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Sammanfattning 
 
I Sverige måste alla aktiebolag stora som upprätta och lämna en årsredovisning. Revisor skall 
sedan granska denna redovisning för att se om företaget skött redovisningen på 
tillfredställande sätt. Syftet med revisionen är att se om redovisningen ger en rättvisande bild 
av företaget, och skall till slut mynna ut i en revisionsberättelse. Denna revisionsberättelse kan 
antingen vara ren det vill säga att redovisningen ger en rättvisande bild över företaget. Den 
kan även vara oren det vill säga att revisorn inte anser att redovisningen ger en rättvisande 
bild över företaget. varför företagen får oren revisionsberättelse kan bero på olika saker, hög 
skuldsättning, dålig lönsamhet, storlek på revisionsbolag och förluster kan bidra till att 
företaget får en oren revisionsberättelse. Utifrån detta har vi kommit fram till en 
problemformulering: Vad kännetecknar små företag med oren revisionsberättelse? 
 
Syftet med denna undersökning är att hitta gemensamma faktorer för de småföretag som 
innehar en oren revisionsberättelse. Med att undersöka gemensamma faktorer avser vi att 
studera företagens nyckeltal såsom kassalikviditet, soliditet och resultat med flera. Vi avser 
även undersöka vad de orena revisionsberättelserna innehåller, och om innehållet har 
betydelse för de kännetecken som företaget uppvisar. 
 
Uppsatsen är utförd med ett positivistiskt synsätt, ett deduktivt angreppssätt och en kvantitativ 
metod. Vi har med hjälp av affärsdata kunnat ta del av den information vi behövt för att kunna 
hitta olika kännetecken som företaget uppvisar. Urvalet bestod av 109st små företag med 
orena revisionsberättelser. För att välja relevanta variabler har vi utgått från teorier kring 
begreppet revision och nyckletalanalys som legat till grund för undersökningen. Dessa teorier 
är agent teorin och Theory of ratio analysis och vetenskapliga artiklar som beskriver detta 
problem.  
 
Analysen har utgått från teorin och den empiri som samlats in. Det vi kom fram till var att de 
som får oren revisionsberättelse var dem som hade problem med lönsamhet likviditet och 
solvens. Det vanligaste innehållet i en oren revisionsberättelse är särskilda upplysningar, där 
vi kunde se att problemen med lönsamhet solvens och likviditet främst kunde härledas till 
företag som fått en oren revisionsberättelse på grund av osäkerhet kring företagets fortsatta 
drift. 
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1. Inledning 
 

1.1 Val av ämne 
 
Orena revisionsberättelser är inget ämne som tidigare studerats speciellt flitigt. Då vi båda 
författare har revisionsyrket som kommande mål i arbetslivet och har ett gemensamt intresse 
kring revision, är ämnet särskilt intressant för oss att studera ytterligare. Våra funderingar 
kring ämnet började med tankar kring vad som egentligen skrevs i revisionsberättelser. När vi 
studerade ett antal, så kom vi i kontakt med ett antal orena revisionsberättelser och upptäckte i 
samband med detta att det oftast var liknande anledningar till varför företag erhöll orena 
revisionsberättelser. Vi började i och med detta, fundera kring vad som kännetecknade dessa 
företag. En annan anledning till att detta har kommit att bli ett intressant ämne för oss 
författare är att vi båda jobbar extra med olika företags redovisning. Vi är därför i högsta grad 
medvetna om att det krävs att man följer de lagar och regler som finns inom området för att 
uppfylla de krav som en revision medför. Vi är båda mycket angelägna om att de företag vi 
arbetar för, erhåller en ren revisionsberättelse då det är som ett bevis på att företaget sköts 
som det ska. Våra tankar kring vad som kännetecknar dessa företag med orena 
revisionsberättelser var de tankar som medförde att denna undersökning tog sin början. Detta 
ämne är även av intresse när det gäller ett slopande av revisionsplikten. Försvinner 
revisionsplikten för små företag försvinner även länken mellan företag och intressent. Det blir 
därför inte lika lätt att få de upplysningar som idag presenteras via revisorn. 

  

1.2 Problembakgrund 
 
I Sverige måste alla aktiebolag, stora som små, upprätta och lämna en årsredovisning.1 
Årsredovisningen skall sedan granskas av en revisor, för att se om företaget har utfört 
redovisningen på ett tillfredställande sätt. Syftet med granskningen är att kontrollera att 
redovisningen av räkenskaperna ger en rättvisande bild av företaget och dess räkenskaper.2 
Revisorn granskar även förvaltningen av företaget3. 
 
Anser revisorn att företaget skött redovisningen och förvaltningen på ett tillfredställande sätt, 
lämnas en revisionsberättelse enligt en standardutformning, en s.k. ren revisionsberättelse. 
Även om revisorn upptäcker fel eller brister är det inte säkert att dessa kommer med i 
revisionsberättelsen. Revisorn påpekar fel och brister i redovisningen som skall åtgärdas. Är 
dessa av väsentlig art skall dessa rapporteras till styrelsen. Korrigeras dessa fel och brister, 
rapporters dessa heller normalt inte i revisionsberättelsen. Vanligast är att felen korrigeras 
efter påpekande från revisorn. Men om fel och brister påpekas och dessa inte har korrigerats 
eller att de är av sådan allvarlig art att revisorn påpekar dessa i revisionsberättelser, är det en 
oren revisionsberättelse. Påpekanden kan se ut på olika sätt och kommer i de sista styckena i 
revisionsberättelsen. Det kan till exempel stå att brister har upptäckts och att revisorn inte 
rekommenderar styrelsen ansvarsfrihet, och att resultat och balansräkning inte skall 
fastställas.4 
                                                
1 Bokföringslagen, 6 kap 1§ 1 p. 
2 Thorell Per, 2003, ”Företagens redovisning - Grundläggande räkenskapsförståelse”, Uppsala, s.136ff  
3 Johansson, S,E, et al, (1987) “Revision – kontroll, effektivitet, utveckling” Liber, Malmö, s. 14f 
4 Thorell Per, 2003, ”Företagens redovisning - Grundläggande räkenskapsförståelse”, Uppsala, s.136ff. 
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Revisorn har även skyldighet att anmäla misstanke om brott till berörd myndighet5. 
Ekonomisk brottslighet eller gråzonsverksamhet, upptäcks ofta i samband med revision. Det 
behöver dock inte föreligga någon misstanke om uppsåtliga ekobrott bara för att 
revisionsberättelsen är oren. Oaktsamma ekobrott utgör ungefär hälften av alla företag som 
hamnar hos ekobrottsmyndigheten. Oaktsamma brott är brott som beror på slarv och 
okunskap, till exempel försenad årsredovisning.6 Upptäcker revisor andra saker som inte kan 
klassas som ekobrott utan mindre allvarliga förseelser, skall revisor anmäla detta till 
skattmyndigheten.7 
  
Skulle ovanstående resonemang stämma skulle de flesta som inte sköter sina bolag enligt 
lagen upptäckas. Det finns dock ett mörkertal eftersom det finns revisorer som ser åt ett annat 
håll och inte har reagerat när oegentligheter har kommit fram.8  
 
Vilka företag får då orena revisionsberättelser? Är det bara de som sysslar med ekobrott eller 
finns det andra faktorer som har betydelse i frågan om ren eller oren revisionsberättelse? 
 
Tidigare forskning har visat att det finns en rad olika faktorer som kan ha betydelse om ett 
bolag får en oren berättelse eller inte. Orena revisionsberättelser är mer vanliga i företag som 
är i obestånd, har dålig lönsamhet och är skuldsatta.9 Företag som har finansiella problem är 
mer benägna att få en oren revisionsberättelse. Finansiella variabler kan vara till hjälp för att 
kunna förutse om ett företag är på väg in i en finansiell kris.10  
 
En faktor som kan påverkar att ett företag erhåller en ren revisionsberättelse, kan vara att 
företaget har anlitat ett stort revisionsbolag. Stora revisionsbolag anses ha högre kvalitet dvs. 
att större revisionsbolag kan erbjuda mer utbildning och stöd till sina revisorer än mindre 
revisionsbolag. Mindre revisionsbolag är mer benägna att knyta starkare band till sina 
klienter, detta kan medföra vissa konsekvenser. