
logistisk regression anses vara lämplig då den beroende variabeln är binär, det vill säga 
att antingen finns det en fortsatt drift-kommentar i revisionsberättelsen eller så finns det 
inte (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 125). Geiger & Rama (2006), Nogler (2007), 
Sundgren & Svanström (2014a) och Tagesson & Öhman (2015) har i sina studier använt 
sig av logistiska regressioner för att förklara revisionskvalitet. I denna studie kommer en 
signifikansnivå på 5 % att användas, detta innebär att alla variabler som erhåller p-värden 
mindre än 5 % räknas som signifikanta (Bryman & Bell, 2017, s. 344). Detta innebär att 
om p-värdet är mindre än signifikansnivån finns det stöd för hypotesen och därmed 
förkastas den inte. Som nämnt i avsnitt 6.2 korrelerade ålder och erfarenhet och för att 
kunna göra rättvisande tester skapades två modeller för att testa variablerna var för sig. 
Modellerna är identiska förutom att modell 1 innehåller ålder och modell 2 innehåller 
erfarenhet. Modellerna presenteras nedan:  
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Modell 1: 
Revisionskvalitet = �+����� + ����� + ����	 + ����
 + ����� + ������� +
��ö���	��� + ������	����å����	���� + � ö��!� +	�Å���� + �#��	� + �$��������� +
	�%ö� + �������� + �%������&'���� + ��&!���ä��������� 
 
Modell 2:  
Revisionskvalitet = �+����� + ����� + ����	 + ����
 + ����� + ������� +
��ö���	��� + ������	����å����	���� + � ö��!� +	�)�*����+� + �#��	� + �$��������� +
	�%ö� + �������� + �%������&'���� + ��&!���ä��������� 

6.4 Logistisk regression 

6.4.1 Modell 1 & 2 
Ur tabell 12 utläses att antalet observationer i modell 1 uppgick till 1871 medan antalet 
observationer i modell 2 endast innefattade 1676 observationer. Som beskrivet i avsnitt 
5.5 är orsaken till de 195 bortfallen att information om revisorernas erfarenhet saknades 
i listan från RI. Tabell 12 visar båda modellernas förklaringsgrad (Nagelkreks R2). Detta 
innebär att modell 1 förklarar 12,2 % och modell 2 förklarar 11,8 % av det verkliga 
förhållandet till om en revisor utfärdat en fortsatt drift-kommentar. Förklaringsgraderna 
kan ses som låga men vid jämförelse med studier som använder fortsatt drift-
kommentarer som mått på revisionskvalitet ligger dem på en rimlig nivå. 
Förklaringsgraden i Sundgren & Svanström (2014a) uppkom till mellan 14 % och 23 % 
(Pseudo R2) medan Tagesson & Öhmans (2015) förklaringsgrad var mellan 16,5 % och 
18,4 % (Nagelkerke R2). Ur tabell 12 framkommer även att bägge modellerna är 
signifikanta eftersom att deras p-värden är mindre än 0,001.  
 
Tabell 12 Modellernas förklaringsgrad och modellernas signifikansnivå 

Modellerna Antal Nagelkerks R2 Signifikansnivå 
Modell 1 1871 12,2 % <,001 
Modell 2 1676 11,8 % <,001 
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I tabell 13 och tabell 14 återfinns resultaten för modell 1 respektive modell 2 
  
Tabell 13. Regressionsmodell med ålder 

Modell 1 B S.E. Wald df P-värde Exp(B) 
2013 ,272 ,153 3,173 1 ,075 1,313 
2014 ,573 ,300 3,658 1 ,056 1,773 
2015 ,308 ,206 2,228 1 ,136 1,360 
2016 ,250 ,156 2,574 1 ,109 1,283 
2017 ,448 ,354 1,600 1 ,206 1,565 
Kön -,221 ,151 2,151 1 ,142 ,801 

Ålder -,023 ,006 14,066 1 ,000 ,978 
Storstad ,216 ,144 2,260 1 ,133 1,242 

Större stad ,082 ,138 ,358 1 ,550 1,086 
Soliditet -,001 ,000 11,776 1 ,001 ,999 

Kassalikviditet -,003 ,001 12,989 1 ,000 ,997 
Totala tillgångar (LN) ,209 ,042 24,620 1 ,000 1,232 

Förlust ,735 ,129 32,513 1 ,000 2,086 
Big 4 ,365 ,130 7,813 1 ,005 1,440 

Mellanstora ,164 ,168 ,951 1 ,329 1,179 
Skuldsättningsgrad -,002 ,001 2,443 1 ,118 ,998 

Constant -3,608 ,713 25,626 1 ,000 ,027 
 
 
Tabell 14. Regressionsmodell med erfarenhet 

Modell 2 B S.E. Wald df P-värde Exp(B) 
2013 ,260 ,163 2,546 1 ,111 1,297 
2014 ,752 ,311 5,849 1 ,016 2,120 
2015 ,336 ,211 2,543 1 ,111 1,399 
2016 ,254 ,160 2,509 1 ,113 1,289 
2017 ,479 ,356 1,808 1 ,179 1,614 
Kön -,262 ,158 2,757 1 ,097 ,769 

Erfarenhet -,015 ,007 4,959 1 ,026 ,985 
Storstad ,299 ,151 3,889 1 ,049 1,348 

Större stad ,118 ,146 ,661 1 ,416 1,126 
Soliditet -,001 ,000 10,140 1 ,001 ,999 

Kassalikviditet -,003 ,001 11,757 1 ,001 ,997 
Totala tillgångar (LN) ,203 ,044 21,644 1 ,000 1,225 

Förlust ,716 ,135 28,208 1 ,000 2,047 
Big 4 ,422 ,135 9,793 1 ,002 1,525 

Mellanstora ,184 ,173 1,132 1 ,287 1,203 
Skuldsättningsgrad -,002 ,001 2,328 1 ,127 ,998 

Constant -4,459 ,671 44,095 1 ,000 ,012 
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6.4.2 Testvariabler 

6.4.2.1 Över åren 
I modell 1 och 2 har år 2012 använts som referensvariabel. I tabell 13 kan vi utläsa att år 
2013 och 2014 har p-värde ,075 respektive ,056 med positiva betavärden vilket indikerar 
ett svagt positivt samband. Tabell 14 visar att år 2014 har ett signifikant positivt samband 
med p-värde ,016 och betavärde ,752. Detta indikerar att revisorer år 2014 sannolikt 
utfärdade fler fortsatt drift-kommentarer än vad revisorer gjorde år 2012. Även om modell 
1 visar ett svagt positivt samband år 2013 och 2014 i jämförelse med 2012 är det inte 
signifikant på en 5 % nivå. Det finns inte något signifikant samband med den beroende 
variabeln och år 2015, 2016 och 2017 i jämförelse med 2012. 

6.4.2.2 Kön 
I tabell 13 och 14 utläses att p-värdet för kön uppgår till ,142 respektive ,097 vilket visar 
att det inte finns något signifikant samband mellan kön och utfärdandet av fortsatt drift-
kommentarer. Detta tyder på att det inte finns någon skillnad mellan kvinnliga och 
manliga revisorer gällande hur sannolikt det är att de utfärdar en fortsatt drift-kommentar. 

6.4.2.3 Ålder 
I tabell 13 återfinns ålder vars p-värde är ,000 och är därmed statistiskt signifikant. 
Betavärdet uppgår till -,023, vilket visar på ett negativt samband som tyder på att yngre 
revisorer mer sannolikt utfärdar en fortsatt drift-kommentar än äldre. 

6.4.2.4 Erfarenhet 
I tabell 14 utläses att erfarenhet är statistiskt signifikant med ett p-värde på ,026 och med 
ett betavärde på -,015. Detta tyder på att mindre erfarna revisorer mer sannolikt utfärdar 
en fortsatt drift-kommentar än mer erfarna. 

6.4.2.5 Stad 
För variabeln stad har mindre stad använts som referensvariabel. Tabell 14 visar att 
storstad är signifikant med ett p-värde på ,049 och ett betavärde på ,299 vilket indikerar 
att revisorer stationerade i en storstad mer sannolikt utfärdar fortsatt drift-kommentarer 
jämfört med revisorer i mindre städer. Däremot så är storstad inte signifikant i tabell 13 
då p-värdet är ,133. Större stad är inte signifikant i någon av modellerna då variabeln 
erhållit p-värde ,550 respektive ,416.  

6.4.3 Kontrollvariabler  

6.4.3.1 Soliditet  
Soliditet har ett negativt signifikant samband i både modell 1 och modell 2 med p-värde 
,001 i båda fallen och betavärden på -,001 vilken indikerar att en revisor mer sannolikt 
utfärdar en fortsatt drift kommentar till bolag med lägre soliditet. 

