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SAMMANFATTNING 

Denna studie har undersökt förvaltningsberättelsers och revisionsberättelsers innehåll för 

större svenska bolag gällande information om fortsatt drift innan konkurs. Den teoretiska 

utgångspunkten har varit att utröna om revisionsbyråns storlek har betydelse för revisorns 

och bolagens rapportering av fortsatt drift, vilket framkommit i tidigare forskning  

För att kunna studera praxis inom rapportering av fortsatt drift, har en population av 146 

större svenska bolag som har gått i konkurs mellan 2006 och 2015 använts. 

Årsredovisningen från året innan konkursen har varit studieobjektet. Den teoretiska 

metoden utgår från ett abduktivt synsätt där teori har studerats parallellt med insamlandet 

av sekundärdata från årsredovisningar. Studiens teoretiska antagande utgår från tidigare 

studier om revisionskvalitet och rapportering av fortsatt drift, mestadels via 

revisionsberättelsen. Forskningen om förvaltningsberättelsens betydelse härvidlag har, 

enligt författarens kännedom, undersökts i mindre omfattning vilket förstärker studiens 

kunskapsbidrag 

Studiens empiriska resultat visar att en övervägande del av de bolag där revisorn 

rapporterade problem med fortsatt drift hade lämnat en upplysning av särskild betydelse. 

Få fall av avvikande mening eller uppgift med reservation rapporterades, och i 

sammanlagt 28,8 % rapporterades tvivel på fortsatt drift i revisionsberättelsen. I de fall 

som tvivel om fortsatt drift rapporterades användes upplysning av särskild betydelse i 88,6 

%. 

Studien kunde inte bekräfta att revisorer som tillhör en större revisionsbyrå rapporterar 

med bättre kvalitet, något som motsäger tidigare forskning.  

Det finns dock tendenser som indikerar att förvaltningsberättelsen är ett viktigt dokument 

att studera för att finna tecken på ett bolags förmåga till fortsatt drift.  

 

 

Nyckelord: revisionskvalitet, ISA 570, going-concern, fortlevnadsprincipen, fortsatt drift, 

förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, konkurs 
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ABSTRACT 

This study has examined the content of management reports and audit reports for larger 

Swedish companies regarding information about going concern issues before bankruptcy. 

The theoretical starting of the thesis has been to determine whether the size of the audit 

firm is of importance reporting of going concern issues, as has been proved in previous 

research. 

 

In order to be able to study practice within reporting of continued operations, a population 

of 146 larger Swedish companies that have gone bankrupt between 2006 and 2015 has 

been used. The annual report from the year before the bankruptcy has been the study 

object. The theoretical method is based on an abductive approach where theory has been 

studied in parallel with the collection of secondary data from annual reports. The 

theoretical assumption of the study is based on previous studies on audit quality and 

reporting of going concern, mostly through the audit report. According to the author's 

knowledge, the research on the importance of the management report has been 

investigated to a less extensive degree, which reinforces the study's knowledge 

contribution. 

 

The empirical results of the study show that a majority of the companies where the auditor 

reported problems with going concern had provided information as emphasis of matter. 

Few cases of qualified opinion were reported, and in 28,8%, doubts were reported on 

going concern in the audit report. In cases where doubts about matters of going concern 

were reported, information of emphasis of matter was used in 88.6%. 

 

The study could not confirm that auditors belonging to a major audit firm report better 

quality, which contradicts previous research. However, there are trends that indicate that 

the management report is an important document to study to find evidence of a company's 

ability to going concern. 

 

 

Keywords: audit quality, ISA 570, going concern, Management, Discussion and Analysis 

disclosure, management report, audit report, bankruptcy 
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1. INLEDNING 

Det första kapitlet syftar till att kort redogöra för införandet av principen för rapportering 

av fortsatt drift, presentera problematiken och svårigheten i tolkning av regelverk samt 

kort nämna tidigare forskning som grund för motivering av uppsatsens syfte. 

 

1.1 Inledning 
I en intervju av Pernilla Halling i tidskriften Balans, så svarar FAR:s generalsekreterare 

Dan Brännström på frågan om hur han skulle vilja förändra revisorns roll  

”Revisorn måste bli tuffare och få verktyg som stöttar en sådan roll. I stället 

för dagens långa och formella revisionsberättelser borde revisorn sätta 

betyg på en verksamhets prestationer. Det skulle öka revisionens relevans 

med några tusen procent. Och självklart måste revisionsstandarderna vara 

anpassade för olika marknadssegment, som till exempel mindre, okomplexa 

företag. 

–Jag menar att revisorn måste ta sig en ny position och verkligen bli vad 

man i Norge kallar ”Samfunnets tillitsman”, en röst som ställer kritiska 

frågor och vågar säga ifrån. Det behovet ökar för varje dag. ” 

 

Citerat från Tidningen Balans, 17 april 2018 

  

En av revisorns viktigaste och mest komplexa bedömningar handlar om att ta ställning till 

det reviderade bolagets förmåga till fortsatt drift. Detta är bedömningar som kräver svåra 

ställningstaganden och som kan ha stor betydelse för bolaget, dess ägare och dess 

omgivning. Ruiz-Barbadillo el at., (2004, 600) konstaterar att revisorer är avsevärt 

kritiserade för oförmåga att identifiera och rapportera problem med fortsatt drift. Den här 

studien riktar in sig på att undersöka revisorns utfärdande av avvikande 

revisionsberättelser samt även förvaltningsberättelsens information för konkursdrabbade 

bolag. Har revisorn vågat ställa kritiska frågor och säga ifrån, utefter vad som kan utläsas i 

årsredovisningarna? 

 

1.2 Bakgrund 
En av de grundläggande principerna i förberedandet av de finansiella rapporterna är 

fortlevnadsprincipen, eller principen om fortsatt drift som uppsatsen mestadels kommer att 

hänvisas till (Eilifsen et al. 2014, 569). Enligt Årsredovisningslagens 2 kap 4 § ska ett 

företag vid upprättande av sina finansiella rapporter förutsättas fortsätta sin verksamhet 

(SFS 1995:1554). En ekonomisk kris kan dock leda till upphörande av företagets fortsatta 

drift. En ekonomisk kris kan se ut på olika sätt i olika företag och olika regler aktualiseras 

därefter. En gäldenärs ekonomiska problem kan vanligtvis härledas till balansmässiga 

problem vilka finns reglerade inom aktiebolagslagen eller betalningsproblem som regleras 

i konkurslagen, företagsrekonstruktionslagen och brottsbalken (Folkesson 2009, 5). 

Större bolag ska enligt ÅRL 2 kap 1§ förutom balansräkning, resultaträkning och noter 

även upprätta en förvaltningsberättelse som upplyser om bolagets ställning. I 6 kap 1§ 3p 

anges det att förvaltningsberättelsen bland annat ska upplysa om ”företagets förväntade 
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framtida utveckling inklusive en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

som företaget står inför.” (SFS 1995:1554). Vad som är väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer är dock ett begrepp som kan tolkas på flera olika sätt. 

Sedan 2004 tillämpas revisionsstandarden RS 570 i Sverige. RS var en svensk anpassning 

av ISA (International Standards on Auditing) som ges ut av IASB. År 2010 ersattes RS av 

ISA med en direkt översättning av standarden (FAR Akademi 2016, 7) och gäller tills 

vidare. Standarden behandlar vilket ansvar revisorn har vid granskning av 

företagsledningens användning av antagandet om fortsatt drift vid upprättande av de 

finansiella rapporterna (ISA 570 1§). Sundgren och Svanström (2014, 1) skriver att det vid 

standardens implementering ”uttrycktes stor osäkerhet kring hur den skulle komma att 

tillämpas i praktiken”. Sundgren och Svanström (2014, 1) menar vidare att trots 

osäkerheten kring rapporteringen av fortsatt drift, kan revisorns signal om osäkerhet ändå 

vara av stort värde för användare av finansiell information. Det finns dock en risk att en 

avvikande revisionsberättelse om tvivel till fortsatt drift, kan verka som en 

självuppfyllande profetia som utlöser en konkurs (Sundgren & Svanström 2014, 1) 

 

1.3 Problemdiskussion och problemformulering 
Forskningen om vad som kännetecknar god kvalitet på revision är omfattande och det 

finns många exempel på hur god kvalitet definieras. En klassisk definition ges av Francis 

(2011,127) som menar att god revisionskvalitet är att utfärda en lämplig 

revisionsberättelse vid rätt tillfälle. Vidare menar Francis (2004, 356) att ”audit failures” 

(vilket i uppsatsen betecknas som revisionsfel) uppkommer i de fall då revisorn 

misslyckas med att utfärda en revisionsberättelse med avvikande åsikt/som avviker från 

standardutformningen, vid rätt tillfälle. DeAngelo (1981, 186) definierar revisionskvalitet 

som sannolikheten att revisorn (a) upptäcker ett fel1 och (b) rapporterar det. Enligt Francis 

& Krishnan (1999, 135) har stora revisionsbolag – kan gå under benämningen Big42 

revisorer –  en friare ställning och därmed lättare att utfärda en avvikande 

revisionsberättelse. DeFond et al. (2016, 3642) bestyrker att revisorer som tillhör gruppen 

Big N, även Big 4 levererar högre kvalitet. 

I en artikel i Balans menar Iredahl och Skough (2009) att det ställs höga krav på revisorn 

och hens revisionsbevis vid rapportering av fortsatt drift. Revisorns beslut om huruvida 

det föreligger tvivel till ett bolags fortsatta drift, måste baseras i varje enskilt fall på 

revisorns professionella omdöme (Iredahl & Skough 2009, 22). Iredahl och Skough (2009, 

22–23) tar som exempel upp ett fall som illustrerar svårigheten. I fall 2007-730 från 2009 

fick en revisor en erinran av Revisionsnämnden för att hen inte hade lämnat upplysning 

om tvivel till fortsatt drift. I det aktuella fallet hade verksamheten varit förlustbringande 

under år 2004–2006 och i oktober 2006 hade en kontrollbalansräkning som visade att 

aktiekapitalet var förbrukat upprättats. Informationen om kontrollbalansräkningen samt 

information om att aktiekapitalet var återställt hade lämnats i årsredovisningen av 

styrelsen samt att årsredovisningen var upprättad enligt årsredovisningslagen. I 

revisionsberättelsen hade revisorn bland annat angett att bolagets balansräkning hade 

upprättats enligt ett going concern-perspektiv som utgångspunkt och det förbrukade 

                                                      
1  Fel: exempelvis redovisning som ej överensstämmer med god redovisningssed, felaktig värdering, bryter 

mot ABL eller motsvarande reglering, för sen inbetalning av skatt osv.  
2 Big4 benämns gruppen av revisorer som tillhör någon av revisionsbyråerna Deloitte, EY KPMG och/eller 

PwC.  
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aktiekapitalet skulle återställas enligt revisorns kontakt med de som arbetade med bolaget. 

Då bolaget ägdes av kommunen menade revisorn heller inte att konkurs var något 

alternativ. Den slutliga bedömningen av revisorn var att det inte förelåg några väsentliga 

osäkerhetsfaktorer i frågan om fortsatt drift. Revisionsnämnden kom däremot i sin 

bedömning fram till att det förelåg en väsentlig osäkerhet om den fortsatta driften, och 

menade att revisorn borde ha anmärkt på det i sin revisionsberättelse. Grunden till 

Revisionsnämndens bedömning var att revisorn inte kunde förutse förhandlingar om 

kapitaltillskottet, varför omständigheterna utgjorde en väsentlig osäkerhet. Revisorn och 

Revisionsnämnden hade såldes olika uppfattningar om bolagets förmåga till fortsatt drift 

(Iredahl & Skough, 2009).  

Ovanstående fall belyser svårigheten i revisorns bedömning av information som det 

reviderade bolaget upplyser som i vissa fall kan men inte behöver leda till en konkurs. 

Adrian och Torén (2006, 40) poängterar att RS 5703 fortsatt drift behandlar hur revisorn 

ska rapportera osäkra förhållanden för fortsatt drift, och att standarden inte rör 

konstaterade förhållanden. De menar också att ett fall där revisorn inte rapporterade tvivel 

av fortsatt drift hos ett senare konkursdrabbat bolag, inte nödvändigtvis betyder att 

revisorn har gjort ett felaktigt uttalande.  

Det är således viktigt att komma ihåg att en konkurs inte är ett facit på revisorns förmåga 

att identifiera tvivel till fortsatt drift. Uppsatsen utgår dock från att ju fler fall av 

identifierade tvivel till fortsatt drift, ju bättre revisonskvalitet. För enkelhetens skull, utgås 

från antagandet att ett uttalande om tvivel till fortsatt drift året innan konkurs, är ett kvitto 

på hög revisionskvalitet. Det är ett antagande och påstående som ska tolkas med 

försiktighet då det finns många faktorer som spelar in vid bedömning av revisionskvalitet 

och då flera av dessa inte ryms inom uppsatsens ramar och syfte. 

Sammanfattningsvis, utifrån forskning som har presenterats ovan, finns indikationer på att 

revisorer tillhörande Big 4 rapporterar med högre kvalitet. Vi kan därmed konstatera att 

det finns en diskurs om att revisorer som tillhör Big 4, både rapporterar med högre 

kvalitet, i betydelse av att de utfärdar korrekt uttalande i revisionsrapporten, samt har lägre 

tröskel att utfärda en revisionsrapport med en avvikande åsikt. De verkar därmed ha en 

friare ställning i relation till företaget. RS/ISA 570 har som nämnts ovan tillämpats sedan 

2004 och medförde stor osäkerhet då den infördes, vilket talar för att det kan behövas en 

ingångsperiod för inlärning. Det förefaller inte heller inte vara problemfritt i tolkningen av 

hur standarden ska tillämpas enligt och Iredahl och Skoughs (2009) diskussion. En 

intressant fråga blir därmed att titta på hur ISA 570 har tillämpats med utgångspunkt för 

konkursdrabbade företag. Det är även intressant att se om Big4-revisorer skiljer sig i 

rapportering av tvivel till fortsatt drift i jämförelse med övriga revisorer. En viktig aspekt i 

den här studien är även att titta på rapportering av fortsatt drift inte bara i 

revisionsberättelsen utan även i förvaltningsberättelsen.  
 

1.4 Syfte 
Studiens övergripande syfte är att undersöka hur ISA 570 har applicerats i praktiken i 

Sverige med utgångspunkt i bolags förvaltningsberättelser och revisionsberättelser. 

Studiens mer specifika syfte är att beskriva hur fortlevnadsprincipen tillämpas i svenska 

företag genom att undersöka hur rapportering av fortsatt drift gjorts i dessa dokument. 

Studien ämnar dessutom bidra till tidigare forskning genom att undersöka vilken betydelse 

revisionsbyråns storlek har för going concern-rapporteringen. Studiens förhoppning är att 

                                                      
3 RS 570 fortsatt drift likställs i uppsatsen med ISA 570 fortsatt drift. 
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därmed att ge ett bidrag både till den vetenskapliga och praktiska diskussionen om hur 

svenska revisorer applicerar standarden i ISA 570. 

 

Studiens syfte uppnås genom att följande forskningsfrågor besvarats: 

 

1.a Är det skillnad i klassificering av tvivel om fortsatt drift i revisionsberättelsen 

beroende på storlek av revisionsbyrå? 

1.b Beror rapporteringen av fortsatt drift i revisionsberättelsen på storlek av 

revisionsbyrå? 

 2.a Uppger förvaltningsberättelsen mer information som kan påvisa tvivel om fortsatt 

drift hos de bolagen som revideras av större revisionsbyråer (Big4) jämfört med övriga 

revisorer? 

2.b Beror rapporteringen av fortsatt drift i förvaltningsberättelsen på storlek av 

revisionsbyrå? 

  

Uppsatsen tittar på revisionsberättelsen i fråga 1a och 1b och förvaltningsberättelsen i 

fråga 2a och 2b. Frågorna 1.a och 2.a besvaras genom deskriptiv statistik och har som 

syfte att ge en bild över revision- och förvaltningsberättelse utan statistiska tester. Den 

första frågan (1.a) undersöker hur klassificeringen av revisorns åsikt skiljer sig, det vill 

säga hur pass allvarlig upplysningen om fortsatt drift är. En anmärkning i form av en 

’upplysning av särskild betydelse’ är en mindre allvarlig anmärkning än en ’avvikande 

mening’. Forskningsfråga 2.a tittar på förvaltningsberättelsen och förekomst av 

information som kan visa på kommande konkurs. I frågorna 1.b och 2.b prövas sambandet 

mellan revisorns storlek och rapportering av fortsatt drift i en statistisk modell för att 

kunna acceptera eller förkasta hypotesen om revisorns storleks påverkan.  

 

1.5 Avgränsning 
En intressant utgångspunkt i studier av finansiella rapporter är beaktande av vilka 

intressenter som påverkas av ett företags prestationer. Uppsatsen har valt en avgränsning 

mot större bolag i Sverige som har gått i konkurs sedan införandet av RS 570 / ISA 570. 

De flesta bolag i populationen tillämpar K3-regelverket, det förekommer även bolag 

noterade på reglerad börs som har högre upplysningskrav för förvaltningsberättelsen. Då 

många av studiens bolag har anställda, leverantörer, aktieägare eller kreditgivare finns det 

flera intressenter som påverkas vid en konkurs. Bolagen som studien tittar på tillämpar 

även ett principbaserat regelverk som lämnar utrymme för tolkning vilket kan ha stor 

påverkan på utfärdande av finansiella rapporter.  

 

Sedan 2017 är revisionsplikten avskaffad för små, privata bolag. Bolag som överskrider 

minst två av gränsvillkoren –3 anställda, 1,5 miljoner i balansomslutning och 3 miljoner 

kr i nettoomsättning, – är skyldiga att anlita en revisor för granskning av de finansiella 

rapporterna (Hadjipetri Glantz, 2017; Grönlund, Tagesson & Öhman 2013, 223). Alla 

bolag som granskas i den här studien är därmed revisionspliktiga. 

 

1.6 Disposition 
Här i första kapitlet har studiens bakgrund, problem och syfte presenterats. Uppsatsen 

fortsätter i kapitel två med att gå igenom de vetenskapliga utgångspunkter som studien tar 

i beaktande, för att sedan i kapitel tre gå igenom aktuella lagar och regler för bolagen och 

revisorn att förhålla sig till. I det fjärde kapitlet presenteras den tidigare forskning som 
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grundar studiens hypoteser och förhållningssätt. I femte kapitlet redogörs för praktiskt 

genomförande av metod samt de ställningstaganden som kan påverka objektiviteten. Sjätte 

kapitlet presenterar studiens empiriska material vilket analyseras och diskuteras i 

efterföljande kapitel och avslutningsvis sammanfattas studiens resultat.  
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1.7 Definitioner och begreppsförklaringar 

Big 4 – Revisionsbyråerna Deloitte, EY, KPMG och PwC 

Big 6 – Revisionsbyråerna BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG och PwC 

Big N – De för tillfället största revisionsbyråerna. Studien har använt en del äldre teori, 

Big N representerar aktuell periods största revisionsbyråer, för att inte råka förvränga 

litteraturens innehåll har Big N ibland använts och ibland Big 4.  

Finansiell rapport – koncernredovisning eller årsredovisning (K3 p3.2) 

Going concern – fortsatt drift – fortlevnadsprincipen 

 

Going concern -åsikt/uttalande – uttalande om osäkerhet eller tvivel till fortsatt drift.  

IAASB - International Auditing and Assurance Standards  

ISA  - international standards on auditing 

Stora/större företag – 50/40/80 (K3 1 kap 1 §, BFNAR 2012:1) 

1. företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad 

marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet, eller 

2. företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:  

1. medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 50, 

2. företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två 

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor, 

3. företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor, 

ÅRL -årsredovisningslagen 

Övriga revisorer – revisionsbyråer som inte tillhör Big4, (och även vid några statistiska 

tester, revisionsbyråer som inte tillhör Big6.) 
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2. FÖRFÖRSTÅELSE OCH VETENSKAPLIGA 

UTGÅNGSPUNKTER 

Kapitlet ämnar introducera läsaren för de teoretiska frågeställningar som uppkommer 

under uppsatsens process samt förhållningssätt till dessa. Teoretiska implikationer 

redogörs medan praktiskt genomförande presenteras i metodkapitlet. 

 

2.1 Förförståelse 
Författarens förförståelse bygger främst på tidigare ekonomistudier på kandidatnivå från 

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, arbetslivserfarenheter från en anställning 

som redovisningsassistent i ett fastighetsbolag och från magisterprogrammet i redovisning 

från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Det har varit en viktig utgångspunkt att ha 

ett så långt som möjligt neutralt förhållningssätt till bearbetande av information och 

tolkning av material samt att vara medveten om hur förförståelse påverkar resultatet. 

Eftersom förförståelse och personliga tolkningar kan påverka resultatet har intentionen 

varit att så utförligt som möjligt beskriva vilka tolkningar som kan ha påverkat resultatet i 

metodens kapitel för att en replikering ska kunna underlättas. Det har även varit en 

intention att resultatet inte ska påverkas av bristande i objektivitet. Utbildningen har 

bidragit till en förmåga att kunna ta sig an och tolka innehåll i årsredovisningar. Dock har 

författaren inga tidigare personliga erfarenheter från revisionsyrket vilket kan bidra med 

bristande praktisk kunskap.  

 

2.2 Metodval och kunskapssyn 
Studiens syfte ämnades uppfyllas genom studier av årsredovisningar i en kvantitativ 

metod med ett abduktivt tillvägagångsätt. Utifrån den teoretiska litteraturgenomgången 

har hypoteser formats utefter en deduktiv utgångspunkt. Ett abduktivt sätt valdes dock för 

att undvika de begränsningar som förknippas med induktiva och deduktiva 

ställningstaganden (Bryman & Bell 2017, 46), och en del teori har samlats in parallellt 

med insamlandet av data från årsredovisningar. Genom det abduktiva tillvägagångssättet 

kan ny infallsvinklar som styrker analysen tillföras under arbetets gång. 

(Bryman och Bell 2017, 47) menar att en epistemologisk frågeställning innebär att 

bestämma vilket perspektiv som ska användas för att tillämpa en god kunskapssyn. Patel 

och Davidsson (1994, 23-24) presenterar de två förhållningssätten positivism och 

hermeneutik. Inom positivismen formuleras en hypotes som sedan prövas genom 

hypotestestning. Studien har genomförts med ett positivistiskt synsätt för att studera den 

sociala verkligheten (Bryman & Bell 2017,49). Patel och Davidsson (1994, 25) menar att 

hermeneutiken är positivismens raka motsats och används för att förstå grunderna för den 

mänskliga existensen. Ett positivistiskt synsätt valdes då det låg närmast studiens syfte. 

Val av litteratur har tagit avsats i litteratur som behandlats under mastersprogrammets 

inriktningkurs mot revision där ett stort fokus har varit revisionskvalitet. Litteraturen inom 

området going concern-rapportering via revisionsberättelsen är omfattande, men däremot 

finns det enligt författarens kännedom mindre forskning om förvaltningsberättelsens 

betydelse. En anledning till att förvaltningsberättelsen synes ha mindre fokus kan bero på 

att ISA-standards är internationella medan reglering om upprättande av finansiella 

rapporter skiljer sig. Exempelvis anger ÅRL (SFS 1995:1554, 6 kap 1 §) vissa 

upplysningskrav för svenska bolag medan IFRS inte har någon tvingande 

förvaltningsberättelse även om de har gett ut en vägledning som liknar de svenska reglerna 

kring förvaltningsberättelsen (Drefeldt & Törning, 2017, 85). 
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Studier av årsredovisningar året innan en konkurs för konkursdrabbade bolag ger ett slags 

facit för ett uttalande om hur utgången blev. Det är dock viktigt att trycka på att det finns 

en viss problematik i synen på revisorns arbetsuppgifter vilket kommer att diskuteras 

under teoridelen. Det finns en konflikt i att revisorn ska rapportera enligt vissa mallar 

medan det finns de som menar att revisorn ska gå igenom ett bolags hela bokföring. 

Revisorn kan bara rapportera med en viss säkerhet och kan omöjligen lyfta på alla stenar. 

Den här uppsatsen kan och strävar inte efter att hitta fel hos revisorn utan syftar snarare på 

att identifiera tendenser och reflektera över vad dessa kan bero på.  

 

Bolagen i studiens urval har varit både vanliga aktiebolag och bolag som tillhör koncerner 

och följer antingen regelverken K3 eller K4 vid upprättande av sina finansiella rapporter. I 

de fall det förkommer skillnader som har betydelser för studien lämnas en kommentar om 

detta. Ett exempel är det ökade upplysningskravet för bolag publicerade på en reglerad 

marknad för börshandel. Modellen för insamlande av data är därför förklarad så utförligt 

som möjligt i kapitel 4 och hur den har tagit ställning till den större mängd information 

som uppges i noterade bolag, för att alla bolagen i studien ska vara jämförbara och kodas 

samt granskas på samma vis. 

 

2.3 Litteraturval 
Då fortlevnadsprincipen som är ett av den här uppsatsens viktigaste nyckelord är en 

fundamental princip inom redovisningen, finns litteratur och forskning från flera länder 

inom området. Huvudfokus har varit att koncentrera presentation av lagar ur ett svenskt 

perspektiv utifrån vad svenska bolag ska anpassa sig till och komplettera med forskning 

med ett bredare fokus vilket ofta är publicerat på engelska. På några ställen refererar 

uppsatsen därmed till exempelvis standards inom IFRS. Även K-regelverken används 

inom uppsatsen då respektive källa har varit trovärdig och har medfört ett illustrerande 

bidrag eller påvisat ett exempel. I dessa fall har det inte bedömts vara någon betydande 

skillnad i tillämpning och därför har de bedömts kunnat appliceras för den här uppsatsen. 

Den huvudsakliga principen är dock att svenska bolag måste applicera 

årsredovisningslagen.  

 

För att få en god överblick av tidigare forskning inom revision har bland andra DeFond 

och Zhangs (2014) gedigna rapportering av olika aspekter varit en god grund till kunskap. 

Viss kurslitteratur samt lagtext och standarder har varit källa för förklaring av lagkrav.  

 

Ett fåtal (1) svenska artiklar behandlar RS istället för ISA. RS är numera ersatt av ISA 

men en del äldre artiklar är fortfarande aktuella i sak och används därför i uppsatsen. 

Sedan 2004 har Sverige använt sig av RS som då var en version av ISA anpassad för 

svenska regler. För räkenskapsår som påbörjats efter den 31 december 2010 har RS ersatts 

av en översättning av ISA (FAR Akademi 2016, 7). 

 

2.4 Reliabilitet och validitet 
För att öka studiens trovärdighet redogörs här för hur begreppen reliabilitet och validitet 

har tagits i beaktande.  Bryman och Bell (2013, 171) förklarar reliabilitet med 

underkategorierna stabilitet, intern reliabilitet och internbedömarreliabilitet. Stabilitet 

innebär att ett mått ska vara stabilt över tiden (Bryman & Bell 2013, 171). En studie med 

samma syfte som utförs längre fram i framtiden skulle möjligtvis kunna få ett annat 

resultat, då tidsaspekten kan bidra till att mer kunskap förbättrar revisorers förmåga att 

applicera revisionsstandard. Ny reglering och vägledning kan dessutom påverka både 

revisorers och reviderade bolags förmåga till att fatta andra beslut. Intern reliabilitet och 

internbedömarreliabilitet berör hur väl indikatorer är pålitliga och följdriktiga (Bryman 
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och Bell 2013, 171). I studien förekommer några indikatorer som innebär tolkning och för 

att kompensera för eventuell brist av användbarhet redovisas för vilka tolkningar som har 

gjorts, ett exempel på detta är hur ’övrig’ information i förvaltningsberättelsen tolkas.  

Validitet handlar om hur väl ett mått verkligen mäter ett visst begrepp och förklaras 

genom ytvaliditet, samtidig validitet, prediktiv validitet, begreppsvalidtiet och konvergent 

validitet (Bryman & Bell 2013, 173). I den här studien har begreppsvaliditet haft störst 

betydelse i och med att hypoteser har deducerat utifrån teori. Tidigare forsknings 

definition för begreppet kvalitet har använts för att kunna ta fram en modell för att mäta 

kvalitet definierat som förmåga att utfärda korrekt revisionsberättelse.  
 

2.5 Analysmetod 
Vid granskning av årsredovisningar genomfördes en innehållsanalys för att identifiera 

förekomst av studiens variabler och indikatorer. En innehållsanalys är en metod för att 

analysera dokument på ett systematiskt och replikerbart vis för att kategorisera innehållet 

till förutbestämda indikatorer eller kategorier (Bryman & Bell 2017, 288). 

För att skapa trovärdighet i studien och öka tillämpbarheten har jämförelsebolag använts 

för analysen av konkursbolag. Enligt Bryman och Bell (2017, 90) kallas metoden för 

komparativ eller jämförande design och används när man studerar två olika och 

kontrasterande fall. Det finns då möjlighet att tillämpa en jämförelselogik vilket bidrar 

med en bättre förståelse för studieobjektet. Tillvägagångssätt för praktiskt urval av 

bolagen beskrivs närmare i metodkapitlet.  

 

2.6 Etiska perspektiv 
Under uppsatsen har följande ställningstaganden tagits i beaktande i syfte att inte bryta 

mot några etiska principer eller spörsmål: 

 

- Hur ska information som vittnar om att bolaget är i trångmål i 

förvaltningsberättelsen tolkas och vad ska redovisas? 

- Huruvida ska revisorernas rapporter om fortsatt drift ange respektive 

revisionsbyrås resultat, kan sådan rapportering leda till skada för revisorn? 

 

En utgångspunkt i studien har varit att försöka ha ett så långt som möjligt neutralt 

förhållningssätt till informationen som behandlas. Det finns dock flera etiska frågor som 

aktualiseras vid företagsekonomisk forskning (Bryman & Bell 2017, 140). 

Årsredovisningar med tillhörande revisionsberättelse är offentliga handlingar (SFS 

1995:1554, 8 kap 3§ 4 st) som har hämtats från databasen Retriever Business. De 

granskade bolagen och dess revisorer har ej kunnat få någon information om sin 

medverkan i studien och de har ej kunnat lämna samtycke till studien.  

 

Studien tittar på konkursdrabbade bolag samt jämförelsebolag som, enligt en modell för 

konkursprediktion, var nära att gå i konkurs men som klarade sig. Studien har inget syfte 

av att på något sätt offentliggöra dessa bolag vilket skulle kunna leda till skada för 

bolaget.  

 

Studiens modell för att granska förvaltningsberättelsen är vansklig att genomföra utan att 

inkludera tolkning som kan påverkas av författarens preferenser eller tidigare erfarenheter. 

För att inte bidra till att felaktigt peka ut enskilda revisionsbyråer som bättre eller sämre 

har revisionsbyråerna grupperats utefter tillhörighet i Big4 eller inte tillhörighet i Big4. 

Anledningen till detta är även för hypotestestande av om revisionsbyråns storlek har 
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betydelse. Intentionen är därför inte att favorisera någon specifik revisionsbyrå utan att 

bedriva så vetenskaplig forskning som möjligt. Hypotesgenereringen bygger därmed på 

tidigare professionell och publicerad forskning.  

 

Årsredovisningar och dess information är tryckt källa som inte kan påverkas, däremot 

förekommer inslag i forskningen som har krävt tolkning av författaren vilket gör att 

författaren påverkar hur materialet kodas.  

 

Inom kvalitativ forskning kan det krävas att man tar fram indikatorer för att ta fram mått 

för ett visst begrepp. Det kan göras genom att identifiera teman och används för att få fram 

information från begrepp som inte är kvantifierbara (Bryman & Bell 2013, 167). I den här 

studien tillämpades kodning med hjälp av olika indikatorer vilka blev studiens variabler. 

Dessa variabler har sedan fungerat som mall för identifiering och tolkning av 

förvaltningsberättelsen i studiens konkursbolag. För att tillämpa en konsekvent och 

korrekt kodning redovisas den mall som har använts för kodning. I en kategori i kodning 

av datamaterialet har det krävts en del tolkningar för vilka redovisas så utförligt som 

möjligt i metodkapitlet. Detta ger läsaren möjlighet att se att det kan finnas en annan 

tolkning och att resultatet i förvaltningsberättelsen inte behöver visa på någon fullkomlig 

sanning. Andra frågor av etisk karaktär bearbetas löpande, exempelvis synen på revisorns 

roll.  

 

Då revisionsberättelser är skapade utefter en mall är det mindre problematiskt att tolka 

dessa även om det har förekommit ett fåtal otydliga revisionsberättelser. Av den 

anledningen bedöms klassificeringarna för revisorns bedömning kunna redovisas utan att 

några etiska principer bryts. 

 

2.7 Användarperspektiv 
DeFond och Zhang (2014, 277) konstaterar att revisons utlåtande om fortsatt drift har 

påverkan på aktiepriser. Även om majoriteten av de konkursdrabbade bolagen inte är 

noterade på en reglerad börs, har revisorns uttalande påverkan inte bara för aktieägare, 

kreditgivare och andra gäldenärer, utan också för anställda och för samhället i stort till viss 

del. Å ena sidan kan bristande förmåga av en revisor att identifiera och rapportera en 

kommande konkurs leda till stora kapitalförluster hos aktieägare. Å andra sidan kan en 

oren revisionsberättelse bli en självuppfyllande profetia vilket diskuteras av bland andra 

Louwers et al., (1999). Den kan därför vara dödsstöten för ett bolag som hamnat i 

ekonomisk knipa, vilket påverkar samhället i form av arbetslöshet för arbetstagare från det 

konkursdrabbade bolaget. Studiens urval baseras alla på större konkursdrabbade bolag. 

Det kan vara bolag med över 50 anställda som därmed påverkas negativt av en konkurs.   

 

Studien har avgränsat sitt perspektiv mot användare av årsredovisningar. Då alla bolag 

som granskas i studien har gått i konkurs är det intressant för en användare att identifiera 

information som gavs i förvaltningsberättelsen året innan och som möjligtvis indikerade 

att bolaget var på väg mot konkurs. Det är även intressant att se vilken grad av upplysning 

revisorn har lämnat. Studien ger därmed en indikation på ifall en användare av finansiella 

rapporter, ex en leverantör eller kreditgivare kan utgå från revisorns åsikt och vad för typ 

av information i förvaltningsberättelsen som kan indikera att en konkurs är på gång. 

Studien har inte som ambition att skapa en modell för konkursprediktion, utan snarare att 

granska revisorns förmåga till konkursprediktion. 
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3. RELEVANTA LAGAR OCH REGLER 

Kapitel tre inleds med att kort presentera lagar och reglering som bolag och revisorer har 

att förhålla sig till. Kapitlet avser att ge läsaren en bild av vilken vägledning som finns att 

tillgå samt vilken roll som revisorn har att förhålla sig till 

 

Svenska aktiebolag ska tillämpa Årsredovisningslagen (Bokföringsnämnden 2017a, SFS 

1995:1554, 1 kap 2§). Utöver årsredovisningslagen tillämpas vid upprättande av 

finansiella rapporter något av bokföringsnämndens K-projekt. Stora företag tillämpar K3 

medan noterade bolag följer K4 vilket innebär tillämpning av IFRS (Bokföringsnämnden, 

2017b). Aktiebolag ska efter varje avslutat räkenskapsår upprätta en årsredovisning (SFS 

1995:1554, 1 kap 2§, SFS 1999:1078; 6 kap 1§). Årsredovisningen ska bestå av en 

balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse (SFS 1995:1554, 2 

kap 1§). Bolaget ska vid upprättande av finansiella rapporter förutsättas fortsätta sin 

verksamhet (SFS 1995:1554, 2 kap 4 §) och ska beakta en tidsperiod om minst 12 

månader (Drefeldt och Törning 2017,42).  

 

Fortsatt drift eller fortlevnadsprincipen, är en fundamental princip i upprättandet av de 

finansiella rapporterna och betyder att bolaget sannolikt kommer att fortsätta sin 

verksamhet. Under den förutsättningen redovisas tillgångar och skulder utefter 

förutsättningen om att de kommer att kunna bli realiserade inom den normala 

verksamheten (Eilifsen et al. 2014, 569).  

 

3.1 Förvaltningsberättelsens innehåll4 

Förvaltningsberättelsen ska ge en rättvisande bild över utvecklingen av företagets 

verksamhet och den ska ge upplysningar om förhållanden som inte redovisas i 

balansräkningen, resultaträkningen eller noter, men som är viktiga för bedömning av 

företagets fortsatta utveckling. Den ska redovisa händelser som har inträffat under 

räkenskapsåret och som har haft väsentlig betydelse samt företagets förväntade framtida 

utveckling, och den ska berätta om risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför 

(SFS 1995:1554, 6 kap 1§ 3 p.). Utöver Årsredovisningslagen lämnar även FAR5  

rekommendationer i redovisningsfrågor. I RedR 1 finnes instruktioner för vilka slags 

upplysningar som ska specificeras i Förvaltningsberättelsen. I punkt 3.6 anges att 

uppgifter om den förväntade framtida utvecklingen ska lämnas för större företag. 

”Upplysningar ska lämnas om vad som faktiskt är känt om framtiden, dels om de 

förväntningar som finns och är baserade på konkreta, kända förhållanden, t.ex. planer och 

avtal.” (RedR 1, 3.6) I punkt 3.7 anger RedR 1 hur information om risker och 

osäkerhetsfaktorer ska lämnas. Risker och osäkerhetsfaktorer ska bedömas utefter vilken 

effekt de har på bolagets verksamhet, ställning och resultat, vilket kan handla om en 

osäkerhet kring prisutveckling eller tillgång på en råvara som bolaget är beroende av för 

sin verksamhet.  

 

Bolag som följer K3 måste i sin förvaltningsberättelse upplysa om ifall de inte längre kan 

tillämpa fortlevnadsprincipen (BFNAR 2012:1 (K3) p 3.8.). Anledningar till detta kan röra 

ifall företaget håller på att avvecklas av olika anledningar eller om det har satts i 

likvidation eller konkurs efter balansdagen. Om bolaget har behövt upprätta en 

kontrollbalansräkning så ska det anges enligt ABL 25 kap 13§ (Drefeldt & Törning 2017, 

75). IFRS har inget krav på att bolag ska ha en förvaltningsberättelse, men vägledning har 

                                                      
4 ÅRL 6 kap 1a § anger ytterligare upplysningskrav för noterade bolag. Det kommer inte behandlas här 

eftersom kraven inte är intressanta för den här studien. (Författarens anm.)  
5 FAR: Branschorganisation för revisorer och redovisningskonsulter. (FAR, u.å). 
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getts ut som påminner om de svenska reglerna kring förvaltningsberättelsen (Drefeldt & 

Törning 2017, 85). 

 

3.2 Revision och revisionsberättelsen  
Kapitalmarknaden är beroende av att bolagen som verkar på den upprättar sin 

årsredovisning enligt gällande lagar, praxis och god redovisningssed. Revisionen är tänkt 

att utgöra en motkraft till företagsledningens lockelse till manipulering för personlig 

vinning vid upprättande av finansiella rapporter. Revisorn ska därmed utföra en opartisk 

granskning för att skydda aktieägare och andra intressenter (Grönlund, Tagesson & 

Öhman 2013, 223). Revisorernas uppgift är att granska bokföring och årsredovisning samt 

styrelsens och VD:s arbete, det är dock styrelsen som ansvarar för att innehållet i de 

finansiella rapporterna (Grönlund, Tagesson & Öhman 2013, 228, 229). Revisionen ska 

utföras enligt god redovisningssed i Sverige och International standards on Auditing 

(ISA). ISAs är revisionsstandarder som hjälper till att säkerställa att revision av finansiella 

rapporter på ett konsekvent och tillförlitligt vis och är ett betydelsefullt kriterium för att 

utvärdera revisorns uttalande över de finansiella rapporterna (Eilifsen et al. 2014, 45).  

 

Revisionens granskning av ett bolag ska slutligen resultera i en skriftlig rapport, 

revisionsberättelsen (Grönlund, Tagesson & Öhman 2013, 223). För att förenkla för 

bolagets intressenter upprättas revisionsberättelsen enligt standardmall. Avvikelser från 

ordinarie standardmall rapporteras som avvikelse, vilket också kallas att 

revisionsberättelsen är ”oren”. Avvikelser kan exempelvis handla om att bolaget inte har 

förhållit sig till god redovisningssed, brister i värdering, periodisering eller rubricering 

(Grönlund, Tagesson & Öhman 2013, 226). En central del i revisionen är att utvärdera 

bolagets förmåga till fortsatt drift. Det är viktigt att notera att revisorns bedömning 

grundas på information som finns tillgänglig när revisionen avslutas, om ett bolag senare 

kommer på obestånd så betyder inte utfärdande av en revisionsrapport utan anmärkningar 

att revisorns uttalande var felaktigt (Adrian & Torén 2006, 40).  

 

Catasús, Hellman och Humphrey (2013) diskuterar revisorns roll gentemot 

bolagsstyrningen och aktieägarna och menar att en revision som inte rapporterar några 

brister leder till att aktieägarna börjar ifrågasätta värdet av revisionen. De menar att 

revisorernas rapportering har ökat över tiden men samtidigt också skapat ett visst 

informationsgap, speciellt inom området om rapportering av fortsatt drift. Den rena 

revisionsberättelsen har genom åren varit fokus för mycket kritik, en punkt som 

framfördes av amerikanska motsvarigheten till svenska FAR, The commission on 

Auditors’ Responsibilities. De menade att revisionsberättelsen innehöll ett för 

standardiserat språk utan kommunikativt innehåll (Catsús, Hellman och Humphrey 2013, 

91).  

 

3.3 Revisorns granskning av fortsatt drift 
ISA 570 anger att ”antagandet om fortsatt drift innebär att ett företag anses fortsätta sin 

verksamhet under överskådlig framtid.” ”När det är riktigt att använda antagandet om 

fortsatt drift, redovisas tillgångar och skulder med antagandet att företaget kommer att 

realisera sina tillgångar och betala sina skulder inom ramen för den normala 

affärsverksamheten.” (ISA 570, 2 p, 2009).  

 

ISA 570, A3 exemplifierar några situationer som enskilt eller tillsammans kan leda till 

betydande tvivel om möjlighet till fortsatt drift. Några exempel som tas upp är att 
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företaget uppvisar negativt eget kapital, ogynnsamma nyckeltal, problem med arbetskraft, 

oförmåga att betala borgenärer etc. (ISA 570, A3, 2016).  

 
ISA anger också att även om det i aktuellt ramverk för upprättande av finansiella rapporter 

inte skulle uttryckas något specifikt uttryckt krav på att ledningen ska bedöma företaget 

förmåga till fortsatt drift, så krävs det att företaget tar sådan ställning eftersom antagandet 

om fortsatt drift är en grundläggande princip (ISA 570, 4 p & 6 p, 2009). Revisorns ansvar 

blir därmed att inhämta tillräckliga bevis för att ta ställning till om företagsledningens 

antagande om fortsatt drift är tillräckliga (ISA 570, 6 p, fr 2009).  

 

Förutom ISA/RS 570 aktualiseras även RS 7096 som anger olika slag av avvikelser från 

revisionsberättelsens standardutformning (Adrian och Torén (2006, 41). Avvikelser från 

standardutformningen förekommer i form av:  

(1) revisionsberättelse med reservation,  

(2) revisorn avstår från att uttala sig,  

(3) revisorn anger en avvikande mening, och  

(4) upplysning.  

Adrian och Torén (2006, 41–42) förklarar avvikelserna närmare: 

 

Revisionsberättelse med reservation utfördas då revisorn är oenig med styrelse och VD i 

någon fråga och då det finns någon begränsning i revisionen. Anmärkningen ska 

beskrivas och revisorn anger att med undantag för beskriven händelse eller beskrivet 

fenomen, har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 

rättvisande bild i enlighet med god redovisningssed i Sverige.   

 

Revisorn avstår från att uttala sig förekommer då det förekommer en begräsning som gör 

att revisorn inte har tillräckliga bevis för att uttala sig i en viss fråga och ett uttalande med 

reservation är inte tillräckligt för att beskriva begränsningen. Revisorn beskriver 

förhållandet och anger att hen inte har tillräckliga bevis för att uttala sig om 

årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, därmed kan hen 

varken tillstyrka eller avstyrka fastställande av resultat.  

 

Revisorn anger en avvikande mening förekommer endast i de fall då revisorn är oenig 

angående något förhållande, och ett uttalande med reservation inte är tillräckligt. I det här 

fallet uttrycker revisorn att årsredovisningslagen inte har tillämpats och årsredovisningen 

inte ger en rättvisande bild över bolagets ställning.  

 

Adrian och Torén (2006, 42) menar att i de tre ovanstående fallen påverkar revisorns 

uttalande årsredovisningen medan det fallet där revisorn lämnar en upplysning inte 

påverkar revisorns slutsats om årsredovisningen. En upplysning är istället avsedd att fästa 

uppmärksamheten på ett visst förhållande. Förutom upplysning om tvivel till fortsatt drift 

kan en upplysning handla om att skatter och avgifter inte har betalats i tid eller att 

årsredovisningen inte är upprättad inom lagstadgad tid. Adrian och Torén (2006, 42) 

hävdar även att en upplysning i många fall av betydande tvivel är tillräckligt för att ange 

osäkerhet angående fortsatt drift. De menar dock att en upplysning i normalfall inte tillför 

någon ny information. 

 

ISA 570 punkt 19 anger hur revisorn ska agera om det bedöms vara riktigt att använda 

antagandet om fortsatt drift men det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor. Om det finns 

tillräckliga upplysningar i de finansiella rapporterna ska revisorn uttala sig enligt 

                                                      
6 RS 709 motsvaras numera av ISA 706, principen är densamma, förf. anm 
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standardformuleringen och ta med ett stycke med upplysningar av särskild betydelse. Hen 

kan därefter antingen:  

a) betona att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel 

om företagets förmåga att fortsätta verksamheten, 

eller 

b) fästa uppmärksamheten på en specifik not som innehåller mer information.  

 

Vad som är tillräckliga upplysningar enligt stycket ovan framgår inte, vägledningen att gå 

efter blir den som beskrivs under avsnittet om förvaltningsberättelsen där RedR1 och 

Årsredovisningslagen lämnar en vag guidning. Det förefaller därmed falla på revisorns 

kunskaper och omdöme att bedöma vad som är tillräckliga upplysningar.  
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4. TIDIGARE FORSKNING 

Kapitel fyra inleds med att redogöra för definition av kvalitet inom revisionsområdet och 

presenterar sedan forskningen som bygger studiens hypoteser och testning av teori för 

revisionsbyråns storlek. Forskning inom områdena revisionsberättelse och 

förvaltningsberättelse som granskas berörs även kortfattat utefter relevant tidigare 

forskning. 

 

4.1 Revisionskvalitet 
Revision och det något abstrakta ordet revisionskvalitet uppdateras ständigt med ny 

forskning och nya insikter. Trots svårigheten som kan finnas med att definiera vad kvalitet 

innebär så förekommer många bidrag inom området revisionskvalitet. DeFond och Zhang 

(2014, 276) definierar högre revisionskvalitet som större säkerhet att de finansiella 

rapporterna på ett korrekt sätt återger bolagets ekonomiska ställning, utefter dess 

finansiella rapporteringssystem och underliggande egenskaper. De menar vidare att den 

vanligaste definitionen av revisionskvalitet ses som en binär process, där revisorn antingen 

lyckas eller misslyckas med att hitta fel som bryter mot aktuell7 redovisningsstandard. 

Francis (2011, 127) konstaterar att enligt revisionsstandarder uppnås revisionskvalitet 

genom utfärdande av lämplig och korrekt revisionsberättelse om det reviderade bolagets 

efterlevnad samt enligt god redovisningssed (Francis 2011, 127). Francis argumenterar 

dock vidare att revisionskvalitet är mer komplext än så och påverkas och är beroende av 

fler faktorer. Som nämndes i inledningen definierar DeAngelo (1981, 186) 

revisionskvalitet som sannolikheten att revisorn (a) upptäcker ett fel8 och (b) rapporterar 

det. Sannolikheten att revisorn upptäcker eventuella fel beror av flera faktorer, bland andra 

revisorns tekniska kapaciteter, vilka revisonsprocedurer som har använts vid aktuell 

revision, hur stor sampling man har gjort med mera (DeAngelo, 1981, 186). Francis 

(2004, 346) menar att ”audit failures” (vilket i uppsatsen betecknas som revisionsfel) 

uppkommer i de fall då revisorn misslyckas med att utfärda en revisionsberättelse som 

avviker från standardutformningen, vid rätt tillfälle.  

 

Även om det finns många definitioner på revisionskvalitet så finns det ingen klar 

konsensus över bästa sättet att mäta revisionskvalitet. Ett vanligt exempel på mätning av 

revisionskvalitet är dock att titta på output, exempelvis rapportering av fortsatt drift i 

förhållande till input i revisionsprocessen, exempelvis revisionsbyråns storlek. Vidare är 

det också intressant att notera huruvida mätning av revisionskvalitet lyckas fånga faktisk 

kvalitet kontra upplevd kvalitet och att det finns flera aspekter att ta i beaktande för att 

illustrera revisionskvalitet. (DeFond & Zhang 2014, 276).  

 

Utbud av revisionskvalitet beror av revisorn eller revisionsbyråns oberoende och 

kompetens. Oberoendet härrör bland annat från rykte och kompetens till förmåga att 

leverera hög revisionskvalitet. Forskningen visar att ett skadat rykte från extrema 

revisonsfel minskar attraktionen och försämrar revisionsbyråns förmåga att attrahera nya 

kunder.  (DeFond och Zhang 2014, 278). DeFond och Zhang (2014, 278) poängterar 

också att det inom forskningen är oklart huruvida oro att förstöra sitt rykte leder till högre 

revisionskvalitet, speciellt bland amerikanska bolag.  

 

Forskning om rättstvister rörande revison har visat att revisorer har många strategier för att 

reducera risk att hamna i en rättstvist, en av flera olika åtgärder är höja sina priser och öka 

                                                      
7 Ex US GAAP, IFRS, ÅRL, K-regelverken etc. 
8 Fel: bryter mot god redovisningssed, felaktig värdering, bryter mot ABL, för sen inbetalning av skatt osv.  
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going concern-rapportering. Det saknas dock tydliga bevis på om nämnda åtgärder ökar 

revisionskvaliteten (DeFond & Zhang 2014, 278).  

 

Sormunen et al. (2013, 311) menar att det bland de nordiska länderna förekommer få fall 

av rättstvister och att risken för stämning är låg bland de nordiska länderna. Sormunen et 

al. (2013, 311) hänvisar även till Dye (1993) som menar att utan risk för rättstvister har 

revisorn mindre incitament att lägga tillräckligt mycket arbete på att rapportera uppriktigt 

och sanningsenligt.  

 

 

4.1.1 Revisionens värde 

Det finns många exempel på bolag som sänker sin kapitalkostnad genom att frivilligt bli 

reviderade. (DeFond & Zhang 2014, 277). Johansson (2018) menar i en debattartikel att 

revision utgör en kvalitetssäkring vare sig den är frivillig eller av obligatorisk art. 

Styrelsen bär risker kring hur bolaget sköts och revisorn, som ska granska hur styrelsen 

har hanterat olika risker, bär ansvaret för att inte ha upptäckt väsentliga felaktigheter. 

Styrelsen och revisorn får därmed en anledning att gå utveckla sina syner på bolagets 

risker vilket stärker systemet för riskhantering i bolaget och skapar mervärde för 

aktieägarna. (Johansson, 2018). Sormunen et al., (2013, 309) menar att revisorns åsikt om 

fortsatt drift har en betydande roll i att varna användare av de finansiella rapporterna om 

bolagets ekonomiska svårigheter.  

 

En annan aspekt på revision är att det finns en risk att den verkar som en uppfyllande 

profetia. Kida (1980, 517) diskuterar bilden av påståendet att det finns en risk att 

revisionen har en tendens att bli en självuppfyllande profetia. Han menar att över hälften 

av de tillfrågade revisorerna tror att det finns en sannolikhet att ett utfärdande av en 

avvikande åsikt med tvivel till fortsatt drift antingen leder till eller bidrar till problem med 

fortsatt drift. 

Även i Louwers et als. (1999, 812-813) fann man stöd för att det verkar existera en 

självuppfyllande profetiaeffekt under året efter en going concern-rapport. Det är dock ett 

väldigt komplext område bland annat på grund av svårigheten att skilja revisorns rapport 

från andra faktorer såsom exempelvis ekonomiska problem och skildring av bolaget i 

media (Louwers et al. 1999, 814). 

 

4.1.2 Vad påverkar kvalitet? 

Revisorns storlek, vilket ofta brukar tillkännages som medlemskap i Big4, diskuteras ofta 

som en påverkande faktor till högre revisionskvalitet. Flera förklaringar till detta står att 

finna. Bland annat nämns möjlighet till att specialisera sig inom en viss industri. En annan 

förklaring är att revisorns incitament ökar med storleken då revisionsbyråer har ’djupa 

fickor’ och är därmed en större måltavla för en stämning. Forskning inom Big4 och 

revisorns storlek och dess påverkan är omfattande och det finns många studier som hävdar 

att revisorer som tillhör Big4 levererar högre kvalitet, men det krävs mer bevis på 

huruvida högre kvalitet hos Big4 beror av deras förmåga att själva välja sina kunder 

(DeFond & Zhang 2014, 278). 
 

DeFond och Zhang (2014, 279) konstaterar att utmaningar för revisionskvaliteten typiskt 

sätt kan ses som en avvägning mellan revisorns oberoende och kompetens där långa 

kontrakt ökar kunskapen inom en viss bransch hos revisorn men där revisorns oberoende 

hotas av längre kontrakt. Ett exempel på påverkan av revisionskvalitet är därmed även 

lagstiftning och tillåten längd av mandatperiod.  
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Noterade aktiebolag i Sverige kan inte ha längre mandatperioder för revisor än sju år. 

Undantag finns för registrerade revisionsbolag (SFS 2005:551, 9 kap, 21 §). 
 

Enligt Francis & Krishnan (1999, 135) har Big 4 revisorer lägre tröskel för att utfärda en 

avvikande revisionsberättelse. Ledningens uppskattningar om framtida intäkter ska 

objektivt utvärderas av revisorn. Högre uppskattningar innebär högre osäkerhet för att fel 

ska gå oupptäckta förbi. Ett sätt för revisorn att kompensera för den högre risken och 

osäkerheten är att utfärda en avvikande eller oren revisionsberättelse, ett steg som därmed 

ökar orena förvaltningsberättelser men minskar risken att inte ha utfärdat en oren 

revisionsberättelse när det lämpligen skulle ha skett. I sin studie där Francis och Krishan 

(1999) tittade på upplupna intäkters effekt på realisering av tillgångar och frågor om 

fortsatt drift menar de att revisorer från dåtida Big 6-revisonsbyråer hade större 

benägenhet att utfärda försiktiga rapporter då de har större rykte att försvara och därmed 

högre incitament att rapportera med försiktighet. 

 

Orena eller avvikande förvaltningsberättelser kan uppkomma av olika anledningar, 

brytande mot aktiebolagslagen, för sen betalning av skatter, för sent upprättande av 

årsredovisning, felaktig värdering eller tvivel om fortsatt drift är några exempel. Det är 

endast tvivel om fortsatt drift som har varit av intresse för den här studien.  
 

Kida (1980, 515-516) tittade på bakomliggande orsaker och beteende för de revisorer som 

utfärdade flest respektive minst antal avvikande rapporter med tvivel till fortsatt drift. De 

som utfärdade minst antal avvikande rapporter var av åsikten att de riskerade att förlora en 

kund, att de skulle bli stämda av kunden för felaktig rapportering och att revisionsbyråns 

rykte skulle förstöras. De som utfärdade flest antal avvikande rapporter med tvivel till 

fortsatt drift var däremot av åsikten att de annars skulle bli stämda av kreditgivare för 

försumlighet och även då riskera att utsätta revisionsbyrån för förstört rykte.  

 

Slutligen betonar DeFond och Zhang (2014, 280) att revisionskvalitet bestäms av både 

revisionsutbud och kundefterfrågan och både kundens och revisorns incitament och 

kompentens. Kundens efterfrågan på revisionskvalitet beroende av incitament härrör från 

agentkostnader samt lagreglerings påverkan. Dess kompetens reflekteras i interna grupper 

för att välja revisor. Utbudet av revisionskvalitet beror av revisorns incitament att 

upprätthålla ett gott rykte eller undvika rättstvister. Revisorns kompetens beror av 

kunskap, expertis och inputs i revisionsprocessen. 
 

I en artikel om harmoniseringen av revisionspraxis finner Sormunen et al. (2013, 319) 

skillnader mellan de nordiska länderna under 2004-2011 där Finland och Sverige visar 

mindre tendens att rapportera tvivel om fortsatt drift i jämförelse med Norge och 

Danmark.  Detta trots att de nordiska länderna har nästan identiska lagar och regler om 

rapportering av fortsatt drift (Sormunen et al., 2013).  

Davis & Ashton (1997) (refererad i Francis & Krishnan 1999, 141) rapporterar att 

revisorer sänker sin tröskel för att rapportera enligt kriteriet ”Väsentligt tvivel” om fortsatt 

drift när de reviderar illikvida bolag (highly finacially distressed companies) istället för att 

enbart rapportera att det reviderade bolaget har finansiella problem (assessing financial 

distress as high). Davis & Ashton (refererad i Francis & Krishnan, 1999, 141) menar att 

rapportering med avvikande rapporter är ett sätt för revisorn att vara försiktig och spela på 

säkra kort. Vidare menar Francis och Krishnan (1999) att rapportering med försiktighet, 

kan skydda revisorn eftersom majoriteten av alla rättstvister mot revisorer sker avseende 

en konkurs.  
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Carcello och Palmrose (1994) kom fram till att avvikande revisionsberättelser från året 

innan en konkurs minskade både förekomst och omfattning av tvisten om en konkurs 

inträffar senare. Det största skälet är att en avvikande rapport leder till en mindre 

överraskning vid efterföljande konkurs, stora överraskningar har större inverkan på ett 

pristapp för en aktie och en efterföljande stämning av tredje man (Francis & Krishnan, 

1999). 

Francis och Krishnan (1999) studerade osäkerhet kring oväntade periodiseringar 

(discretionary accruals) och revisorns rapportering av dessa och kom fram till att revisorer 

som reviderade bolag med höga upplupna kostnader var troligare kandidater att utfärda 

avvikande åsikter vid tvivel om fortsatt drift. Francis och Krishnan fann också att 

dåvarande Big 6-revisorer var mer försiktiga i sin rapportering (agerade mer konservativt) 

och att de därför anses ha högre kvalitet (Francis & Krishnan, 1999, 157). De kom fram 

till att Big 6 revisorer är mer troliga att signalera om problem med fortsatt drift genom en 

avvikande revisionsberättelse (Francis & Krishnan, 1999, 157). Ovan nämnda studie 

gjordes på amerikanska bolag och kulturella skillnader kan därför ge andra resultat. I 

Sormunen et als., studie (2013) refererar de till Martins (2000) studie där det visades att 

trots att vissa standarder var lika bolag i USA, Tyskland och Frankrike så fanns det 

skillnader i rapporteringen av tvivel om fortsatt drift där USA utmärkte sig med högre 

siffror än de två europeiska länderna.  

Waddington (1997, 6) fann att bolag som har fått en avvikande revisionsberättelse med 

going concern-uttalande, dvs tvivel till fortsatt drift, men som trots det har överlevt och 

klarat sig från konkurs, bytte revisor året därpå. Det kan även finnas incitament för 

revisorer att selektivt välja klienter med bättre finansiell situation jämfört med klienter i 

sämre ekonomisk situation. Myers, Schmidt och Wilkins (2013, 165) visade att Big N-

revisorer har en lägre andel klienter med betalningsproblem och istället större andel 

klienter verksamma i industrier som präglas av högre risk. Deras slutsats var ändå att 

revisorer som inte tillhörde Big N generellt sett hade mindre klienter och med mer 

ekonomiska problem.  

 

4.2 Förvaltningsberättelsen 
Förvaltningsberättelsen synes inte vara ett lika utforskat område som revisionsberättelsen. 

Ett aktuellt tillskott till teorin är dock Mayew, Sethuraman och Venkatachalam (2015). De 

har som syfte att lämna ett bidrag i debatten om krav på styrelses redogörelse, i 

motsvarigheten till den svenska förvaltningsberättelsen, rörande bolagets förmåga till 

fortsatt drift. Bakgrunden är FASBs (Financial Accounting Standards Board)9 förslag år 

2007 att ett bolag ska utvärdera sin förmåga till fortsatt drift ur ett redovisningsperspektiv 

(Mayew, Sethuraman & Venkatachalam  2015, 1624). Projektet avbröts dock år 2012 

bland annat med en motivering av svårigheten i att identifiera var man ska dra linjen när 

betydande tvivel till fortsatt drift råder.  År 2014 röstade man igen och kom fram till ett 

införande av uttalande om fortsatt drift i förvaltningsberättelsen. Man menade att trots att 

det är revisorns uppgift att uttala sig om bolagets förmåga till fortsatt drift, så har ändå 

styrelsen mer inblick i bolagets förmåga till fortsatt drift (Mayew, Sethuraman  & 

Venkatachalam 2015, 1625). 

                                                      
9 Amerikansk normsättare för US GAAP. 
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 Även om de svenska reglerna har ett krav på upplysning om fortsatt drift ger Mayew, 

Sethuraman och Venkatachalams (2015) artikel om den amerikanska normgivningen ett 

intressant inslag i debatten.  

Mayew, Sethuraman  och Venkatachalam (2015, 1621) undersökte betydelsen av 

informationen som lämnades i förvaltningsberättelsen i konkursdrabbade bolag. De fann 

att både styrelsens utfärdande av fortsatt drift och den lingvistiska språkformuleringen och 

tonen hade stor betydelse för bolagets förmåga tillfortsatt drift (Mayew, Sethuraman & 

Venkatachalam  2015, 1621). Forskarna tittade både på konkursdrabbade bolag och 

jämförelsebolag. För jämförelsebolagen fann man att de i genomsnitt hade högre andel 

positiva ord i sin förvaltningsberättelse och lägre andel negativa ord jämfört med bolagen 

som gick i konkurs (Mayew, Sethuraman & Venkatachalam  2015, 1629). De fann även 

att möjligheten att förutspå konkurs gick att hitta i förvaltningsberättelsen upp till tre år 

innan en konkurs (Mayew, Sethuraman & Venkatachalam 2015, 1621). 

Förvaltningsberättelsen verkar således vara ett viktigt inslag i fastställande av fortsatt drift. 

Mayew, Sethuraman och Venkatachalam (2015, 1635) fann även att revisorn utfärdar sin 

revisionsrapport utefter information från både finansiella poster och från innehållet i 

förvaltningsberättelsen. 

Meyew, Sethuraman och Venkatachalam (2015, 1623) menar dock att det ändå behövs 

mer forskning inom området och att underlaget i sig inte kan visa om informationskrav i 

förvaltningsberättelsen kan motiveras, ett sådant påstående kräver en analys av kostnader i 

förhållande till fördelar. Bolagen i Mayew, Sethuraman och Venkatachalams (2015, 1623) 

studie hade frivilligt informerat om sin förmåga till fortsatt drift, vilket också gör det svårt 

att avgöra om det motiverar krav på viss information i förvaltningsberättelsen. 

Även Altman (1998, 373) hävdar att användare av finansiella rapporter bör ta i beaktande 

om bolaget har svårigheter att uppfylla sina lånevillkor eller om bolaget har överträtt sina 

lånevillkor. Detta kan tolkas som en hög risk till konkurs och är därmed ett viktigt tecken 

att titta på som användare av årsredovisningen. 

 

4.3 Formulering av forskningsfrågor 
Francis (2011, 126) presenterar sex olika faktorer som påverkar kvaliteten på revisionen. 

En av dessa är revisionsbyrån som har stor påverkan då eftersom byrån anställer, utbildar 

och betalar lön eller ger andra förmåner till revisorn. En orsak till skillnader emellan Big4 

och övriga revisionsbyråer är expertisen inom en viss industri. Logiken bakom argumentet 

är att byråer med fler kunder inom en viss industri får en större kunskap inom det aktuella 

området (Francis 2004, 354-355). Även DeFond, Erkens och Zhang som kommer fram till 

att storleken på revisionsbyrån har betydelse då de fann att Big N-revisorer levererar högre 

kvalitet (2017, 3642 och 3645). Större byråer har större intern kompetens och har därmed 

större möjligheter att tillhandahålla revisioner av större kvalitet (Francis, 2011, 137). Även 

DeAngelo (1981, 184, 197) argumenterar för att storleken på revisionsbyrån har sådan 

betydelse att revisionskvaliteten förbättras på grund av de incitament som revisorn 

påverkas av. Ovanstående leder till studiens forskningsfrågor;  

 

1.a Är det skillnad i klassificering av tvivel om fortsatt drift i revisionsberättelsen 

beroende på storlek av revisionsbyrå? 
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1.b Beror rapporteringen av fortsatt drift i revisionsberättelsen på storlek av 

revisionsbyrå? 

 2.a Uppger förvaltningsberättelsen mer information som kan påvisa tvivel om fortsatt 

drift hos de bolagen som revideras av större revisionsbyråer (Big4) jämfört med övriga 

revisorer? 

2.b Beror rapporteringen av fortsatt drift i förvaltningsberättelsen på storlek av 

revisionsbyrå?



 

 

5. METOD OCH MATERIAL/URVAL AV DATA 

I det här kapitlet presenteras designen för modellen för insamlande av data. Inledningsvis 

gås urvalsmetoder igenom, val för kodning presenteras och avslutningsvis följer en 

diskussion av implikationer, begräsningar och neutralitetsfrågan. 

  

5.1 Val av konkursbolag 
RS 570 började användas år 2004 och ersattes senare med ISA 570 för räkenskapsår som 

påbörjats efter den 31 december 2010 (Far Akademi 2016, 7). Större företag som har gått i 

konkurs mellan år 2005 och 2015 har därför varit målgrupp för studien för att se hur 

utvecklingen sedan införandet har skett. De konkursdrabbade företagen har alla en 

årsredovisning med bokslutsdatum mellan 90 och 730 dagar före konkursen. Definitionen 

av större företag är den som nämns i uppsatsens introduktion, att företaget ska uppfylla 

minst två av tre gränsvärden enligt ÅRL:s definition. 

Bolagens förvaltningsberättelser och revisionsberättelser har tagits fram genom sökning 

av årsredovisningar i Retriever Business. Bolagets sista årsredovisning innan de gick i 

konkurs var målet för studien. Datan innehåller 146 svenska bolag, efter att de hade 

tilldelats ett jämförelsebolag och efter att bolag där årsredovisning ej stod att finna varken 

via bolagsverket eller Retriever Business exkluderats. Årsredovisningarna har laddats ner i 

PDF-format från Retriever Business och kodning har skett manuellt. 

Förvaltningsberättelse och revisionsberättelse har granskats separat och information om 

vilken revisionsbyrå som granskade bolagets sista årsredovisning noterades.  

 

5.2 Val av jämförelsebolag 
För varje konkursbolag som förekommer i populationen för de konkursdrabbade bolagen, 

har ett jämförelsebolag tagits fram. Jämförelsebolaget är även det ett större bolag enligt 

samma definition, det har granskats för samma år som konkursbolagets sista 

årsredovisning, dvs året innan konkurs, det verkar inom samma bransch och har en 

konkurssannolikhet som ligger så nära konkursbolaget som möjligt. 

Konkurssannolikheten beräknades enligt Shumways (2001) modell som förklaras nedan 

och ska ha behövt ligga på så nära nivå som möjligt med en acceptans på +/- 30 % 

avvikelse. Exempelvis om ett konkursbolag har 50 % sannolikhet att gå i konkurs så 

accepteras inte jämförelsebolag som ligger under 20 % eller över 80 % i 

konkurssannolikhet. I övrigt har jämförelsebolagen kodats enligt samma princip som 

konkursbolagen. Enligt Beaver (1966, 75) är en matchning med annat bolag än det 

studerade ett bra sätt att kompensera för faktorer som industrins och storlekens betydelse. 

Jämförelsebolagen representerar ett bolag i samma ”dåliga” situation som konkursbolaget, 

skillnaden är att det inte gick i konkurs. Användningen av jämförelsebolag gör att 

informationen som uppges i förvaltningsberättelse och revisionsberättelse i respektive 

kategori (konkursbolag vs icke-konkursbolag kan jämföras då båda bolagen har en relativt 

likadan ekonomisk situation och samma sannolikhet att gå i konkurs. 
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5.3 Shumways konkursmodell 
Konkurssannolikheten är beräknad utifrån en logistisk regressionsmodell som Shumway 

(2001, 119) baserar på Zmijewski´s variabler.  

Z= -4,201+(-4,701X1) +(3,106X2) +(-0,119X3) 

Modellen baseras på följande variabler: 

X1:=NI/TA (net income/total assets) = Året resultat/totala tillgångar 

X2 =TL/TA (total liabilities/total assets)= Totala skulder/totala tillgångar 

X3 =CA/CL (Current assets/current liabilities) = omsättningstillgångar/kortfristiga skulder 

 

5.4 Förvaltningsberättelsen  
I förvaltningsberättelsen lämnar styrelsen information om verksamheten, väsentliga 

händelser under året och hur styrelsen ser på framtiden. För att en analys ska kunna bli 

enhetlig har en mall för hur kodning ska ske följts för alla bolag i studien. En del tecken är 

lättare än andra att tolka varför det finns en möjlighet att en annan författare hade tolkat 

förvaltningsberättelsen på annat vis. En del övrig information som inte passar in under en 

specifik kategori utefter mallen har därför antingen uteslutits eller tagit med. Dessa fall 

exemplifieras längre ner. Kodningen har kunnat resultera i flera olika indikationer, det har 

alltså varit möjligt för ett bolag att kodas med exempelvis både ’företagsrekonstruktion’ 

och ’förbrukat eget kapital’.  

Följande nyckelbegrepp har identifierats vid kodning. 

• Rekonstruktion 

Ett sätt att rädda ett företag från konkurs är att genomföra en 

företagsrekonstruktion. Företaget kan vara livskraftigt men är i behov av 

förändringar och kan därför vara räddningen för ett företag i kris som bedöms ha 

en fortsatt lönsam verksamhet (Folkesson 2009, 95). Erfarenhetsmässigt har 

företag ansökt för sent om rekonstruktion för att det ska gå att rädda dem från 

konkurs. Av den anledningen behöver inte längre ett företag vara på obestånd för 

att ansöka om företagsrekonstruktion enligt Lagen om företagsrekonstruktion, 

vilket var ett krav med den gamla ackordslagen som gällde fram till år 1996 

(Folkesson 2009, 95, 101). 

 

• Likviditetsproblem 

Som nämnt under ’rekonstruktion’ krävs det inte längre att ett bolag är på obestånd 

utan det kan räcka med att det har tillfälliga betalningsproblem (Folkesson 2009, 

101) vilket också anges i lagen om företagsrekonstruktion, SFS 1996:764. I 

konkurslagen, SFS 1987:672, 1 kap 2 §anges det att  

”en gäldenär som är på obestånd skall efter egen eller en borgenärs 

ansökan försättas i konkurs, om inte annan är föreskrivet. Med obestånd 

(insolvens) anses att gäldenären inte kan rätteligen betala sina skulder och 

att denna oförmåga inte endast är tillfällig.” 

När det har funnits angivet att bolaget har likviditetsproblem eller oförmåga att 

betala sina leverantörer har det därför kodats som att bolaget har 

likviditetsproblem.  

https://pro-karnovgroup-se.ezproxy.ub.gu.se/document/530061/1
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• Förbrukat eget kapital 

Enligt ABL (SFS 2005:551) 25 kap 13 §, måste styrelsen i ett aktiebolag upprätta 

och låta en revisor granska en kontrollbalansräkning, om det finns skäl att anta att 

bolaget egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Även i 

de fall en utmätning har genomförts och det visar sig att bolaget saknar tillgångar 

ska en kontrollbalansräkning upprättas och granskas av revisor. Detta kan behöva 

ske närsomhelst under räkenskapsåret och är nödvändigtvis inte kopplat till 

bokslut. Det räcker inte att endast tillföra ett kapitaltillskott i det misstänkta 

underskottet utan kontrollbalansräkning ska ändå upprättas. (Folkesson 2009, 68). 

I de fall styrelsen informerar om att en kontrollbalansräkning har upprättats eller 

att det egna kapitalet under året har blivit förbrukat men sedan återställts, har dessa 

uppgifter resulterat i kodning av förbrukat eget kapital. 

 

• Osäker fordran/skuld 

I både K3 (BFNAR 2012:1, p2.12) definieras en tillgång som:  

”en resurs över vilken företaget har bestämmande inflytande till följd av 

inträffade händelser och som förväntas ge upphov till ett inflöde av resurser 

som innefattar ekonomiska händelser. 

Och, 

”En skuld (K3 p2.13) är en befintlig förpliktelse för företaget till följd av 

inträffade händelser och som förväntas ge upphov till ett utflöde av resurser 

som innefattar ekonomiska fördelar”.  

 

Förpliktelsen kan vara en legal förpliktelse. (Drefeldt & Törning 2012, 53) En 

osäker fordran eller skuld till följd av rättstvist är därmed en intressant faktor i 

studien då det kan bli en väsentlig risk och osäkerhetsfaktor.  

 

• Övrigt  

Under kategorin ’övrigt’ har övrig information i förvaltningsberättelsen som visar att 

bolaget befinner sig i en svår situation eller dylikt men som inte klassas in under 

ovanstående nämnda kategorier hamnat. En svårighet i att uppnå validitet har varit 

kodning av viss information som tillhör kategorin övrigt. I de fall där styrelsen i 

förvaltningsberättelsen uppger att en rekonstruktion har inletts, har det inte funnits 

några tvivel om hur den informationen ska kodats. Ibland har det däremot funnits flera 

vaga tecken på att det går dåligt för ett bolag. I vissa fall har dessa kodats som att det 

finns ’övrig’ information som indikerar tvivel till fortsatt drift medan en del 

information som indikerar att bolaget har finansiella svårigheter inte har kodats som 

’övrig’ indikation. Nedan redogörs för hur förekommande fall har kodats. Intentionen 

har varit att vara så konsekvent som möjligt vid kodning av informationen.  

Förekommen information som inte har kodats som en indikation på ”övriga 

missförhållanden” är: 

- Negativt/dåligt/otillfredsställande resultat 

- Dålig/vikande lönsamhet 

- Lågkonjunktur 

- Minskad/sämre efterfrågan 

- Orolig marknad 
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- Stor kund har dragit ner beställning 

- Projektförseningar 

- Dotterbolag har gått i konkurs 

- Förväntar sig svag orderingång kommande år 

 

Förekommen information som har kodats som en indikation på övriga 

missförhållanden är: 

- När styrelsen betonar att något specifikt krävs för bolagets fortsatta drift, ex 

lösning av tvist, ”förutsättning för fortsatt drift är att ackord upprättas” 

- Information som anger att framtidsutsikterna är osäkra 

- Kundens största kund har gått i konkurs/förlorat viktig kund/beställningsstopp/ 

Stor kund har dragit ner beställning/bolagets kunder håller inne med betalningar 

- Finns speciella lånekrav på bolaget/villkor för banklån ej uppfyllt 

- Är i behov av finansiär  

- Då tecken finns på orolighet i bolaget och styrelsen avstår från att lämna prognos 

- Beslut om att avveckla verksamheten har tagits 

- VDn har slutat och tagit med sig större delen av personalstyrkan 

- Misslyckande vid försök av att skaffa kapital genom nyemission 

- Beroende av moderbolag för fortsatt drift 

- Föreläggande om vite från myndighet 

 

5.5 Revisionsberättelsen 
I revisionsberättelsen har information om fortsatt drift eftersökts. Utifrån ISA 570 och RS 

570 ska upplysning om tvivel för fortsatt drift lämnas. Avvikande åsikter om 

revisionsberättelsen som rör för sent betalda skatter, för sent upprättad årsredovisning eller 

värderingsfrågor har inte tagits hänsyn till utan endast information som rör tvivel om 

fortsatt drift. Dessa har kodats utefter om de har lämnats enligt: 

- 0: Ingen upplysning alls om tvivel till fortsatt drift 

- 1: Upplysning av särskild betydelse 

- 2: Upplysning med reservation 

- 3: Avvikande mening 

- 4: Revisorn avstår från att uttala sig 

 

5.6 Kritiskt ställningstagande 
I många fall hittades indikatorer på dålig lönsamhet och ”varningsklockor som började 

ringa” vid läsning av förvaltningsberättelsen i de aktuella studieobjekten. Ett negativt 

resultat, finanskris, åtgärds- och besparingsprogram och dylikt visade på att bolaget hade 

motgångar. Huruvida detta skulle klassas som en väsentlig osäkerhetsfaktor var 

komplicerat att ta ställning till. En eventuell replikering av studien med kodning av 

förvaltningsberättelsen är därmed mer komplicerat än kodning av revisionsberättelsen. 

En alltför ’sträng’ eller intensiv kodning av kategorin övrigt kan ge signaler om att 

revisorn är alltför snäll i sin revisionsberättelse och tvekar i stor utsträckning att lämna en 

avvikande åsikt trots att det finns varningssignaler i de fall revisorn inte har lämnat något 

going concern-utlåtande. Att revisorn inte lämnade en modifierad revisionsberättelse året 
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innan en konkurs behöver dock inte betyda att den inte har gjort en godtycklig revision. 

(Adrian & Torén 2006, 40).  

Ett dåligt/negativt resultat samt missgynnsam konjunktur är därför inte skäl till att få en 

etta under ’övrigt’. Endast de fall där det dåliga resultatet kan hinta om en förestående 

konkurs. Avvägning mellan konkursbolag och icke-konkursbolag är därför vanskligt då 

man i ena fallet har ett facit. Mitt ställningstagande är ändå att en etta under övrigt fordras 

då även revisorn borde anmärka på något.  

En svårighet är också att koda rättvist i olika branscher där riskerna är olika höga. Ett 

exempel som illustrerar svårigheten. Många flygbolag gick i konkurs pga. vulkanutbrott. 

Tågbolag som har haft dålig vinter får dock ingen speciell anmärkning. Kanske att 

extraordinära orsaker kräver en etta under övrigt. Vulkanutbrott är en sådan orsak men 

dåliga väderförhållanden, dålig konjunktur, dålig världsmarknad, ekonomisk kris inte är 

sådana. Således bör inte ett negativt resultat anmärkas på.  Inte heller nedskrivning av 

aktier då det tyder på att man följer lagen snarare än går i konkurs. Om det berättas om ett 

dåligt resultat men om det inte ger några indikationer på att det dåliga resultatet skulle ge 

problem med fortsatt drift framöver så har detta kodats 0 under övrigt på icke-

konkursbolagen.  

Uppsatsens syfte var att undersöka vad som står i förvaltningsberättelsen och inte att 

försöka ge sig på att bedöma sanningshalten i dessa. Då studiens syfte är att granska vad 

som uppges i förvaltningsberättelsen är det inte aktuellt i att spekulera om styrelsen har 

underlåtit att lämna vissa upplysningar eller tvivla på sanningshalten i dessa.  

Påståenden i stil med: 

Dotterbolaget xx AB har under år 2006 inte nått upp till budgeterad 

försäljning, men det finns ett fortsatt intresse för företagets (…)teknik. Under 

inledningen av 2007 har företagets första exportleverans kontrakterats. Vi 

bedömer också att vår satsning tillsammans med en samarbetspartner 

kommer att resultera i leveranser under 2007 på aa-markanden.  

 

Har därför kodats 0 under övrigt.  

En annan författare hade möjligen kommit fram till ett annat resultat genom ”strängare” 

eller ”mer tillåtande” kodning. Replikerbarhet är avgörande av hur en annan författare 

designar sin studie och kodning. Intentionen med kodningen har varit att få ett konsekvent 

resultat utan skillnader i bedömning mellan bolag som är noterade på en reglerad marknad 

med ett ökat upplysningskrav i jämförelse med övriga bolag.  

En annan grund till att resultatet hade kunnat blivit ett annat är hur information angående 

relationen mellan dotterbolag och moderbolag ska tolkas. En stor koncern med flera 

dotterbolag och en i jämförelse mindre koncern med färre dotterbolag påverkas olika av 

att det går dåligt för ett dotterbolag. I den här studien togs beslutet att inte låta 

dotterbolagets resultat påverka granskat bolag. Det skulle krävas en modell för att upprätta 

ett system för att få rimlig relevans av kodning av dotterbolags problem. 

Det har också förekommit ett fåtal fall i studien då revisorn har påpekat ex bolagets brist 

på likvida medel men att det inte har förekommit information om den omständigheten i 
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förvaltningsberättelsen. I dessa fall har således inte förvaltningsberättelsen påverkats av 

detta i kodningen. 

I en del fall valde revisorn att lämna en avvikande revisionsberättelse med ”Upplysning av 

särskild betydelse” på grund av ett negativt resultat, vilket refererades till en not och då 

skulder var större än omsättningstillgångar i vissa fall kunde revisorn låta liknande 

upplysningar gå okommenterade förbi i revisionsberättelsen.   

 

5.7 Revisor 
Tidigare studier har visat att Big4-revisorer tenderar att uppnå högre revisionskvalitet 

(Francis & Krishnan, 1999; Francis, 2004) och därför tittar studien på om det finns någon 

skillnad i rapporteringen av tvivel till fortsatt drift beroende på vilken revisionsbyrå som 

reviderade bolaget året innan konkurs.   

För ett bolag i populationen förekom det att revisionsberättelsen hade signerats av två 

revisorer från två olika revisionsbyråer. Det ena var ett av de stora Big4-bolagen och det 

andra från en mindre byrå som klassificeras som ”Annan byrå”. I det fallet klassificerades 

kodningen som namnet på revisionsbyrån som tillhörde Big 4 då större arvode betalades 

ut enligt not vilket tolkas som att de utfärdade mer omfattande arbetsuppgifter i 

revisionsuppdraget. 

 

5.8 Regressionsmodell 
För att undersöka samband och testa studiens hypoteser för forskningsfråga 3 har en 

regressionsmodell använts. Under bearbetning av studiens datamaterial har kodning 

utefter vilken typ av going-concern-åsikt som har lämnats men i regressionsmodellen 

testas endast huruvida någon typ av information har lämnats, ex information om fortsatt 

tvivel eller inte information om fortsatt tvivel i förvaltningsberättelse eller 

revisionsberättelse. Den logistiska regressionen har gjorts med binära variabler och 

kontinuerliga variabler. För att kunna tolka hur stor betydelse som revisionsbyrån har på 

information i förvaltningsberättelse eller val av going concern-åsikt har, gjordes 

variablerna för revisionsbyrå om till dummyvariabler med en dikotomifördelning, där 

Big4-revisorer, det vill säga Deloitte, EY, KPMG, och PwC kodades med variabel 1 och 

övriga med variabel 0.  Dessa analyserades sedan med en logistisk regression. En 

regression förklarar styrkan och prediktion hos en beroende variabel i relation till flera 

oberoende variabler (Befring 1994, 124) och den logistiska regressionen beräknar 

sannolikheten att värdet på den beroende variabeln är 1 när den oberoende variabeln antar 

olika värden (Sundell, 2011). Med hjälp av regressionsanalysen visas om det finns någon 

statistisk signifikans för förhållandet mellan studiens variabler. Den lägsta signifikansen 

som accepteras inom vetenskapen brukar vara 5 % (Bryman och Bell 2017, 344) B-

koefficienten visar vilken påverkan de oberoende variablerna har på den beroende 

variabeln, vilket visar sig i negativ eller positiv påverkan. (Sundell, 2011). 

Variablerna som testas för hypoteserna i forskningsfråga 1.b och 2.b presenteras i tabell 1 

och 2. 
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Tabell 1. Logistisk regression, forskningsfråga 1.b. Revisionsberättelsen  

Variabel Förklaring 

Beroende variabel: 

Going concern-

indikation i 

revisionsberättelse 

Rev_GC 

Antar värdet 1 om revisorns har lämnat någon typ av avvikande 

revisionsberättelse rörande osäkerhet eller tvivel till fortsatt drift. Dvs: 

’upplysning av särskild betydelse’, ’upplysning med reservation’, 

’avvikande mening’ eller att ’revisorn avstår från att uttala sig’ 

Antar värde 0 om revisorn inte har lämnat någon uppgift om osäkerhet 

eller tvivel till fortsatt drift. 

Oberoende variabel: 

Storlek_Rev.byrå 

Revisor 

Antar värde 1 om bolagets revisionsbyrå tillhörde Big4, dvs antingen 

Deloitte, EY, KPMG eller PwC 

Antar värde 0 om revisionsbyrån är en annan än Big4 

Kontrollvariabel 

Storlek_antanst 
Konkursbolags eller jämförelsebolags antal anställda 

Kontrollvariabel 

Storlek_oms 
Konkursbolags eller jämförelsebolags omsättning 

Kontrollvariabel: 

Storlek_tillg 

 

Konkursbolags eller jämförelsebolags totala tillgångar 

Kontrollvariabel: 

Konkurssannolikhet 

Konk.prob  

Beräknas enligt Shumways (2001,119) modell med +/- 30% tillåten 

differens mellan konkursbolag och jämförelsebolag.  
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Tabell 2. Logistisk regression, forskningsfråga 2.b. Förvaltningsberättelsen 

Variabel Förklaring 

Beroende variabel: 

Going concern indikation I 

förvaltningsberättelse 

FB_GC 

Antar värde 1 om förvaltningsberättelsen upplyser om något av 

följande: ’Rekonstruktion’, ’likviditetsproblem’, ’förbrukat 

eget kapital’, ’osäker fordran/skuld’ eller ’övrigt’ 

Antar värde 0 om förvaltningsberättelsen inte lämnar några 

upplysningar om osäkerhet eller tvivel till fortsatt drift eller 

lämnar upplysning som studiens formel inte tar hänsyn till. 

Oberoende variabel: 

Storlek_Rev.byrå 

Revisor 

Antar värde 1 om bolagets revisionsbyrå tillhörde Big4, dvs 

antingen Deloitte, EY, KPMG eller PwC 

Antar värde 0 om revisionsbyrån är en annan än Big4 

Kontrollvariabel 

Storlek_antanst 
Konkursbolags eller jämförelsebolags antal anställda 

Kontrollvariabel 

Storlek_oms 
Konkursbolags eller jämförelsebolags omsättning 

Kontrollvariabel: 

Storlek_tillg 

 

Konkursbolags eller jämförelsebolags totala tillgångar 

Kontrollvariabel: 

Konkurssannolikhet 

Konk.prob  

Beräknas enligt Shumways (2001,119) modell med +/- 30% 

tillåten differens mellan konkursbolag och jämförelsebolag.  
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6. EMPIRISKA RESULTAT OCH ANALYS 

I det sjätte kapitlet presenteras först deskriptiv statistik för att ge läsaren en bild över 

bolagen i studien för att sedan gå igenom resultat samt analys för varje forskningsfråga. 

 

6.1 Deskriptiv statistik 
Inledningsvis kan konstateras en viss storleksskillnad mellan bolag som har reviderats av 

Big4 i jämförelse med bolag som har reviderats av gruppen Övriga revisionsbyråer. Bolag 

som har reviderats av Big4 tenderar att ha fler anställda, högre omsättning och större totala 

tillgångar vilket visas i tabell 3. Det är ett mönster som ser ut att finnas för både 

konkursbolag och jämförelsebolag. Jämförelsebolagen kan även uppvisa högre 

medelvärden för tillgångar och omsättning relativt konkursbolagen.  

Tabell 3 

 
Konkursbolag       

N=146 Big 4 (62%) Övriga (38%) 

 medelvärde median standardavvikelse medelvärde median standardavvikelse 

anställda 218 85 639 90 69 86 

omsättning (kkr) 442 818 180 835 1 255 899 201 825 173 573 119 817 

tillgångar (kkr) 484 235 117 653 1 217 034 180 509 69 348 574 913 

 

 
Jämförelsebolag      

N=146 Big 4 (70%) Övriga (30%) 

 medelvärde median standardavvikelse medelvärde median standardavvikelse 

anställda 113 72 143 123 63 253 

omsättning (kkr) 517 682 177 720 1 140 396 273 288 164 472 486 932 

tillgångar (kkr) 1 268 103 115 638 7 732 598 208 790 89 521 372 878 

 

Andelen Big4-revisorer skiljer sig med 8% mellan konkursbolagen och 

jämförelseboalagen där konkursbolagen har en andel på 62% och jämförelsebolagen 70 % 

vilket accepteras som en godtagbar skillnad för att göra en analys mellan de två grupperna. 

I tabell 4 visas hur rapporteringen har varierat under åren som studien granskar. 

Förekomsten av avvikande åsikt som lämnades enligt kodning (2) av upplysning med 

reservation var obefintlig för samtliga fall. En övervägande majoritet av avvikande 

revisionsberättelser angående tvivel till fortsatt drift lämnades enligt kod (1) upplysning av 

särskild betydelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

 

Tabell 4. Årsöversikt för antal fall av rapportering av fortsatt drift, uppges i antal förekomster 

Konkurser årsöversikt – anger bolagets sista verksamma år (varav Big 4 inom parantes) 

År Antal 

konkursbolag 

1. Upplysning av 

särskild betydelse 

3. Uttalande med 

avvikande mening 

4. Avstår från 

att uttala sig 

2005 1 (1) 0   

2006 12 (8) 2 (2)   

2007 24 (12) 3 (1)   

2008 13 (9) 2 (2)  1 (1) 

2009 18 (15) 7 (6)   

2010 23 (18) 7 (5)  1 (1) 

2011 27 (12) 9 (7) 1(0)  

2012 12 (8) 4 (4)   

2013 12 (4) 4 (2)   

2014 4 (3) 1 (1)   

Totalt 146 (90) 39 (30) 1 (0) 2 (2) 

 

Tabell 5. Klassificering av åsikt om fortsatt drift utefter revisionsbyrå 

Revisionsbyrå antal  i % 1. Upplysning av  

särskild betydelse 

3. Avvikande 

mening 

4. Avstår från 

att uttala sig 

PwC 37 25,3% 12 0 1 

Annan byrå 28 19,2% 5 0 0 

EY 26 17,8% 10 0 0 

KPMG 16 11,0% 4 0 1 

Grant Thornton 15 10,3% 2 1 0 

Deloitte 10 6,8% 2 0 0 

BDO 6 4,1% 1 0 0 

Mazars 4 2,7% 0 0 0 

Baker-Tilly 3 2,1% 2 0 0 

Deloitte+annan byrå 1 0,7% 1 0 0 

Totalt 146 100% 39 1 2 

Big4 90 62% 28 0 2 

 

Tabell 5 ovan, visas att PwC var den vanligast förekommande revisionsbyrån bland de 

146 konkursbolagen. I 12 fall hade PwC lämnat en avvikande revisionsberättelse i form av 

en upplysning av särskild betydelse och i ett fall avstod de från att uttala sig. Det förekom 

inga fall av att revisorn lämnade ett uttalande med reservation, ett fall med avvikande 

mening och två fall där revisorn avstod från att uttala sig.  

Då revisionsberättelsen till en övervägande majoritet bestod av upplysning av särskild 

betydelse kommer inga statistiska tester för att finna samband att utföras. I efterföljande 

forskningsfrågor kommer alla uppgifter om tvivel till fortsatt drift hänvisas till som en 

going concern-åsikt. Det vill säga att en upplysning av särskild betydelse, en upplysning 

med avvikande mening och att revisorn avstår från att uttala sig kommer att behandlas 

som en going concern-åsikt. 

 

6.2 Forskningsfråga 1a 

 
Är det skillnad i klassificering av tvivel om fortsatt drift i revisionsberättelsen beroende på 

storlek av revisionsbyrå? 
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Tabell 6. Frekvens av going concern-åsikt 

Uppgift i revisionsberättelsen: Konkursbolag Jämförelsebolag 

 Fördelning varav Big 4 fördelning Varav Big 4 

Ingen GC-åsikt 71,2 % 56% 96,6 % 69% 

Upplysning av särskild betydelse 26,7% 74% 3,4% 100% 

Upplysning med reservation, avvikande åsikt 

eller avstående från att lämna utlåtande 

2,1% 67% 0% 0% 

 

Frekvens av going concern-åsikt för populationen av de 146 konkursdrabbade bolagen 

visas i tabell 6. Där framgår att revisorn lämnade uppgift om tvivel till fortsatt drift i 28,8 

(26,7+2,1) % av fallen och där nästan alla fall bestod av upplysning av särskild betydelse, 

vilken talar om att det kan finnas en osäkerhet eller tvivel till fortsatt drift. I 71,2 % av 

fallen hade revisorn lämnat en ’upplysning av särskild betydelse’, 56 % av dessa bolag 

hade reviderats av en av de fyra större revisionsbyråerna. Bland de konkursbolag där 

upplysning i revisionsberättelsen hade lämnats som en ’upplysning av särskild betydelse’ 

bestod en övervägande del, 74 % av dessa bolag av bolag som hade reviderats av en av de 

fyra största revisionsbolagen. Då endast ett fall av ’upplysning med avvikande mening’ 

förekom slås den kategorin ihop med kategorin där revisorn ’avstår från att lämna ett 

utlåtande’ (förekom i två fall) ihop. I den kategorin förekom den avvikande meningen hos 

gruppen övriga revisorer, dvs inte tillhörande i Big4 och två fall där revisorn avstod från 

att lämna ett uttalande förkom bland de större revisionsbyråerna. Detta ger ett utfall på 

(2/3) 67%.  

Resultatet från den deskriptiva statistiken samt tabell 6 visade att det inte ser ut att vara 

någon större skillnad i rapporteringen av fortsatt drift beroende på revisionsbyråns storlek. 

En övervägande del av revisionsberättelserna lämnades som upplysning av särskild 

betydelse, inga med uttalande av reservation och ett fåtal som upplysning med avvikande 

mening eller undvikande av att lämna upplysning. Bristen på varierat resultat omöjliggör 

därmed en analys över om eventuella variationer beror av revisionsbyråns storlek. 

Resultatet är därmed i linje med vad som upptäcktes i Sormunen et als. (2013, 319) studie. 

I deras studie konstaterades att Sverige i 81,90% inte hade rapporterat någon uppgift om 

osäkerhet eller tvivel till fortsatt drift. Upplysning av särskild betydelse hade lämnats i 

17,23% av fallen och uttalande med reservation i 0,7% av fallen. Även i den här studien 

lämnades övervägande andel going concern-åsikter som upplysning av särskild betydelse. 

Det verkar dock som att de svenska bolagen i den här studien har ”förbättrat” sin förmåga 

att rapportera tvivel om fortsatt drift jämfört med i Sormunen et als. studie (2013, 319). 

Kulturellt sett är de nordiska länderna relativt lika, och det kan därför gå att göra 

jämförelser mellan länderna trots att det alltid kan finnas kulturella skillnader. En aspekt 

som påverkar utfärdande av going concern-åsikt kan därför vara tidsperspektiv, där en 

längre tids tillämpning ger fler korrekta uttalanden i revisionsrapporten och bättre kunskap 

om hur fortlevnadsprincipen ska tillämpas. 

Upplysning av särskild betydelse är den ’svagaste’ indikationen om osäkerhet eller fortsatt 

tvivel till fortsatt drift i en revisionsberättelse. Den fordrar också att information om 

aktuell osäkerhetsfaktor eller orsak till tvivel har lämnats i förvaltningsberättelsen.  

Utifrån revisorns perspektiv kan det finnas ett incitament om att försöka behålla bolaget 

som kund. Det har visat sig att bolag som inte går i konkurs men som året innan fick en 

avvikande revisionsberättelse med going-conern-åsikt, byter revisor efterföljande år. Det 
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finns även en risk att revisionsberättelsen verkar som en självuppfyllande profetia som 

bidrar till bolagets kommande konkurs. En risk att vara den bidragande faktorn till 

konkurs är revisorn själv troligen medveten om och vill därmed inte se till att deras kund 

går i konkurs vilket innebär förlorad inkomst. Dessa incitament torde kunna variera 

beroende på storlek av revisor men också av storlek på klient mätt i revisionsarvode. Av 

den anledningen valdes att testa teorin om att revisionsbolagets storlek har betydelse 

eftersom en större revisor inte borde vara lika beroende av varje enskild klient och 

påverkas därmed mindre av en förlorad klient. Revisorns möjligheter och tillgång till 

kunskap torde även de spela in i mer korrekta utfärdanden. 

 

6.3 Forskningsfråga 1b 

 
Beror rapporteringen av fortsatt drift i revisionsberättelsen på storlek av revisionsbyrå? 

I tidigare studier framkom att revisionsbyråns storlek hade betydelse för revisionskvalitet 

och rapportering av fortsatt drift. Revisorer tillhörande Big4 tenderade att rapportera fler 

fall av tvivel till fortsatt drift. De har både en lägre tröskel att utfärda en avvikande 

revisionsberättelse och större nätverk för resurser. Studien ämnar därför att testa om det 

finns något samband mellan utfärdade av revisionsberättelse med going-concern åsikt och 

revisionsbyråns storlek vilket testas i hypotes 1 längre ner. 

I tabell 7 visas genom korstabeller förekomst av going concern-indikation i 

förvaltningsberättelse och revisionsberättelse i förhållande till revisionsbyråns storlek. 

Både storlek för Big4-revisorer och Big6-revisorer testades utefter Sundgren och 

Svanströms (2013) upptäckter.  

 

Tabell 7. Förekomst av going concern-variabel i Revisionsberättelse kontra revisionsbyråns 

storlek. 

 Någon information om osäkerhet eller tvivel till fortsatt 

drift i revisionsberättelsen 

KONKURSBOLAG  

Revisor 0 1 

Övriga 80% 20% 

Big4 66% 34% 

   

JÄMFÖRELSEBOLAG   

Revisor: 0 1 

Övriga 100% 0% 

Big4 95% 5% 

   

KONKURSBOLAG   

Revisor: 0 1 

Övriga 80% 20% 

Big6 69% 31% 

   

JÄMFÖRELSEBOLAG   

Revisor: 0 1 

Övriga 100% 0% 

Big6 96% 4% 

0 = ingen information om osäkerhet eller tvivel till fortsatt drift 

1= någon typ av indikation till osäkerhet eller tvivel till fortsatt drift, dvs going concern-åsikt 
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Big4: Deloitte, EY, KPMG & PwC 

Big6: BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG & Pwc 

 

Hypotes 1: Huruvida revisorn tillhör Big 4 eller inte spelar roll i rapporteringen av 

fortsatt drift i revisionsberättelsen 

Ett chi-2-test gjordes för att testa om det finns något samband mellan revisorns storlek och 

rapportering av fortsatt drift i revisionsberättelsen. Inte heller med chi-2-testet (i tabell 8) 

kunde studiens hypoteser accepteras med en acceptabel signifikansnivå om minst 5 %.  

Testet gjordes med revisorns storlek som oberoende variabeln och going concern-åsikt i 

förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen.  

Den teoretiska utgångspunkten bygger på teorin om att revisorer som tillhör Big4 uppnår 

högre kvalitet och har lättare att utfärda en going concern-rapport. Sundgren och 

Svanström (2013, 31, 48) fann dock i en studie att resultatet mellan kategorin revisorer i 

Big4 och kategorin revisorer i Big6 inte skilde sig åt. Däremot var det stor skillnad mellan 

Big6 och inte Big6. Av den anledningen testades ifall revisionsbyråns storlek har 

betydelse utifrån tillhörighet i Big6. Det verkar dock inte finnas något statistiskt säkerställt 

samband på att revisionsbyrån storlek har betydelse även vid testning av Big6-revisorer. 

Störst samband verkar det dock finnas mellan going concern-åsikt i revisionsberättelsen 

och revisorns tillhörighet i gruppen Big4. 

 

Tabell 8. Chi-2-test. Revisionsberättelsen  

 Konkursbolag Jämförelsebolag 

Revisions- 

Byrå 

x2 frihets- 

grader 

signifikans- 

nivå 

x2 frihets- 

grader 

signifikans- 

nivå 

 Big4 3,691 1 0,055 2,233 1 0,135 

Big6 1,727 1 0,189 1,396 1 0,237 

Big4: Deloitte, EY, KPMG & PwC 

Big6: BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG & Pwc 

 

I hypotes 1 testas huruvida konkursdrabbade bolag som har reviderats av Big4 

tillhandahåller mer information som kan indikera en konkurs utefter studiens modell. 

 

Logistisk regression 

Oberoende variabel: Revisionsbyråns storlek 

Beroende variabel: Någon typ av rapportering av tvivel till fortsatt drift. Dvs ’Upplysning 

av särskild betydelse’, ’Upplysning med reservation’, ’Avvikande mening’ eller att 

’revisorn avstår från att uttala sig’ vilket klassas som en going conern-åsikt 
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Tabell 9. Resultat av regressionsanalys av revisionsberättelsen 

Revisionsberättelse  Big 4 Big 6 

 Variabler B-koefficient Signifikans B-koefficient Signifikans 

Konkursbolag 
Revisor ,669 ,123 ,560 ,265 

 Storlek_antanst ,001 ,536 ,001 ,440 

 Storlek_oms -,001 ,268 -,001 ,218 

 Storlek_tillg ,001 ,054 ,001 ,380 

 Konk_prob. 4,840 ,000 4,842 ,000 

      

Jämförelsebolag Revisor 17,026 ,997 16,815 ,998 

 Storlek_antanst -,016 ,309 -,016 ,335 

 Storlek_oms -,028 ,114 -,029 ,079 

 Storlek_tillg ,002 ,099 0,002 ,068 

 Konk_prob. 12,172 ,018 12,654 ,019 

      

Big 4: Deloitte, EY, KPMG, PwC 

Big 6: BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG, PwC 

 

I tabell 9 visas resultatet från en logistisk regression i statistikprogrammet SPSS. 

Regression visade att hypotes 1 förkastas då det inte verkar finnas något signifikant 

samband mellan revisionsbyråns storlek och upplysning om fortsatt drift i 

revisionsberättelsen. För att acceptera ett signifikant samband mellan studiens beroende 

och oberoende variabler önskas en signifikansnivå på minst 95 %. Inte heller vid en lägre 

signifikansnivå på 90 % kan hypoteserna accepteras. Störst betydelse på en information 

om fortsatt drift tycks variabeln för konkursmodellen ha. Konkursmodeller har tidigare 

lyckats förutspå konkurser bättre än revisorer. Konkursmodellen tar även hänsyn till 

finansiella mått såsom skulder i förhållande till tillgångar och liknande mått som via 

nyckeltal predicerar risk av att gå i konkurs. Det verkar därför enligt modellen som att 

andra faktorer än revisorns storlek har betydelse för revisorns uttalande om 

revisionsberättelsen.  

Det resultat som skiljer sig från mängden är revisorns påverkan på revisionsberättelsen där 

det ser ut att finnas ett svagt samband mellan revisionsbyråns storlek när man tittar på 

tillhörighet i Big4 och utfärdande av going concern-åsikt i revisionsberättelsen för 

konkursbolagen. 

Sammanfattningsvis kunde det inte säkerställas statistiskt att rapporteringen av fortsatt 

drift i revisionsberättelsen beror av revisionsbyråns storlek. Detta gällde för tester av både 

en av de fyra större och en av de sex större revisionsbyråerna.  

 

6.4 Forskningsfråga 2a 

 
Uppger förvaltningsberättelsen mer information som kan påvisa tvivel om fortsatt drift 

hos de bolagen som revideras av Big 4 jämfört med övriga revisorer?  

 

Forskningsfråga 2a bearbetas genom att presentera förhållningssätt mellan 

nyckeltalsvariablerna som har tagits fram i forskningmodellen, och revisorns rapportering 
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av osäkerhet eller tvivel till fortsatt drift. Revisorns rapportering av fortsatt drift framkom 

enligt forskningsfråga 1a förekomma i övervägande fall som en upplysning av särskild 

betydelse. I forskningsfråga 2a och 2b särskiljs därför inte de olika typerna av 

upplysningar utan endast någon typ av rapportering till fortsatt drift kommer att testas. Det 

vill säga upplysning av särskild betydelse, avvikande åsikt, upplysning med reservation 

och att revisorn avstår från att uttala sig behandlas tillsammans som en avvikande åsikt, 

vilket för enkelhetens skull benämns ’going concern-åsikt’.  

En innehållsanalys utfördes av förvaltningsberättelser för att identifiera förekomst av fem 

olika variabler för att indikera osäkerhet och/eller tvivel till fortsatt drift (going concern-

åsikt/information). Resultat av studiens forskningsfråga 2a. presenteras i en korstabell 

utefter varje variabels förekomst i relation till en going concern-åsikt på 

revisionsberättelsen. Vilken information som återfinns i förvaltningsberättelsen och 

huruvida revisorn bör anmärka på detta kan inte svaras på i den här studien, för 

enkelhetens skull antas dock att variablerna som har valts ut kan vara en indikation på en 

förestående konkurs.  

Tabell 10 nedan syftar till att illustrera för hur tolkning av förhållandet mellan de 

reviderade bolagens upplysning i förvaltningsberättelsen i kombination med revisorns 

uttalande i revisionsberättelsen ska ske. Siffran i ruta 0:0 anger hur stor andel av fall hos 

den studerade gruppen som förekom där varken revisorn eller bolaget hade lämnat någon 

typ av information om tvivel till fortsatt drift. Tabell 11 nedan illustrerar förekomna fall i 

de olika grupperna som jämfördes mot varandra. 

 
Tabell 10.  

 RB_GC 

FB_GC 0 1 

0 0:0) ingen info eller 

förekomst av GC-

problem i FB eller 

RB 

0:1) ingen info 

om problem i FB 

men GC-åsikt av 

revisorn 

1 1:0) Någon typ av 

info om problem i 

FB men ingen GC-

åsikt av revisorn 

1:1) Info om GC-

problem i både 

FB och RB 

FB_Going concern = Going concern-åsikt i Förvaltningsberättelsen 

RB_Going concern = Going concern-åsikt i Revisionsberättelsen 

FB =förvaltnignsberättelse 

RB= revisionsberättelse 

 

För att jämföra resultatet mellan Big4-revisorer och övriga revisorer utgås från att högst 

utfall i ruta 1:1, att både förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen indikerar going 

concern-åsikt ger mer information och har därmed identifierat och upplyst om förestående 

risk för konkurs. 

I korstabellerna kan utläsas att förekomsten av relationen 1:1, både förvaltningsberättelsen 

och revisorn anger going concern-åsikt, dvs uppgift om osäkerhet eller tvivel till fortsatt 

drift enligt modellens nyckeltalsvariabler och revisorns rapportering enligt avvikelse från 

standardformulering, inte skiljer sig nämnvärt. Endast kategorin övrigt uppvisar en 

anmärkningsbar skillnad med 17 % hos Big4-revisorer i jämförelse med övriga revisorer.  
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Tabell 11. 

 

 

En annan anmärkningsbar skillnad är att Big4-revisorer i fler fall ”själv” utfärdar en going 

concern-åsikt utan att det finns tecken på det i förvaltningsberättelsen. Det framkommer 

genom att jämföra förhållandet 0:1, där bolag reviderade av Big4 uppvisar högre siffror 

jämfört med bolag reviderade av Övriga revisionsbyråer. 

 

Det ser inte ut som att det är någon större skillnad på benägenheten att uppge information i 

förvaltningsberättelsen. Rekonstruktion och eget kapital visar nästintill identiska siffror, 

det beror inte ur något räknefel utan att modellen tillåter fler tecken på konkurs. Ofta har 

förbrukat eget kapital lett till att rekonstruktion påbörjats, därmed kodas dessa 

förvaltningsberättelser med fler än en indikation. Information om förbrukat eget kapital 

och rekonstruktion är två indikatorer där det är tydligare att information om detta ska 

uppges. Aktiebolagslagen (SFS 2005:551, 25 kap 13§) anger att styrelsen måste lämna en 

upplysning ifall det egna kapitalet är förbrukat. En rekonstruktion har länge varit en åtgärd 

för att rädda företag från konkurs, vilket därmed blir en tydlig indikator på att bolaget 

befinner sig i en svår situation. Tyvärr verkar det som att företagsrekonstruktion sätts in 

som åtgärd alldeles för sent (Folkesson 2009, 101) vilket kan förklara varför många bolag 

gått i konkurs trots åtgärder i att genomföra en rekonstruktion. En svårare kategori är 

kategorin som i uppsatsen betecknas som ’övrigt’. Korstabellen illustrerar att det inte finns 

några större skillnader i 1:1-förhållandet förutom i kategorin övrigt. Det talar för att vi inte 

kan fastställa att revisorer från Big4 rapporterar med högre kvalitet. Dock visar 

förhållandet i kategorin övrigt att Big4- är mer försiktiga/konservativa i sin rapportering 

av övriga faktorer som kan leda till konkurs. 

 

Statistiken i tabell 11 visar förekomsten av variablernas information i 

förvaltningsberättelsen. Tolkningen av vad som är ”väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer som företaget står inför” enligt Årsredovisningslagens 6 kap 1 § 3p.  

Rekonstruktion Likviditetsproblem Förbrukat eget kapital Osäker fordran/tillgång Övrigt

Konkursbolag

FB_GC 0 1 total 0 1 total 0 1 total 0 1 total 0 1 total

Big 4 N=90 0 64% 28% 92% 0 63% 22% 86% 0 66% 23% 89% 0 63% 31% 94% 0 59% 18% 77%

1 1% 7% 8% 1 2% 12% 14% 1 0% 11% 11% 1 2% 3% 6% 1 7% 17% 23%

total 66% 34% 100% total 66% 34% 100% total 66% 34% 100% total 66% 34% 100% total 66% 34% 100%

total total total total total

Övriga N=56 0 77% 11% 88% 0 80% 11% 91% 0 77% 11% 88% 0 79% 18% 96% 0 68% 14% 82%

1 4% 9% 13% 1 0% 9% 9% 1 4% 9% 13% 1 2% 2% 4% 1 13% 5% 18%

total 80% 20% 100% total 80% 20% 100% total 80% 20% 100% total 80% 20% 100% total 80% 20% 100%

total total total total total

Total N=146 0 69% 21% 90% 0 70% 18% 88% 0 70% 18% 88% 0 69% 26% 95% 0 62% 16% 79%

1 2% 8% 10% 1 1% 11% 12% 1 1% 10% 12% 1 2% 3% 5% 1 9% 12% 21%

total 71% 29% 100% total 71% 29% 100% total 71% 29% 100% total 71% 29% 100% total 71% 29% 100%

Jämförelsebolag

FB_GC 0 1 total 0 1 total 0 1 total 0 1 total 0 1 total

Big 4 N=102 0 95% 5% 100% 0 94% 4% 98% 0 94% 3% 97% 0 94% 4% 98% 0 94% 3% 97%

1 0% 0% 0% 1 1% 1% 2% 1 1% 2% 3% 1 1% 1% 2% 1 1% 2% 3%

total 95% 5% 100% total 95% 5% 100% total 95% 5% 100% total 95% 5% 100% total 95% 5% 100%

total total total total total

Övriga N=44 0 100% 0% 100% 0 100% 0% 100% 0 100% 0% 100% 0 98% 0% 98% 0 95% 0% 95%

1 0% 0% 0% 1 0% 0% 0% 1 0% 0% 0% 1 2% 0% 2% 1 5% 0% 5%

total 100% 0% 100% total 100% 0% 100% total 100% 0% 100% total 100% 0% 100% total 100% 0% 100%

total total total total total

Total N=146 0 97% 3% 100% 0 96% 3% 99% 0 96% 2% 98% 0 95% 3% 98% 0 95% 2% 97%

1 0% 0% 0% 1 1% 1% 1% 1 1% 1% 2% 1 1% 1% 2% 1 2% 1% 3%

total 97% 3% 100% total 97% 3% 100% total 97% 3% 100% total 96% 4% 100% total 97% 3% 100%

RB_GC RB_GC

RB_GC RB_GC RB_GC RB_GC RB_GC

RB_GC RB_GC RB_GC
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kan vara ett vanskligt område för varje bolag. Likviditetsproblem kan exempelvis lindas in 

i fina ord och den information som i studien har lagt under kategorin övrigt kan tolkas på 

olika sätt, både för bolagen själva och för en användare av årsredovisningen. Studien 

ämnar inte uttala sig om vad som var den faktiska grunden till konkurs utan tittar endast 

på vad som står i förvaltningsberättelsen. Det är viktigt att komma ihåg att en grund till 

rekonstruktion troligen bottnar i problem med likviditet, men det är inte heller studiens 

syfte att granska bakomliggande orsaker utan endast vad revisorn eller bolagen upplyser 

om. 

 

6.5 Forskningsfråga 2b 
Beror rapporteringen av fortsatt drift i förvaltningsberättelsen på storlek av 

revisionsbyrå? 

Även i forskningsfråga 2b testas om det går att se ett mönster om att bolag som reviderats 

större revisionsbyråer rapporterar mer information i förvaltningsberättelsen. Därför testas 

utefter Sundgrens och Svanströms upptäckter (2013, 31;48) om det går att se en skillnad 

inte bara mellan Big4 -revisorer och övriga revisorer, utan också Big6-revisorer och 

övriga revisorer. Det verkar dock inte finnas något statistiskt säkerställt samband på att 

revisionsbyrån storlek har betydelse även vid testning av Big6-revisorer. I tabell 12 visas 

genom korstabeller förekomst av going concern-indikation i förvaltningsberättelse i 

förhållande till revisionsbyråns storlek.  

 

Tabell 12. Förekomst av going concern-variabel i förvaltningsberättelsen kontra revisionsbyråns 

storlek. 
 Någon information om osäkerhet eller tvivel till 

fortsatt drift i förvaltningsberättelsen 

KONKURSBOLAG  

Revisor: 0 1 

Övriga 64% 36% 

Big4 61% 39% 

   

JÄMFÖRELSESBOLAG   

Revisor: 0 1 

Övriga 96% 4% 

Big4 92% 8% 

   

KONKURSBOLAG   

 Revisor: 0 1 

Övriga 74% 26% 

Big6 59% 41% 

   

JÄMFÖRELSESBOLAG   

Revisor: 0 1 

Övriga 97% 3% 

Big6 92% 7% 

0 = ingen information om osäkerhet eller tvivel till fortsatt drift 

1= någon typ av indikation till osäkerhet eller tvivel till fortsatt drift, dvs going concern-åsikt 

Big4: Deloitte, EY, KPMG & PwC 

Big6: BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG & Pwc 
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Hypotes 2: Huruvida revisorn tillhör Big 4 eller inte spelar roll i rapporteringen av 

fortsatt drift i förvaltningsberättelsen 

Ett chi-2-test gjordes för att testa om det finns något samband mellan revisorns storlek och 

rapportering av fortsatt drift i förvaltningsberättelsen. I likhet med resultatet på 

forskningsfråga 1b, som testade om revisionsbyråns storlek påverkar revisionsberättelsen, 

kunde testet i forskningsfråga 2b för förvaltningsberättelsen, inte heller med hjälp av chi-

2-testet acceptera studiens hypoteser med en signifikansnivå om minst 5 %. Testet gjordes 

med revisorns storlek som oberoende variabeln och going concern-åsikt i 

förvaltningsberättelsen. Även här testades med att öka gruppen Big4 till Big6 för att se om 

det fanns något samband vilket inte kunde konstateras. 

 

Tabell 13. Chi-2-test. Förvaltningsberättelsen  

 Konkursbolag Jämförelsebolag 

Revisionsbyrå x2 frihets- 

grader 

signifikans- 

nivå 

x2 frihets- 

grader 

signifikans- 

nivå 

 Big4 0,148 1 0,7 0,524 1 0,469 

Big6 2,51 1 0,113 0,81 1 0,368 

Big4: Deloitte, EY, KPMG & PwC 

Big6: BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG & Pwc 

 

Logistisk regression 

Oberoende variabel: Revisionsbyråns storlek 

Beroende variabel: Någon typ av rapportering av tvivel till fortsatt drift. Dvs indikatorer 

som rör ’rekonstruktion’, ’likviditetsbrist’, ’förbrukat eget kapital’, ’osäker fordran/skuld’ 

eller ’övrigt’. 

 

Tabell 14. Resultat av regressionsanalys av förvaltningsberättelsen 
Förvaltningsberättelse  Big 4 Big 6 

 Variabler B-koefficient Signifikans B-koefficient Signifikans 
Konkursbolag Revisor ,089 ,814 ,653 ,149 

 Storlek_antanst ,000 ,869 ,000 ,863 

 
Storlek_oms ,000 ,688 

,000 ,656 

 Storlek_tillg. ,000 ,693 ,000 ,667 

 Konk_prob. 4,260 ,001 4,309 ,001 

  
 

   

Jämförelsebolag Revisor ,376 ,662 0,689 ,544 

 
Storlek_antanst -,002 ,779 

-,001 ,841 

 Storlek_oms -,008 ,159 -,009 ,137 

 Storlek_tillg ,001 ,154 ,001 ,133 

 
Konk_prob. 5,432 ,008 

5,229 ,012 

      

Big4: Deloitte, EY, KPMG & PwC 

Big6: BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG & Pwc 

 

För att svara på forskningsfråga 2b gjordes samma slags regressionsanalys som i fråga 1b 

med skillnaden att här testades förvaltningsberättelsen istället för revisionsberättelsen. 
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Resultatet från den logistiska regressionen visas i tabell 12 och inte heller hypotes 2 kan 

accepteras då det inte verkar finnas något signifikant samband mellan revisionsbyråns 

storlek och upplysning om fortsatt drift i förvaltningsberättelsen. För att acceptera ett 

signifikant samband mellan studiens beroende och oberoende variabler önskas en 

signifikansnivå på minst 95 %. Inte heller vid en lägre signifikansnivå på 90 % kan 

hypoteserna accepteras.  

Störst betydelse på en information om fortsatt drift tycks även i det här fallet variabeln för 

konkursmodellen ha. Det verkar därför enligt modellen som att andra faktorer än revisorns 

storlek har betydelse för hur mycket eller vilken typ av information som presenteras i 

förvaltningsberättelsen.  

De statistiska testerna visade inget samband mellan bolagens information i 

förvaltningsberättelsen och revisorns storlek som kunde accepteras med statistisk 

signifikans. Resultatet från testerna i forskningsfrågan skiljer sig från teorin då studien 

visade att bolag reviderade av Big4-revisorer inte uppvisade bättre kvalitet i betydelse av 

att lyckas identifiera fler konkurser. Det är dock intressant att sätta resultatet från den här 

studien i relation till Sormunen et als. (2013) resultat, där de fann att Sverige som inte har 

tillämpat ISA 570 lika länge som Danmark och Norge, rapporterade färre andel konkurser.  

En viktig aspekt i studerande av rapportering är den självuppfyllande profetian som Kida 

(1980) och Louwers et al. (1999) diskuterar. Den har bekräftats ha en viss inverkan i 

revisionsberättelsen men kan även ha en viss påverkan i förvaltningsberättelsen. 

Forskning av förvaltningsberättelsen är författaren veterligen inte lika omfattande som den 

för revisionsberättelsen men det har konstaterats att vad som skrivs i 

förvaltningsberättelsen har betydelse. Studiens hypotes om att Big4-revisorer bidrar med 

högre kvalitet av flera orsaker som har med rykte, incitament och kunskap att göra. Tesen 

över förvaltningsberättelsen utgår därmed från att Big4-revisorer utövar ett högre tryck på 

sina klienter över att publicera mer information i förvaltningsberättelsen. Utifrån 

Sormunen et als. (2013) resultat där Norge och Danmark med mer erfarenhet identifierade 

fler fall av tvivel till fortsatt drift kan Sverige fortfarande antas vara i lärostadiet av 

tillämpning av standarden. Det är därför intressant att utföra en likande studien om några 

år för att se om Sveriges hela population av revisionsbyråer har börjat identifiera fler fall 

av fortsatt drift eller om de största revisorerna har gått om övriga revisorer. 

 

6.6 Granskning av jämförelsebolag 
Bland jämförelsebolagen så fanns det tio bolag där det fanns en eller flera uppgifter om 

tvivel till fortsatt drift enligt studiens modell i förvaltningsberättelsen, revisionsberättelsen 

eller båda två. 

I fem av 146 (3,42 %) fall hade revisorn gjort en anmärkning om tvivel till fortsatt drift, 

samtliga fall klassificerades som 1: Upplysning av särskild betydelse och alla tillförde 

någon av revisorerna hos Big4 (EY:3, Deloitte:1, KPMG:1). I fyra av dessa fem fall fanns 

det i förvaltningsberättelsen någon indikation på tvivel till fortsatt drift. I två fall handlade 

indikationen angående ’eget kapital’, ett fall endast ’likviditetsproblem’ och ett fall 

’likviditetsproblem’ samt ’Övrigt’ 

Resultatet kan tolkas som att svenska revisorer sällan felaktigt utfärdar avvikande 

rapporter med tvivel till fortsatt drift, någon som också kunde konstateras i Sundgren och 

Svanströms studie (2014, 548).  
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Det konstaterades även vara en mycket lägre frekvens av indikationer på tvivel av fortsatt 

drift i förvaltningsberättelsen. Ett konstaterande som inte analyseras djupare  

 

Tabell 15. Översikt jämförelsebolag 

Antal förvaltningsberättelser med minst en typ av indikation utan avvikande revisionsberättelse 

(N=146) 

’Rekonstruktion’ 0 

’Likviditet’ 1 

’Eget kapital’ 1 

’Osäker fordran, skuld’ 2 

’Övrigt’ 2 

 

Tabell 16. Översikt jämförelsebolag 

Antal förvaltningsberättelser med minst en typ av indikation med avvikande revisionsberättelse 

(N= 146). 

’Rekonstruktion’ 0 

’Likviditet’ 1 

’Eget kapital’ 2 

’Osäker fordran, skuld’ 1 

’Övrigt’ 2 
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7. DISKUSSION 

Under uppsatsens sjunde kapitel förs en sammanfattande diskussion kring 

forskningsfrågorna samtidigt som en del av författarens egna analyser och 

reflektioner/tankar om resultatet läggs fram.  

En intressant aspekt av den här studien är fokuset på både revisionsberättelsen och 

förvaltningsberättelsen. Medan revisionsberättelsen genom avvikelse från standardformat, 

kan visa på tvivel till fortsatt drift, kan informationen som lämnas i förvaltningsberättelsen 

tolkas på olika sätt och användaren kan tolka information om fortsatt drift på olika sätt. 

För att studien ska vara tillämpbar beskrivs val som har gjorts och som kan påverka 

utfallet i avsnittet ’praktisk metod’. Olika användare med olika utgångspunkter och 

bakgrund kan därmed ha olika uppfattningar i de fall förvaltningsberättelsen beskriver 

olika företeelser. En annan forskare kan göra samma studie men ha andra uppfattningar 

om vad som anses avgörande för en konkurs.  

Utöver just förmågan att identifiera en kommande konkurs och rapportera om osäkerhet 

eller tvivel till fortsatt drift, syftade studien bland annat till att undersöka frekvensen av de 

olika alternativen av åsikter. Utmärkande var att svenska revisorer har en hög tendens att 

nästan uteslutande rapportera osäkerhet eller tvivel till fortsatt drift i form av en 

upplysning av särskild betydelse.  

En fundering som har väckts är ifall revisorn systematiskt sätter press på bolagen att 

redovisa utförligare information i förvaltningsberättelsen, vilket möjliggör för revisorn att 

lämna en ’svagare’ åsikt om osäkerhet eller tvivel till fortsatt drift. Genom en sådan 

handling kan revisorn slippa stå ensam med hundhuvudet om bolaget försätts i konkurs 

eller om det överlever och ger revisorn dåligt renommé genom felaktig revisionsåsikt. 

Genom att ha lämnat en svag antydan har de också försäkrat sig mot eventuella klagomål 

från aktieägarna. 

Det faktum att svenska revisorer nästan enbart har lämnat going concern-uppgift som en 

upplysning av särskild betydelse får mig att fundera på om;  

- Lagtextens olika alternativ är överflödiga 

- Revisorn är av åsikten att en upplysning med särskild betydelse är fullgod 

- Revisorn vågar inte lämna en allvarligare upplysning 

Revisorn är inte tillåten att äga aktier eller ha något intresse i det reviderade bolaget. 

Eventuell vilja att inte vilja förstöra sin aktieportfölj är alltså inget att diskutera här. Varför 

vågar då inte bolagen rapportera fortsatt drift? Det kanske kan finnas något i teorin om att 

Big4 har högre kvalitet i att rapportera fortsatt drift över huvud taget, borde de inte också 

vara bättre på att rapportera avvikande då de inte borde vara beroende av att förlora en 

kund på samma sätt som en mindre byrå. Eller är Big4 för måna om sitt rykte att de väljer 

det säkra upplysning av mindre allvarlig sort, vilket blir upplysning av särskild betydelse 

istället för den allvarligare graden uttalande med reservation eller avvikande mening? 

Jag passar på att åter upprepa Adrian och Thoréns (2006, 40) påpekande om att ett 

uttalande utan tvivel till fortsatt drift inte nödvändigtvis är felaktigt. Men utgår ändå från 

det förenklade antagandet om att 100 % identifiering och rapportering av tvivel till fortsatt 

drift är bättre än 0%. Detta är dock ett komplicerat uttalande eftersom det finns en 

möjlighet att revisorns uttalande blir en självuppfyllande profetia. Jag utgår också från att 

erfarenhet leder till mer kunskap och mer precisa uttalanden varför tid kan vara en faktor 
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som spelar in i rapportering, vilket stöds av Sormunen et als., studie av nordiska länder där 

Danmark och Norge som har tillämpat ISA 570 längre lyckades identifiera fler kommande 

konkurser.  

Utan att gå in i en djupare analys över vad som skiljer de nordiska länderna, är Sveriges 

homogena rapportering av den svagare åsikten i form av en upplysning, dvs identifierande 

av osäkerhet som kan leda till tvivel om fortsatt drift anmärkningsvärd jämfört med 

exempelvis Danmark. Det fanns inte en enda årsredovisning med rapportering av en 

konstaterad osäkerhet.  En siffra som dock var högre i Danmark. Kanske har Danmark helt 

enkelt blivit varmare i kläderna och tagit till sig ISA 570 bättre än Sverige. Kanske 

kommer vi alltså att börja se fler ’säkra’ uttalanden i framtiden.  

Kan vi alltså dra slutsatsen att svenska revisorer inte har tillräckligt med självförtroende 

eller kunskap? Eller är det ISA 570 som sitter med överflödiga alternativ. Kanske vill den 

svenska revisorn inte vara tuvan som välter lasset?  

Jag hävdar att revisorerna behöver mer utbildning i hur de ska använda upplysning med 

reservation och avvikande mening. Eftersom vi har ett system med tre olika alternativ för 

revisorn borde det ju finnas någon anledning till att rapportera enligt andra alternativ än en 

upplysning. På ett vis är ju alla konkursbolag facit för hur revisorn borde rapportera. Jag 

ställer mig starkt tvivlande till att alla större bolag som gick i konkurs hade så svaga 

tecken att revisorn inte kunde rapportera en avvikande revisionsberättelse. Eller så är 

revisorn duktig på att sätta press på bolagen om att vara tydliga med sina 

förvaltningsberättelser vilket tycks sanktionera en svagare upplysning.  

Utefter att revisorns roll är att kritiskt granska bolagen och stå på aktieägarnas sida hävdar 

jag att exemplifiering av när och hur de olika åsikterna ska lämnas behöver komma från 

normsättare och Revisionsnämnden för att tydliggöra revisorns rapportering till aktieägare 

och andra intressenter. Jag passar på att avslutningsvis upprepa orden från FARs 

generalsekreterare Dan Brännström (Halling, 2018): ”Revisorn måste bli tuffare och få 

verktyg som stöttar en sådan roll.”. Revisorn får inte glömma bort sin roll av att beakta 

aktieägarnas och övriga intressenters intressen gentemot det reviderade bolaget och beakta 

revisorns roll som en potentiell visselblåsare och inte endast en viskare. 
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8. SLUTSATS 

Denna studies övergripande syfte har varit är att undersöka hur ISA 570 har applicerats i 

praktiken i Sverige, och mer specifikt att beskriva hur fortlevnadsprincipen tillämpas. 

Studien har därutöver undersökt om revisionsbyråns storlek har någon betydelse 

härvidlag.  

 

Studien har visat att det statistiskt inte gick att säkerställa att revisorns storlek har 

betydelse för rapportering av fortsatt drift. Den visar även att rapporteringen av fortsatt 

drift är relativt homogen i betydelse av att revisorn oftast rapporterar osäkerhet eller tvivel 

till fortsatt drift i formen av en upplysning av särskild betydelse. 

 

Studien utgått från ett perspektiv för användare av årsredovisningar. Studien kan därmed 

bidra med förslag på indikatorer en användare av en årsredovisning, exempelvis en 

aktieägare eller leverantör, kan ha nytta av att leta efter. Uppsatsen påstår inte att dessa 

kan användas enskilt då de inte tittar på nyckeltal eller liknande. De är snarare ett 

komplement till en nyckeltalsanalys. Det går inte heller att ge alla nyckelord samma 

betydelse, då exempelvis förbrukat eget kapital måste uppges enligt ABL i 

förvaltningsberättelsen men däremot en likviditetsbrist kan vara tillfällig och inte 

uppfattas som lika allvarlig. En rekonstruktion kan tolkas både positivt och negativt då 

den ämnar hjälpa företaget att komma på fötter men har historiskt sett ofta tagits till som 

livboj alldeles för sent för att kunna ha någon verkan (Folkesson 1994, 101). 

 

De statistiska testerna som gjordes med regressionsanalys kunde inte bevisa att  revisorer 

tillhörande Big4 ger bättre kvalitet. Jag menar att det krävs längre tillämpning och tid för 

svenska revisorer att ta till sig standarden och fler vägledande exempel att gå efter. Vad 

man ska komma ihåg är dock att det här är ett komplicerat ämne och det är inte det lättaste 

att utfärda en oren revisionsberättelse med tanke på risk att förlora kund eller rykte. Därför 

bidrar den här studien med ett underlag som tillsammans med flera andra pusselbitar kan 

vägleda läsaren av en årsredovisning. Revisorns åsikt är av betydelse. Det förekom 

mycket färre going concern-uttalanden bland jämförelsebolagen vilket talar för revisorns 

kompetens att inte utfärda en avvikande åsikt när det verkligen inte är nödvändigt. Dock är 

nog revisorn fortfarande försiktig. En konkurs är nämligen dyr och det finns risk att 

revisorn själv bidrar till den med en oren revisionsberättelse med going concern-åsikt. 

Därför kan läsaren behöva komma ihåg att förekommande variabler och nyckelord 

tillsammans med nyckeltal samt revisorns uttalade kan vara betydande för bedömning av 

bolagets förmåga till fortsatt drift. 

Studiens förhoppning är att den bidragit både till den vetenskapliga och praktiska 

diskussionen om hur svenska revisorer har tillämpat ISA 570 och kan ge en tankeställare 

om att användaren inte kan utgå från att en större revisionsbyrå bidrar med högre kvalitet 

utan att användaren själv behöver sätta sig in i bolagets ställning. En upplysning av 

särskild betydelse kan därmed tolkas vara ett starkare tecken på en kommande konkurs än 

endast en upplysning om potentiell osäkerhet.  

 

Studien framhåller även behovet av att se över revisorn vägledning över tillämpning av 

standarden för att nå en konsensus över tillämpningen. Revisorns ska i sin roll kunna 

skydda intressenternas intressen i bolagen de har engagerat sig eller påverkas av. 
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