6.4.3.2 Kassalikviditet 
Kassalikviditet visade i modell 1 och modell 2 ett negativt signifikant samband med p-
värde ,001 respektive ,000 vilket innebär att desto högre kassalikviditet ett bolag har, 
desto mindre är sannolikheten att de får en fortsatt drift-kommentar.  
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6.4.3.3 Totala tillgångar (LN) 
Den naturliga logaritmen för totala tillgångar visar i modell 1 och modell 2 ett positivt 
signifikant samband med p-värde ,000 samt betavärden ,209 respektive ,203. Det 
indikerar att ju större totala tillgångar ett bolag har, desto större sannolikhet att en revisor 
utfärdar en fortsatt drift-kommentar.  

6.4.3.4 Förlust 
Kontrollvariabeln förlust är signifikant i båda modellerna med ett p-värde på ,000 i både 
modell 1 och modell 2. Variabeln har betavärden på ,735 respektive ,716 vilket tyder på 
att bolag som gått med förlust mer sannolikt erhåller en fortsatt drift-kommentar. 

6.4.3.5 Revisionsbyrå  
I båda modellerna användes de mindre revisionsbyråerna som referensvariabel vilken då 
jämfördes mot Big 4-byråerna samt de mellanstora byråerna. Big 4-byråer visade ett 
positivt signifikant samband med p-värde 0,05 respektive 0,02 samt betavärde ,365 
respektive ,422. Detta innebär att en revisor som arbetar för en Big 4-byrå mer sannolikt 
utfärdar en fortsatt drift-kommentar jämfört med en revisor från de övriga mindre 
revisionsbyråer. Däremot fanns ingen signifikant skillnad mellan en revisor som arbetar 
för de mellanstora byråerna och de övriga byråernas utfärdande av fortsatt drift-
kommentarer.  

6.4.3.6 Skuldsättningsgrad 
I tabell 13 och 14 utläses att skuldsättningsgrad inte var statistiskt signifikant i något av 
fallen. Detta tyder på att vilken skuldsättningsgrad ett företag har inte påverkar en revisors 
beslut om att utfärda en fortsatt drift-kommentar. 

6.4.4 Kompletterande analyser 

6.4.4.1 Över åren 
För att kontrollera om det funnits någon signifikant förändring i utfärdandet av fortsatt 
drift-kommentarer mellan respektive år från 2012 till och med 2017, har kompletterande 
tester gjorts där varje enskilt bokslutsår använts som referensvariabel i modell 1 och 
modell 2. Ingen ny statistisk signifikant förändring hittades mellan åren som testades i de 
kompletterade modellerna. Då år 2014 användes som referensvariabel hittades en 
statistisk signifikant förändring till år 2012, vilket är ett givet resultat då samma resultat 
med omvänd riktning hittades i modell 2 där år 2012 används som referensvariabel. 

6.4.4.2 Ålder 
För att kontrollera sambandet mellan ålder och fortsatt drift-kommentarer ytterligare, 
delades ålder upp i tre dummyvariabler, unga, medel och äldre. Ålderskategorin unga 
representerades av åldrarna 26–45 och syftade till att samla de yngre revisorerna som 
generellt är i den inledande delen av sina karriärer. Ålderskategorin medel 
representerades av åldrarna 46–59 och syftade till att samla de revisorer som är mitt i livet 
och karriären. Kategorin äldre representerades av åldrarna 60–82 och syftade till att 
representera revisorer som närmar sig pensionen eller passerat pensionsåldern. Dessa 
kategorier var jämnstora i antalet för att kunna jämföra dem mot varandra. 
Dummyvariablerna ersatte den ordinarie variabeln ålder i modell 1 och sattes in två åt 
gången för att använda den tredje som referensvariabel. När ålderskategorin unga 
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användes som referensvariabel visade modellen ett negativt signifikant samband med 
både medel med p-värde 0,009 och äldre med p-värde 0,001 (Appendix 7). Det visar att 
de revisorer som är unga mer sannolikt utfärdar fortsatt drift-kommentar jämfört med 
både de som ingår i ålderskategorierna medel och äldre. När dummyvariabeln för medel 
användes visades ingen signifikant skillnad i utfärdandet av fortsatt drift-kommentarer 
jämfört med de äldre (Appendix 8).  

6.4.4.3 Erfarenhet 
Dummyvariabler gjordes även för erfarenhet där flera olika uppdelningar prövades. 
Författarna fann det svårt att hitta relevanta uppdelningar då resultaten för dessa var 
missvisande i jämförelse med resultatet med den kontinuerliga variabeln. De olika 
uppdelningar som dummyvariablerna baserades på var antalet observationer, 
dummyvariablerna för revisorernas ålder samt spridningen på erfarenheten.  

6.4.4.4 Stadsstorlek 
I modell 1 och modell 2 har mindre stad använts som referensvariabel för att kontrollera 
hur storleken på stad förklarar utfärdandet av fortsatt drift-kommentarer. För att 
kontrollera om det även funnits någon signifikant skillnad mellan storstäder och större 
städer har kompletterande analyser genomförts där större stad använts som 
referensvariabel. Dessa tester visade inte någon signifikant skillnad mellan en revisor som 
arbetar i en storstad jämfört med i en större stad och deras utfärdande av fortsatt drift 
kommentarer (Appendix 9).  

6.4.4.5 Revisionsbyrå 
Eftersom de mindre revisionsbyråerna användes som referensvariabel i modell 1 och 
modell 2 genomfördes en kompletterande analys för att kunna jämföra alla byråkategorier 
mot varandra. De mellanstora revisionsbyråerna användes som referensvariabel i den 
kompletterande analysen för att undersöka om det existerar någon signifikant skillnad i 
utfärdandet av fortsatt drift-kommentarer mellan Big 4-byråerna och de mellanstora 
byråerna. Detta visade på ett icke signifikant positivt samband. Därmed kan det inte 
bekräftas att det finns någon signifikant skillnad i utfärdandet av fortsatt drift-
kommentarer mellan Big 4-byråerna och de mellanstora byråerna (Appendix 10).  

6.4.4.6 Konkursprediktion 
I tidigare studier har någon form av konkursprediktion använts som variabel för att 
förklara revisorers utfärdande av fortsatt drift-kommentarer. I denna studie används en 
modifierad version av Altmans Z-Score som gör det möjlig att prediktera konkurs i 
onoterade bolag vilket inte var möjligt med Altmans ursprungliga modell (Altman et al., 
2017). När konkursprediktionen användes i modellerna exkluderades kontrollvariablerna 
soliditet, kassalikviditet samt förlust då de tillsammans samvarierar med 
konkursprediktionen. Denna variabel visade på ett positivt signifikant samband gentemot 
fortsatt drift-kommentarer i vissa av testerna med p-värdet 0,02 (Appendix 11). Däremot 
var konkursprediktionen känslig mot variabeln totala skulder vilket gjorde att den inte 
visade något statistiskt signifikant samband om den exkluderades från modellen. Den 
naturliga logaritmen av totala skulder var en kontrollvariabel som författarna övervägde 
att inkludera i modellerna. Då skuldsättningsgraden ger en bättre bild av bolagens 
skuldsättning exkluderades totala skulder från modellerna.   
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6.4.5 Hypoteserna 
I tabell 15 presenteras en sammanfattning av testerna där det redogörs för om hypoteserna 
förkastas eller inte. Förkastas hypotesen innebär det att författarna inte funnit stöd för 
hypotesen. 
 
Tabell 15. Sammanfattning av testerna  

Hypotes Modell 1 Modell 2 
H1: Revisionskvaliteten har ökat under 
studieperioden. 
 

Förkastas Förkastas 

H2: Kvinnliga revisorer håller högre 
revisionskvalitet jämfört med manliga 
revisorer. 
 

Förkastas Förkastas 

H3: Mer erfarna revisorer håller högre 
revisionskvalitet jämfört med mindre 
erfarna revisorer. 
 

Förkastas (omvänt 
samband) 
 

Förkastas (omvänt 
samband) 
 

H4: Äldre revisorer håller högre 
revisionskvalitet jämfört med yngre 
revisorer. 
 

Förkastas (omvänt 
samband) 
 

Förkastas (omvänt 
samband) 
 

H5: Revisorer som arbetar i storstäder 
håller högre revisionskvalitet jämfört 
med revisorer som arbetar i mindre 
städer.  
 

Förkastas Delvist stöd 
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7. Analys och diskussion 
I detta kapitel utvärderas studiens resultat. Variablerna som inkluderats i modellerna 
analyseras och diskuteras för att visa på möjliga förklaringar till de samband som 
identifierats.  

7.1 Över åren 
Sett över åren har endast en signifikant ökning av fortsatt drift-kommentarer skett, den 
ökningen skedde mellan år 2012 och 2014. Att 2014 var året när flest bolag erhöll fortsatt 
drift-kommentarer kan bero på det Green Paper som EU publicerade år 2010 och senare 
det revisionspaket som de antog år 2014. Detta eftersom revisorer i Sverige bör ha tagit 
del av dessa och blivit mer noga med att följa standarder och agera oberoende. En annan 
bidragande faktor till den signifikanta ökningen år 2014 kan vara den uppmärksammade 
tvisten mellan Kraft och Kultur och deras revisionsbyrå Grant Thornton i januari 2013 
(Stockholms tingsrätt, 2016, s. 15). Denna tvist kan ha gjort att revisorer blev mer 
noggranna i sitt utfärdande av fortsatt drift-kommentarer.  
 
Trots att det inte finns en statistiskt säkerställd ökning under alla de undersökta åren går 
det att se att en positiv ökning av fortsatt drift-kommentarer skett sedan år 2012. År 2012 
utfärdade 20,69 % av revisorerna fortsatt drift-kommentarer och under 2017 utfärdade 
29,79 % av revisorerna fortsatt drift-kommentarer. Anledningen till den positiva 
utvecklingen kan vara att revisorer över tid acklimatiserat sig vid användandet av 
standarden, vilket Sundgren & Svanström (2014b) menar kan ta lång tid och det kan 
därmed vara en förklaring till den långsamma men positiva ökningen varje år. Den 
positiva ökningen kan även förklaras av de nämnda utgivanden som EU gjort samt de 
lagar riksdagen instiftade år 2016 till följd av dessa. 

7.2 Ålder och erfarenhet 
Revisorernas ålder och erfarenhet visade en stark korrelation vid korrelationstesterna 
vilket innebär att de i hög grad förklarar samma sak (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 112). 
Samvariationen var väntad eftersom det generellt bör vara den äldsta revisorn som har 
den längsta erfarenheten och vice versa. Eftersom båda variablerna även visade ett 
negativt signifikant samband med revisionskvalitet analyseras de tillsammans. 
Förväntningarna var att de äldre och mer erfarna revisorerna skulle hålla högre 
revisionskvalitet jämfört med de yngre och mindre erfarna revisorerna. Detta eftersom de 
äldre hunnit skaffa sig mer kunskap, rutin samt att de visats vara mindre risktagande. 
Dock visade båda variablerna ett motsatt samband till hypoteserna, de yngre och mindre 
erfarna revisorerna visade sig hålla högre revisionskvalitet jämfört med de äldre och mer 
erfarna revisorerna. 
 
Sambandet går i linje med vad Sundgren & Svanström (2014a, s. 549) fann i deras studie. 
De hävdar att resultatet berodde på att RS/ISA 570 var nyligt implementerad då studien 
genomfördes och att äldre revisorer inte tagit sig tid till att anpassa sig efter den. Trots att 
det nu gått ännu längre tid sedan standarden implementerades kan det fortfarande vara en 
möjlig orsak till att resultatet kvarstår. En möjlig förklaring till detta är att motivationen 
till arbetet ofta minskar när äldre närmar sig pensionen (Kanfer & Ackerman, 2004, s. 
455). När motivationen minskar resulterar det ofta i att äldre i mindre utsträckning deltar 
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i jobbrelaterade utbildningar och är mindre intresserad av att ta till sig ny kunskap (Kanfer 
& Ackerman, 2004, s. 455). Detta leder i sin tur till att de inte är lika uppdaterade på 
regler och standarder inom yrket som yngre och risken att fel uppkommer vid 
genomförandet av revisionen ökar. En annan förklaring kan vara att äldre revisorer har 
mindre att förlora jämfört med yngre revisorer. De äldre börjar närma sig pensionen och 
har därför svårare att klättra karriärmässigt samt att de inte behöver vara lika rädda om 
sitt rykte som en ung revisor. Följden blir att äldre revisorer inte är lika rädda för att begå 
typ II-fel eftersom karriären ändå börjar gå mot sitt slut.  
 
Ser man till de yngre och mindre erfarna revisorerna är de i början av sina karriärer, de 
har just studerat till och skrivit provet för att få revisorsexamen och bli en auktoriserad 
revisor. De är därmed bättre uppdaterade om vilka standarder, regler och riktlinjer som 
finns vilket är en möjlig anledning till det funna sambandet. För det flesta yngre har det 
även varit obligatoriskt att skriva prov för att bli en kvalificerad revisor, vilket 
nödvändigtvis inte var fallet för den äldre generationen. Fram till den 1 juni 2013 var det 
möjligt att bli godkänd revisor, vilket innebar att något skriftligt prov inte behövdes för 
att bli kvalificerad (FAR, u.å.a). Revisorsexamen syftar till att intyga att revisorn har 
tillräckligt med kompetens för att vara en påskrivande revisor. För de godkända 
revisorerna som valt att inte skriva provet finns det därmed en risk att de saknar kunskaper 
för att ta svåra beslut. Det kan därmed vara en förklaring till att äldre revisorer visats hålla 
lägre revisionskvalitet då det främst är äldre som är godkända.  
 
Detta styrks även av de kompletterande analyserna som visade att ålderskategorin unga 
var signifikant bättre på att utfärda fortsatt drift-kommentarer jämfört med 
ålderskategorierna äldre och medel. Däremot visades inga signifikanta skillnader mellan 
revisorerna som ingick i ålderskategorierna äldre och medel. Två orsaker till detta kan 
vara att en revisor dels får mer erfarenhet ju äldre denne blir men samtidigt visar studier 
att motivationen att prestera i arbetet minskar när revisorn närmar sig pensionen (Kanfer 
& Ackerman, 2004, s. 455). Eftersom dessa faktorer är motstridiga kan de ha konkurrerat 
ut varandra vilket skulle kunna vara en förklaring till att ingen statistisk signifikant 
skillnad identifierats. 
 
Att utfärda en fortsatt drift-kommentar medför en risk att det kanske inte är ett korrekt 
beslut. En revisor som gör ett typ I-fel riskerar att förlora kunden eller bli stämd medan 
en revisor som gör ett typ II-fel riskerar att få disciplinära åtgärder mot sig. Detta tyder 
på att beslutet handlar om att hitta tillräckliga bevis och om hur stor risk en revisor är 
villiga att ta. Yngre personer är generellt mer risktagande än äldre vilket kan vara en 
förklaring till att yngre revisorer är mer benägna att utfärda fortsatt drift-kommentarer 
och därmed riskera att begå typ I-fel (Vroom & Bernd, 1971).  Detta leder till att resultatet 
möjligtvis hade sett annorlunda ut om även typ I-fel tagits i beaktning. Detta då yngre 
revisorer har mer att förlora eftersom de är i början av sina karriärer. Det kan resultera i 
att de utfärdar en fortsatt drift-kommentar trots att det inte är aktuellt i rädsla att göra fel.  
 
Författarna själva ingår i ålderskategorin unga och anser sig kunna sätta sig in i hur det 
är att vara ny och oerfaren inom ett yrke. Båda ska börja arbeta med revision efter 
studierna och även om de kommer arbeta som juniora revisorer går det ändå att jämföra 
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med att vara ny som kvalificerad revisor. Författarna menar att de har stor respekt för 
yrket och att det finns en viss rädsla i att göra fel. Det grundar sig i vetskapen om de 
konsekvenser som felaktigheter i revisionen kan få, både personligt, för byrån och det 
bolag som revideras. Detta medför att man som ung och oerfaren revisor hellre lägger ner 
extra granskningsåtgärder och tid innan ett uttalande görs. I motsats finns det risk att äldre 
och mer erfarna går på rutin och följer invanda mönster vilket medför att de kan missa 
indikatorer som tyder på att bolaget kommer ha problem med sin fortsatta drift.  

7.3 Kön 
Författarna förväntade sig att kvinnliga revisorer skulle hålla högre revisionskvalitet än 
de manliga. Förväntningarna är obekräftade eftersom resultatet inte visade något 
statistiskt signifikant samband mellan kön och revisionskvalitet. Resultatet går emot 
liknande studier i vilka de funnit ett samband (Chung & Monroe, 2001; Hardies et al., 
2016; Hossain et al., 2016; Ittonen et al., 2013). Dessa har visat samband i båda 
riktningarna, vilket gör att resultatet i denna studie inte är helt överraskande.  
 
Beslutet att utfärda en fortsatt drift-kommentar ses som etiskt och kräver att revisorn är 
oberoende och har rätt kompetens (DeAngelo, 1981; Ruiz-Barbadillo et al., 2004). Då 
resultatet inte påvisar någon skillnad mellan kön tyder det på att kvinnor och män 
generellt är lika oberoende och etiska i sina beslut om att utfärda en fortsatt drift-
kommentar. Det går i linje med Radtke (2000) som inte heller fann någon skillnad mellan 
könen. Att män och kvinnor generellt är lika etiska i dessa situationer är en möjlig 
anledning till att inget signifikant samband hittades.   
 
Eftersom att inget samband hittades kan det antas att kvinnliga och manliga revisorer 
håller likvärdig revisionskvalitet. Trots att förväntningarna var att kvinnorna skulle hålla 
högre revisionskvalitet så är det rimligt att det inte finns någon skillnad. Detta då 
revisorerna oavsett kön, har samma utbildning i grunden vilket gör att det inte finns någon 
kunskapsmässig skillnad mellan dem. Resultatet ser författarna i efterhand som något 
positivt, då ingen ska tvivla på en revisors uttalanden på grund av dennes kön.  

7.4 Stad 
Staden en revisor arbetar i väntades ha en effekt på revisionskvaliteten. Dock visade 
regressionerna varierande resultat. I modell 2 hittades en statistiskt signifikant skillnad i 
revisionskvalitet mellan de revisorer som arbetar i storstäder och de som arbetar i mindre 
städer. Förutom detta samband identifierades inga andra statistiska samband mellan 
städer i modell 1 eller 2. Detta indikerar att det endast finns ett svagt samband som går i 
linje med hypotesen, det vill säga att revisorer i storstäder håller högre revisionskvalitet 
jämfört med revisorer i mindre städer.   
 
De största revisionsbyråerna i Sverige har sina största kontor i storstäderna vilket tyder 
på att det finns fler kvalificerade revisorer samt högre kompetens och expertis att tillgå 
där (BDO, u.å.; EY, u.å.; Grant Thornton, u.å.; KPMG, u.å.; LR Revision, u.å.). I mindre 
städer finns färre företag och därmed är efterfrågan på revisorer mindre, vilket innebär att 
revisorer inte kan vara lika specialiserade inom specifika områden som det går att vara i 
storstäder. Har revisorer mer expertis och kompetens att tillgå när de ska fatta svåra beslut 
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bör de kunna hålla högre revisionskvalitet. Trots att revisorer som arbetar i de stora 
städerna har mer kompetens och expertis att tillgå så är det vanligt att de lånar ut 
specialiserad personal till mindre revisionskontor om en revisor behöver hjälp att hantera 
komplicerade revisioner (Choi et al., 2010, s. 77). Det bör leda till att en revisor oavsett 
vilken stad denne arbetar i kan hålla hög revisionskvalitet och detta kan vara en anledning 
till att det svagt positiva sambandet. 
 
Revisionsbyråerna i mindre städer är mer ekonomiskt beroende av vissa kunder. Det gör 
att de kan sättas i en svår finansiell situation om de förlorar kunden och det bör därmed 
vara svårare för revisorerna som arbetar på dessa byråer att vara oberoende. Något annat 
som kan påverka oberoendet i mindre städer är att det vanligtvis finns fler kopplingar 
mellan människor, vilket kan göra att revisorer får för nära relationer till sina kunder. 
Detta kan vara ytterligare anledningar till det svaga positiva sambandet mellan storstäder 
och revisionskvalitet. 
 

7.5 Kontrollvariabler 
Kontrollvariablerna förlust, soliditet och kassalikviditet visade alla på resultat som gick i 
linje med tidigare studier (Citron & Taffler, 2001; Ireland, 2003; Lenard et al., 2001; Li, 
2009, s. 211; Pasiouras et al., 2007, s. 1321; Sundgren & Svanström, 2014a). Resultaten 
visade att revisorer i högre utsträckning utfärdar fortsatt drift-kommentarer till bolag som 
gått med förlust samt har en låg soliditet respektive kassalikviditet.  
 
Den naturliga logaritmen av totala tillgångar används som proxy för bolagens storlek, 
visade ett positivt signifikant samband med revisionskvalitet. Det kan tolkas som att 
revisorer mer sannolikt utfärdar fortsatt drift-kommentar till större kunder. Sambandet 
går emot vad tidigare studier funnit eftersom de identifierat negativa samband (Francis & 
Yu, 2009; Ireland, 2003; Sundgren & Svanström, 2014a). Resultatet gick även emot 
författarnas egna förväntningar. Detta eftersom författarna väntade sig att revisorerna i 
mindre utsträckning skulle utfärda en fortsatt drift-kommentar till större bolag, eftersom 
stora tillgångar bör vara ett tecken på att de har möjlighet till fortsatt finansiering från 
kreditgivare.  
 
En anledning till att storleksmåttet visade ett motsatt samband kan vara att det bör vara 
mer riskabelt för en revisor att inte utfärda en fortsatt drift-kommentar till ett större bolag. 
Det beror på att ett typ II-fel generellt får större uppmärksamhet och negativa 
konsekvenser när det handlar om ett stort bolag jämfört med ett litet bolag. Det kan leda 
till att revisorer därför i högre utsträckning utfärdar fortsatt drift-kommentarer till större 
bolag för att själv inte hamna i blåsväder. Ytterligare en anledning till sambandet, kan 
vara att urvalet innehåller alla svenska aktiebolag som inlett konkurs under 
studieperioden. Det gör att urvalet innehåller bolag i olika storlekar och från olika 
branscher, vilket gör att tillgångarna kan skilja mycket mellan exempelvis ett tillverkande 
företag och ett tjänsteföretag. 
 
Johnson et al. (2002, s. 647) hävdar att större bolag generellt har bättre 
redovisningssystem och att de därmed förväntas ha bättre intern kontroll. Om revisorn 
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räknar med att de interna kontrollerna fungerar och är tillförlitliga finns det en risk att 
revisorn helt väljer att lita på dessa och därmed missar felaktigheter. Om revisorer väljer 
att blint lita på interna kontroller i stora bolag, skulle det kunna vara ytterligare en 
förklaring till varför resultatet visade på ett motsatt samband i jämförelse med tidigare 
studier.  
 
Modell 1 och modell 2 visade en statistisk signifikant skillnad mellan Big 4-byråerna och 
de mindre byråernas revisionskvalitet. Denna skillnad visar att revisorer som arbetar på 
en Big 4-byrå mer sannolikt utfärdar en fortsatt drift-kommentar än revisorer som arbetar 
på en mindre byrå. Detta resultat går i linje med liknande studier som undersökt skillnader 
mellan revisionsbyråer (Geiger & Rama, 2006; Pierce & Sweeney, 2010; Tagesson & 
Öhman, 2015). Studier har också visat att de mellanstora revisionsbyråerna håller högre 
revisionskvalitet jämfört med de mindre (Boone et al., 2010; Sundgren & Svanström, 
2013, s. 33). Resultatet i denna studie talar emot dessa då ingen signifikant skillnad 
hittades mellan de mellanstora revisionsbyråerna och de mindre revisionsbyråerna 
respektive Big 4-byråerna. En anledning till att resultatet visar att Big 4-byråerna håller 
högre revisionskvalitet jämfört med de mindre byråerna kan vara att de generellt 
spenderar mer resurser på att utbilda sina anställda samt utveckla den teknologiska 
utrustning som används i arbetet (Geiger & Rama, 2006). De resurser som Big 4-byråerna 
investerar i underlättar arbetet för revisorerna. Dels genom de nya kunskaper som erhålls 
men även genom att de har tillgång till de senaste systemen och programmen att arbeta i. 
 
Både DeAngelo (1981) och Francis (2004) menar att större revisionsbyråer inte är lika 
beroende av en specifik kund samt att en felaktighet från deras sida skulle påverka deras 
rykte i större utsträckning jämfört med mindre byråer. Det innebär att revisorer som 
arbetar för större revisionsbyråer håller sig mer oberoende, vilket kan vara ytterligare en 
förklaring till att Big 4-byråerna visats hålla högre revisionskvalitet. Högre 
revisionskvalitet menar författarna sannolikt är ett resultat av att de större 
revisionsbyråerna är välkända. Det innebär att fel i revisionen får mer uppmärksamhet i 
media och påverkar hela revisionsbyråns rykte negativt, detta riskerar de även om det är 
en enskild revisor som begått fel.  
 
Kontrollvariabeln skuldsättningsgrad visade inte något signifikant samband med 
utfärdandet av fortsatt drift-kommentarer. Författarnas förväntningar var att bolag med 
hög skuldsättningsgrad mer sannolikt skulle få en fortsatt drift-kommentar utfärdad, 
vilket varit resultatet i tidigare studier (Ireland, 2003; Laitinen & Laitinen, 1998; Lennox, 
1999). Eftersom en revisors beslut att utfärda en fortsatt drift-kommentar baseras på 
bolagets finansiering, gjorde det att författarna blev konfunderade över varför inget 
samband identifierades mellan skuldsättningsgrad och revisionskvalitet.  
 
Skuldsättning och soliditet är nyckeltal som är starkt relaterade till varandra och mäter ett 
bolags finansiella ställning. Utifrån testerna visades soliditet ha ett samband med 
revisionskvalitet, men däremot identifierades inget samband mellan skuldsättningsgrad 
och revisionskvalitet. Sammantaget finns det endast ett svagt samband mellan ett bolags 
finansiella ställning och revisionskvalitet.  
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7.6 Sammanfattande analys och diskussion 
Trots att en ökning av utfärdade fortsatt drift-kommentarer skett gentemot tidigare studier 
är andelen fortfarande låg hos konkursdrabbade aktiebolag. Det visar antingen på att det 
är en svår bedömning för revisorer eller på en ovilja att lämna fortsatt drift-kommentarer.  
 
Något som talar emot att en revisors egenskaper påverkar revisionskvaliteten är att arbetet 
sker i team. Det finns även inbyggda system och program som revisorer arbetar i vilka 
syftar till att förebygga skillnader i revisionskvalitet oberoende av vilken individ som 
utför arbetet. Ser man till revisorernas kön tyder resultatet i studien på att dessa faktorer 
har effekt eftersom det inte identifierats någon skillnad mellan män och kvinnors 
revisionskvalitet. Däremot finns det skillnader i utfärdandet av fortsatt drift-kommentarer 
när det kommer till revisorernas ålder och erfarenhet, vilket indikerar att 
revisionskvaliteten delvis påverkas av revisorers egenskaper.  
 
Eftersom tidigare studier visat varierade resultat angående hur en revisors egenskaper 
påverkar revisionskvaliteten samt att resultaten i denna studie gick emot förväntningarna 
visar det att det behövs mer forskning. Det behövs för att man idag inte kan uttala sig med 
säkerhet om vilka egenskaper hos en revisor som påverkar revisionskvaliteten och på 
vilket sätt de påverkar den. Det är även viktigt eftersom vem revisorn är får större 
betydelse, det kan man se genom att större länder som USA infört nya regler som kräver 
att det redogörs för vem den påskrivande revisorn är (Public Company Accounting 
Oversight Board, 2016, s. 7).  
 
Även om alla hypoteser fick förkastas så anser författarna att resultaten är rimliga. Det 
beror på att tidigare studier visat varierande resultat huruvida en revisors ålder, erfarenhet 
och kön haft någon inverkan på revisionskvalitet. Trots att författarna förväntade sig att 
storleken på staden som revisorn arbetar i skulle påverka revisionskvaliteten är resultatet 
inte är helt oväntat. I efterhand tror författarna att det framförallt är humankapitalet inom 
ett revisionskontor som spelar roll och inte hur mycket humankapital det finns i staden 
som helhet. 
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8. Slutsatser  
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser utifrån syfte och problemformulering. 
Därefter presenteras studiens bidrag och begränsningar presenteras. Avslutningsvis ges 
förslag till framtida forskning.   

8.1 Slutsats 
Syftet med denna studie var att studera revisionsberättelserna för bokslutsåren 2012–
2017, för att undersöka om revisionskvaliteten i Sverige har blivit bättre under 
studieperioden. Studien syftade även till att undersöka hur olika egenskaper hos en revisor 
påverkar revisionskvaliteten. Genom detta skulle problemformuleringen sedan kunna 
besvaras: 
 

• Har det skett en förbättring av revisionskvaliteten över åren och finns det ett 
samband mellan revisionskvalitet och en revisors kön, erfarenhet, ålder och 
storleken på staden revisorn arbetar i? 

 
För att uppskatta revisionskvaliteten användes fortsatt drift-kommentarer som proxy, 
fanns det en fortsatt drift-kommentar i revisionsberättelsen indikerade detta på hög 
revisionskvalitet och vice versa. Urvalet som studerades bestod av 1871 bolag och anses 
enligt författarna vara tillräckligt stort för att kunna generalisera resultaten. 
 
Resultaten visar endast en signifikant förbättring av revisionskvalitet från år 2012 till år 
2014. Om än inte signifikant, så har det skett en positiv procentuell förbättring från 20,69 
% år 2012 till 29,79 % år 2017. Både en revisors ålder och erfarenhet visade sig påverka 
revisionskvaliteten. Yngre och mindre erfarna revisorer visade sig hålla högre 
revisionskvalitet än både de äldre och mer erfarna revisorerna. Inget samband hittades 
mellan revisionskvalitet och huruvida en revisor är man eller kvinna, vilket tyder på att 
kön inte påverkar revisionskvaliteten. Ett svagt positivt samband kunde ses mellan 
storleken på staden en revisor arbetar i och revisionskvalitet. Sambandet anses vara svagt 
då det endast var signifikant i en av de två modellerna i studien. De kompletterande 
analyserna som gjordes, för att vidare undersöka om storleken på staden en revisor arbetar 
i påverkar revisionskvaliteten, visade inte några signifikanta samband. Slutsatsen blir att 
stadsstorlek inte påverkar revisionskvalitet även om det finns små indikationer på att 
revisorer i storstäder håller högre revisionskvalitet än revisorer i mindre städer. 
 
För att sammanfattningsvis besvara studien problemformulering har det inte skett en 
signifikant förbättring av revisionskvalitet mellan åren 2012–2017. Av de egenskaper hos 
en revisor som undersökts, har ålder och erfarenhet visat sig påverka revisionskvaliteten. 

8.2 Begränsningar 
En begränsning med studien är att det endast varit möjligt att undersöka en revisors 
erfarenhet från att denne blev kvalificerad. Det är generellt ett tillförlitligt mått men 
samtidigt tas det inte i beaktning hur länge en revisor arbetat inom revision innan denne 
blev kvalificerad. Även om de flesta revisorer i snitt bör ha arbetat lika lång tid innan de 
avlagt revisorsexamen kan det finnas revisorer som arbetat länge som 
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revisionsmedarbetare innan de valt att bli kvalificerade revisorer. Det gör att de i 
praktiken har längre erfarenhet av revisionsyrket jämfört med resterande.  
  
Ytterligare en begränsning gällande revisorernas erfarenhet är att det inte varit möjligt att 
finna året revisorerna blev kvalificerade vid 195 av de totalt 1871 observationerna. Det 
beror på att de revisorerna slutat vara verksamma som revisor och därför inte funnits med 
i RI:s lista. 
 
Vid genomförandet av denna studie var det endast möjligt att undersöka typ II-fel, vilket 
gjorde att typ I-fel åsidosatts. Det kan ses som en svaghet med studien eftersom orsakerna 
till att en revisor begår ett typ I-fel kan vara skilda från orsakerna vid ett typ II-fel. Det 
gör att resultatet av studien hade kunnat se annorlunda ut om både typ I och typ II-fel 
tagits i beaktning.  
 
Något som inte var möjligt att ta i beaktning är att samma revisor kan ha reviderat flera 
olika bolag. Detta bör inte haft någon inverkan på resultatet eftersom inget bolag är det 
andra likt och revisorn måste göra ett uttalande för varje enskilt bolag. En revisors kön, 
erfarenhet, ålder, byråtillhörighet och storleken på staden denne arbetar i bör inte heller 
påverkats av detta eftersom urvalet är så pass stort att det skulle krävas att en och samma 
revisor reviderat en väsentlig del av bolagen innan det skulle påverka resultatet.  

8.3 Studiens bidrag 
Studien har bidragit med en förståelse för hur revisionskvalitet i Sverige har utvecklats 
under studieperioden. Eftersom fler egenskaper undersökts gentemot i tidigare studier har 
studien även breddat kunskaperna om hur en revisors egenskaper påverkar 
revisionskvaliteten. Att dessa egenskaper hos revisorn undersökts i Sverige innebär även 
att det skett i en ny kontext jämfört med tidigare studier. 
 
Det finns väldigt få studier i Sverige som har undersökt hur revisorernas erfarenhet i antal 
år påverkar revisionskvaliteten. Detta bidrag kan ses som efterfrågat eftersom Tagesson 
& Öhman (2015) säger att en svaghet i deras studie är att de inte undersökt erfarenhet 
ordentligt. I deras studie undersöktes om revisorerna var auktoriserade eller godkända 
men inte hur länge de varit det. Att både revisorers erfarenhet och ålder har inkluderats i 
studien har även bekräftat att åldern kan användas som proxy för revisorns erfarenhet. 
Detta eftersom det finns en stark korrelation mellan erfarenhet och ålder samt att de test 
som gjorts även påvisat ett signifikant samband med samma riktning.  
 
Ur ett samhällsperspektiv bidrar studien med att påvisa att revisionskvalitet är 
betydelsefull för ett fungerande näringsliv. Följer revisorer inte de lagar, regler och 
riktlinjer som finns och utfärdar de inte en fortsatt drift-kommentarer när det är aktuellt 
kan det leda till negativa konsekvenser för ett flertal aktörer i näringslivet. Genom denna 
studie uppmärksammas samhället och myndigheter om de svåra bedömningar revisorer 
kan ha gällande utfärdandet av fortsatt drift-kommentarer och att revisionskvaliteten 
fortfarande är låg i Sverige. Detta bör leda till att högre press sätts på revisorer att förbättra 
revisionskvaliteten och att myndigheter arbetar vidare på att tydliggöra och förbättra 
beslutsprocessen för att revisorer ska kunna hålla högre revisionskvalitet. Denna 
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medvetenhet är även av betydelse för intressenter eftersom de får förståelse för att revisorn 
inte alltid gör rätt uttalande.  

8.4 Förslag till vidare forskning 
Under 2016 presenterades en omarbetad version av ISA 570 och i Sverige instiftades även 
en ny lag i aktiebolagslagen (SFS 2005:551), som ytterligare sätter press på revisorer vid 
deras beslut om att utfärda en fortsatt drift-kommentar. Hjalmarsson och Malmström 
(2017, s. 19) menar att lagens ikraftträdande leder till att det ska vara en självklarhet för 
revisorer att kommentera om fortsatt drift efter år 2016. Därav hade det varit intressant att 
undersöka om instiftandet av lagen och den omarbetade versionen av ISA 570 har någon 
effekt på revisionskvaliteten.  
 
I utländska studier har det undersökts om revisionsbyråernas kontorsstorlek har någon 
inverkan på revisionskvaliteten (Choi et al., 2010; Francis & Yu, 2009). Detta hade varit 
intressant att undersöka i Sverige. Dels om det finns skillnader beroende på storleken på 
revisionskontor generellt, men också om det finns skillnader beroende på storleken på 
revisionskontor inom Big 4. Det ger också möjlighet till att undersöka om det är Big 4-
byråernas varumärke och riktlinjer som påverkar revisionskvaliteten eller om det är 
humankapitalet och rutinerna inom ett visst kontor som påverkar. Det är av intresse att 
undersöka dessa faktorer även i Sverige eftersom kontorsstorleken kan variera mycket 
inom en och samma revisionsbyrå.  
 
Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning är att genomföra en kvalitativ studie för att få 
en bättre förståelse för hur revisorer tolkar standarden om fortsatt drift samt hur deras 
beslutsfattande fungerar i praktiken. Det vore betydelsefullt för revisionsbranschen 
eftersom det visats vara ett komplext beslut att ta, men framförallt kan denna typ av studie 
ge ett förbättrat underlag till de riktlinjer och standarder som lagstiftare inför. 

8.5 Etiska implikationer 
De finansiella rapporterna och informationen om revisorerna som ingår i studien är 
offentlig, vilket gör att det inte bör finnas några etiska implikationer gällande 
användandet av dessa. Revisorerna och bolagen är anonyma i studien, och informationen 
om dessa har hanterats objektivt. Däremot finns det risk att revisorer kan anse att 
resultatet är missvisande eftersom huruvida en fortsatt drift-kommentar ska utfärdas eller 
inte är en av de svåraste bedömningarna en revisor måste göra.  Därmed kanske de inte 
anser att fortsatt drift-kommentar är en rättvisande proxy för revisionskvalitet.  
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9. Sanningskriterier  
I detta kapitel presenteras sanningskriterierna reliabilitet, validitet och replikerbarhet 
för att kritiskt granska metoden som använts. Detta för att bedöma studien tillförlitlighet.  

9.1 Reliabilitet 
Vid genomförandet av en studie krävs det att undersökningen har god reliabilitet, det vill 
säga att den genomförs på ett tillförlitligt sätt (Patel & Davidson, 2011, s. 102). En studie 
med hög reliabilitet kan upprepas flera gånger och ändå få samma resultat (Olsson & 
Sörensen, 2011, s. 123). Reliabilitetsbegreppet är uppdelat i tre olika faktorer. Den första 
är stabilitet vilken avgör om ett mått är stabilt över tid (Bryman & Bell, 2017, s. 174). 
Den andra faktorn är intern reliabilitet och den syftar till att se om det mått som används 
i studien är pålitlig och kan mäta vad det avser mäta i studien (Bryman & Bell, 2017, s. 
175). Den sista faktorn är interbedömarreliabilitet och relaterar till om det krävs 
subjektiva bedömningar i datainsamlingsprocessen vilket kan resultera i att tolkningar 
inte överensstämmer med verkligheten (Bryman & Bell, 2017, s. 175).  
 
Denna studie baseras på årsredovisningar och revisionsberättelser som är hämtade från 
Retriever Business som är en tillförlitlig källa. Informationen i årsredovisningarna är 
granskade av revisorer och de medföljande revisionsberättelserna är generellt 
standardutformade. Detta gör att informationen ses som stabil över tid och lämnar 
begränsad risk för subjektiva tolkningar eftersom det endera finns en fortsatt drift-
kommentar eller så gör det inte det. Inga subjektiva tolkningar har kunnat göras vid 
inhämtandet av en revisors erfarenhet, ålder, kön, byråtillhörighet och staden denne 
arbetar i. 
 
Eftersom en stor del av informationen är inhämtad direkt från Retriever är insamlingen 
oberoende av vilken person som samlat in den, informationen är densamma oavsett. En 
del information har varit nödvändig att samla in manuellt, såsom huruvida revisorn 
utfärdat en fortsatt drift-kommentar, vilket ökar risken för manuella fel. För att undvika 
manuella fel fick författarna vid åtagandet av uppdraget åt Tobias Svanström och Stefan 
Sundgren en grundlig introduktion till hur data skulle kodas. Kodningen av den beroende 
variabeln genomfördes i linje med hur fortsatt drift-kommentarerna formuleras i 
standarden ISA 570. Det har gjort att det varit uppenbart hur det skulle kodas eftersom 
att fortsatt drift-kommentarerna ofta är standardiserade i revisionsberättelserna. Detta har 
gjort att författarna inte behövt göra några subjektiva bedömningar, därför kan 
interbedömarreliabiliteten ses som hög. För de variabler som författarna valde ut själva, 
formulerades interna riktlinjer för hur data skulle kodas i syfte att undvika osäkerheter 
kring tillvägagångssättet och därmed öka studiens reliabilitet. Detta var nödvändigt för 
att säkerställa att författarna kodade data på samma sätt. Datainsamlingen samt de 
beräkningarna som gjorts har bearbetats i Excel och därmed minskat risken för fel vid 
den manuella hanteringen.  
  
Trots tydliga riktlinjer valde författarna att sitta tillsammans vid datainsamlingen för att 
kunna diskutera situationer där det inte var helt uppenbart hur data skulle kodas. Vid de 
få tillfällen som författarna inte själva kunnat avgöra hur en viss variabel skulle kodas har 
de kunnat överlägga med sin handledare för detta arbete, Tobias Svanström. Då detta varit 
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möjligt har felkodningar undvikits och därmed även säkerställt studiens reliabilitet. Den 
data som samlats in har inte varit svårtolkad vilket gör att den bör tolkas på samma sätt 
av alla forskare.   
 
Vid kodningen av vilken revisionsbyrå som revisorerna arbetar på kan reliabiliteten i 
några fall ifrågasättas eftersom det i vissa fall inte framkom i revisionsberättelsen. Det 
resulterade i att författarna fick söka fram revisorernas byråtillhörighet via RI:s hemsida. 
Det gör att det är revisorernas arbetsplats vid datainsamlingen (2018) som använts, trots 
att det kan ha varit en revisionsberättelse från exempelvis 2013 som granskades. Dock 
var detta ovanligt och risken att datamaterialet ska ha påverkats av detta är liten.  

9.2 Validitet 
Även om en studie har hög reliabilitet krävs det också att studien har hög validitet, alltså 
att den faktiskt undersöker det som avses undersökas (Patel & Davidson, 2011, s. 102). 
Det innebär att mätinstrumentet och metoden som används klarar av att mäta det som 
studien avser undersöka (Olsson & Sörensen, 2011, s. 124). När det kommer till validitet 
brukar den delas upp i begreppsvaliditet, intern validitet och extern validitet. 
Begreppsvaliditet fokuserar på om ett mått eller en hypotes är relevant för ämnet som det 
handlar om (Bryman & Bell, 2017, s. 69). Intern validitet fokuserar på att rätt 
mätinstrument används vid rätt tillfälle, det vill säga att det är möjligt att dra slutsatser av 
samband mellan flera variabler och att det samband som visas är verkligt och inte ett 
resultat av inverkan från andra yttre faktorer (Bryman & Bell, 2017, s. 69). Extern 
validitet fokuserar på om resultatet från undersökningen kan generaliseras till mer än den 
givna undersökningsenheten (Bryman & Bell, 2017, s. 69). 
 
Denna studie har för avsikt att undersöka revisionskvalitet genom fortsatt drift-
kommentarer. Begreppsvaliditeten diskuteras därför eftersom det går att ifrågasätta hur 
bra fortsatt drift-kommentarer egentligen mäter revisionskvalitet. Begreppet 
revisionskvalitet är komplext och man vet att revisorns bedömning om att utfärda en 
fortsatt drift-kommentar är svår, vilket gör att studiens begreppsvaliditet kan ifrågasättas. 
Samtidigt är fortsatt drift-kommentarer ett välanvänt mått på revisionskvalitet och 
användandet av ett annat mått på revisionskvalitet skulle inte höja begreppsvaliditeten. 
Därmed kan begreppsvaliditeten ses som hög för det som avses mätas i denna studie.  
 
Den interna validiteten baseras på de kausala samband som studien resulterar i. I denna 
studie finns det flera statistiskt signifikanta samband mellan de oberoende variablerna och 
den beroende variabeln. Variablerna har valts ut med omsorg och i vissa fall kombinerats 
i tidigare studier bör den inre validiteten kunna ses som hög. Det går dock inte att bekräfta 
att dessa samband har intern validitet eftersom det kan finnas bakomliggande faktorer 
som kan ha påverkat sambanden. Eftersom författarna har genomfört testerna med 
noggrannhet och grundat dem i teorier kan den interna validiteten ses som hög. 
Kontrollvariabler som använts i modellerna ökar sambandens trovärdighet ytterligare och 
därmed även den inre validiteten. Gällande den externa validiteten bör den ses som hög 
eftersom studien är baserad på alla aktiebolag som inlett konkurs mellan 2012-01-01 och 
2018-03-16. Det gör urvalet tillräckligt omfattande så att det kan ses som representativt. 
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9.3 Replikerbarhet  
En studies replikerbarhet handlar om huruvida den är möjlig att reproducera och få 
samma resultat (Bryman & Bell, 2017, s. 68). Även om det inte är vanligt förekommande 
inom företagsekonomisk forskning, är en studie som kan replikeras generellt mer 
tillförlitlig (Bryman & Bell, 2017, s. 69). För att det ska vara möjligt att replikera en studie 
krävs det att tillvägagångssättet är tydligt beskrivet. 
 
För att denna studie ska vara replikerbar har författarna beskrivit studiens 
tillvägagångssätt på ett tydligt sätt i kapitlet praktisk metod. Det gör att denna 
undersökning är transparent, vilket gör det möjligt för andra att upprepa den. Däremot 
finns det risk att det skulle kunna uppstå problem med insamlingen av denna studies 
exakta urval. Det beror på att författarna manuellt fått urskilja huruvida bolagens inledda 
konkurs inträffat inom 12 månader från senaste bokslutsåret, vilket gör datainsamlingen 
komplicerad. Det är även ofrånkomligt att vissa av variablerna samlats in och kodats 
manuellt, vilket gör att det finns en risk att felkodning kan ha uppstått. Det är något som 
sänker studiens replikerbarhet men med tanke på studiens syfte är det något som inte 
kunnat undvikas. 
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Appendix  

Appendix 1. Disciplinärenden relaterade till fortsatt drift 
Hämtat från Revisorsinspektionens hemsida: 
https://www.revisorsinspektionen.se/publikationer/praxis/  
2014 2015 2016 
Dnr 2014–1192 - 
Varning 

Dnr 2015–1181 - 
Varning 

Dnr 2016–1307 - 
Tappade 
auktorisationen 

Dnr 2014–1348 - 
Varning 

Dnr 2015–800 - 
Varning 

 

Dnr 2014–1375 - 
Varning 

Dnr 2015–236 - 
Varning 

 

Dnr 2014–614 - 
Varning 

Dnr 2015–707 - 
Varning 

 

Dnr 2014–673 - 
Varning 

Dnr 2015–732 - 
Varning 

 

Dnr 2014–687 - 
Varning 

Dnr 2015–299 - 
Tappade 
godkännandet 

 

Dnr 2014–796 - 
Varning 

  

Appendix 2. Regressionsmodell med år 2013 som referensvariabel 
Modell 2013 B S.E. Wald df Sig Exp(B) 

År12 -,272 ,153 3,173 1 ,075 ,762 
År14 ,301 ,311 ,931 1 ,335 1,351 
År15 ,035 ,229 ,024 1 ,877 1,036 
År16 -,023 ,183 ,016 1 ,901 ,977 
År17 ,175 ,367 ,229 1 ,632 1,192 
Kön -,221 ,151 2,151 1 ,142 ,801 

Ålder -,023 ,006 14,066 1 ,000 ,978 
Storstad ,216 ,144 2,260 1 ,133 1,242 

Störrestad ,082 ,138 ,358 1 ,550 1,086 
Soliditet -,001 ,000 11,776 1 ,001 ,999 

Kassalikviditet -,003 ,001 12,989 1 ,000 ,997 
Totala tillgångar 

(LN) 
,209 ,042 24,620 1 ,000 1,232 

Förlust ,735 ,129 32,513 1 ,000 2,086 
Big 4 ,365 ,130 7,813 1 ,005 1,440 

Mellan ,164 ,168 ,951 1 ,329 1,179 
Skuldsättningsgrad -,002 ,001 2,443 1 ,118 ,998 

Constant -3,336 ,706 22,299 1 ,000 ,036 
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Appendix 3. Regressionsmodell med år 2014 som referensvariabel 
Modell 2014 B S.E. Wald df Sig Exp(B) 

År12 -,573 ,300 3,658 1 ,056 ,564 
År13 -,301 ,311 ,931 1 ,335 ,740 
År15 -,265 ,345 ,593 1 ,441 ,767 
År16 -,323 ,316 1,048 1 ,306 ,724 
År17 -,125 ,448 ,078 1 ,780 ,882 
Kön -,221 ,151 2,151 1 ,142 ,801 

Ålder -,023 ,006 14,066 1 ,000 ,978 
Storstad ,216 ,144 2,260 1 ,133 1,242 

Störrestad ,082 ,138 ,358 1 ,550 1,086 
Soliditet -,001 ,000 11,776 1 ,001 ,999 

Kassalikviditet -,003 ,001 12,989 1 ,000 ,997 
Totala tillgångar 

(LN) 
,209 ,042 24,620 1 ,000 1,232 

Förlust ,735 ,129 32,513 1 ,000 2,086 
Big 4 ,365 ,130 7,813 1 ,005 1,440 

Mellan ,164 ,168 ,951 1 ,329 1,179 
Skuldsättningsgrad -,002 ,001 2,443 1 ,118 ,998 

Constant -3,035 ,749 16,440 1 ,000 ,048 

Appendix 4 Regressionsmodell med år 2015 som referensvariabel 
Modell 2015 B S.E. Wald df Sig Exp(B) 

År12 -,308 ,206 2,228 1 ,136 ,735 
År13 -,035 ,229 ,024 1 ,877 ,965 
År14 ,265 ,345 ,593 1 ,441 1,304 
År16 -,058 ,221 ,069 1 ,793 ,944 
År17 ,140 ,388 ,130 1 ,718 1,150 
Kön -,221 ,151 2,151 1 ,142 ,801 

Ålder -,023 ,006 14,066 1 ,000 ,978 
Storstad ,216 ,144 2,260 1 ,133 1,242 

Störrestad ,082 ,138 ,358 1 ,550 1,086 
Soliditet -,001 ,000 11,776 1 ,001 ,999 

Kassalikviditet -,003 ,001 12,989 1 ,000 ,997 
Totala tillgångar 

(LN) 
,209 ,042 24,620 1 ,000 1,232 

Förlust ,735 ,129 32,513 1 ,000 2,086 
Big 4 ,365 ,130 7,813 1 ,005 1,440 

Mellan ,164 ,168 ,951 1 ,329 1,179 
Skuldsättningsgrad -,002 ,001 2,443 1 ,118 ,998 

Constant -3,300 ,762 18,778 1 ,000 ,037 
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Appendix 5. Regressionsmodell med år 2016 som referensvariabel 
Modell 2016 B S.E. Wald df Sig Exp(B) 

År12 -,250 ,156 2,574 1 ,109 ,779 
År13 ,023 ,183 ,016 1 ,901 1,023 
År14 ,323 ,316 1,048 1 ,306 1,382 
År15 ,058 ,221 ,069 1 ,793 1,060 
År17 ,198 ,364 ,296 1 ,587 1,219 
Kön -,221 ,151 2,151 1 ,142 ,801 

Ålder -,023 ,006 14,066 1 ,000 ,978 
Storstad ,216 ,144 2,260 1 ,133 1,242 

Störrestad ,082 ,138 ,358 1 ,550 1,086 
Soliditet -,001 ,000 11,776 1 ,001 ,999 

Kassalikviditet -,003 ,001 12,989 1 ,000 ,997 
Totala tillgångar 

(LN) 
,209 ,042 24,620 1 ,000 1,232 

Förlust ,735 ,129 32,513 1 ,000 2,086 
Big 4 ,365 ,130 7,813 1 ,005 1,440 

Mellanstora ,164 ,168 ,951 1 ,329 1,179 
Skuldsättningsgrad -,002 ,001 2,443 1 ,118 ,998 

Constant -3,358 ,740 20,608 1 ,000 ,035 

Appendix 6. Regressionsmodell med år 2017 som referensvariabel 
Modell 2017 B S.E. Wald df Sig Exp(B) 

År12 -,448 ,354 1,600 1 ,206 ,639 
År13 -,175 ,367 ,229 1 ,632 ,839 
År14 ,125 ,448 ,078 1 ,780 1,133 
År15 -,140 ,388 ,130 1 ,718 ,869 
År16 -,198 ,364 ,296 1 ,587 ,820 
Kön -,221 ,151 2,151 1 ,142 ,801 

Ålder -,023 ,006 14,066 1 ,000 ,978 
Storstad ,216 ,144 2,260 1 ,133 1,242 

Störrestad ,082 ,138 ,358 1 ,550 1,086 
Soliditet -,001 ,000 11,776 1 ,001 ,999 

Kassalikviditet -,003 ,001 12,989 1 ,000 ,997 
Totala tillgångar (LN) ,209 ,042 24,620 1 ,000 1,232 

Förlust ,735 ,129 32,513 1 ,000 2,086 
Big 4 ,365 ,130 7,813 1 ,005 1,440 

Mellanstora ,164 ,168 ,951 1 ,329 1,179 
Skuldsättningsgrad -,002 ,001 2,443 1 ,118 ,998 

Constant -3,160 ,803 15,505 1 ,000 ,042 
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Appendix 7 Regressionsmodell med Unga som referensvariabel 
Modell unga B S.E. Wald df Sig Exp(B) 

År13 ,268 ,153 3,071 1 ,080 1,307 
År14 ,584 ,300 3,806 1 ,051 1,794 
År15 ,278 ,206 1,814 1 ,178 1,320 
År16 ,243 ,156 2,435 1 ,119 1,275 
År17 ,427 ,355 1,452 1 ,228 1,533 
Kön -,211 ,151 1,938 1 ,164 ,810 

Medel -,347 ,132 6,912 1 ,009 ,707 
Äldre -,554 ,159 12,111 1 ,001 ,574 

Storstad ,223 ,144 2,399 1 ,121 1,250 
Större stad ,086 ,138 ,385 1 ,535 1,089 

Soliditet -,001 ,000 11,841 1 ,001 ,999 
Kassalikviditet -,003 ,001 12,764 1 ,000 ,997 

Totala tillgångar 
(LN) 

,211 ,042 25,223 1 ,000 1,235 

Förlust ,736 ,129 32,560 1 ,000 2,088 
Big 4 ,386 ,130 8,834 1 ,003 1,472 

Mellanstora ,183 ,168 1,178 1 ,278 1,200 
Skuldsättningsgrad -,002 ,001 2,484 1 ,115 ,998 

Constant -4,443 ,648 47,013 1 ,000 ,012 

Appendix 8 Regressionsmodell med Medel som referensvariabel 
Modell medel B S.E. Wald df Sig Exp(B) 
År13 ,268 ,153 3,071 1 ,080 1,307 
År14 ,584 ,300 3,806 1 ,051 1,794 
År15 ,278 ,206 1,814 1 ,178 1,320 
År16 ,243 ,156 2,435 1 ,119 1,275 
År17 ,427 ,355 1,452 1 ,228 1,533 
Kön -,211 ,151 1,938 1 ,164 ,810 
Unga ,347 ,132 6,912 1 ,009 1,414 
Äldre -,208 ,147 1,991 1 ,158 ,813 
Storstad ,223 ,144 2,399 1 ,121 1,250 
Större stad ,086 ,138 ,385 1 ,535 1,089 
Soliditet -,001 ,000 11,841 1 ,001 ,999 
Kassalikviditet -,003 ,001 12,764 1 ,000 ,997 
Totala tillgångar (LN) ,211 ,042 25,223 1 ,000 1,235 
Förlust ,736 ,129 32,560 1 ,000 2,088 
Big 4 ,386 ,130 8,834 1 ,003 1,472 
Mellanstora ,183 ,168 1,178 1 ,278 1,200 
Skuldsättningsgrad -,002 ,001 2,484 1 ,115 ,998 
Constant  -3,526 ,713 24,442 1 ,000 ,029 
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Appendix 9 Regressionsmodell med Större stad som referensvariabel 
Modell Större stad B S.E. Wald df Sig Exp(B) 
År13 ,272 ,153 3,173 1 ,075 1,313 
År14 ,573 ,300 3,658 1 ,056 1,773 
År15 ,308 ,206 2,228 1 ,136 1,360 
År16 ,250 ,156 2,574 1 ,109 1,283 
År17 ,448 ,354 1,600 1 ,206 1,565 
Kön -,221 ,151 2,151 1 ,142 ,801 
Ålder -,023 ,006 14,066 1 ,000 ,978 
Storstad ,134 ,141 ,908 1 ,341 1,143 
Mindre stad -,082 ,138 ,358 1 ,550 ,921 
Soliditet -,001 ,000 11,776 1 ,001 ,999 
Kassalikviditet -,003 ,001 12,989 1 ,000 ,997 
Totala tillgångar 
(LN) 

,209 ,042 24,620 1 ,000 1,232 

Förlust ,735 ,129 32,513 1 ,000 2,086 
Big 4 ,365 ,130 7,813 1 ,005 1,440 
Mellanstora ,164 ,168 ,951 1 ,329 1,179 
Skuldsättningsgrad -,002 ,001 2,443 1 ,118 ,998 
Constant -3,526 ,713 24,442 1 ,000 ,029 

Appendix 10 Regressionsmodell med Mellanstora revisionsbyråer som 
referensvariabel 
 

Modell Mellanstora  B S.E. Wald df Sig Exp(B) 
År 2013 ,272 ,153 3,168 1 ,075 1,313 
År 2014 ,573 ,300 3,657 1 ,056 1,773 
År 2015 ,308 ,206 2,238 1 ,135 1,361 
År 2016 ,250 ,156 2,578 1 ,108 1,284 
År 2017 ,447 ,354 1,599 1 ,206 1,564 
Kön -,221 ,151 2,149 1 ,143 ,802 
Ålder -0,23 ,006 14,142 1 ,000 ,978 
Storstad ,217 ,144 2,271 1 ,132 1,242 
Större stad ,083 ,138 ,366 1 ,545 1,087 
Soliditet -,001 ,000 11,796 1 ,001 ,999 
Kassalikviditet -,003 ,001 12,976 1 ,000 ,997 
Totala tillgångar (LN) ,209 ,042 24,666 1 ,000 1,233 
Förlust ,736 ,129 32,537 1 ,000 2,087 
Big 4 ,209 ,180 1,353 1 ,245 1,232 
Mindre -,153 ,168 ,831 1 ,362 ,858 
Skuldsättningsgrad -,002 ,001 2,428 1 ,119 ,998 
Constant -3,454 ,730 22,387 1 ,000 ,032 
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Appendix 11 Regressionsmodell med Konkursprediktion  
Modell 
konkursprediktion 

B S.E. Wald df Sig Exp(B) 

År13 0,310 0,150 4,274 1 0,039 1,364 
År14 0,685 0,298 5,304 1 0,021 1,985 
År15 0,289 0,200 2,085 1 0,149 1,335 
År16 0,263 0,152 3,002 1 0,083 1,300 
År17 0,536 0,344 2,431 1 0,119 1,709 
Kön -0,225 0,148 2,318 1 0,128 0,798 
Ålder -0,023 0,006 15,135 1 0,000 0,977 
Storstad 0,259 0,140 3,410 1 0,065 1,296 
Större stad 0,115 0,135 0,728 1 0,394 1,122 
Totala tillgångar (LN) 0,131 0,038 11,992 1 0,001 1,140 
Big 4 0,442 0,128 11,901 1 0,001 1,556 
Mellanstora 0,192 0,165 1,360 1 0,244 1,212 
Skuldsättningsgrad -0,002 0,001 3,326 1 0,068 0,998 
Konkursprediktion -0,004 0,003 2,336 1 0,126 0,996 
Constant -2,210 0,626 12,460 1 0,000 0,110 
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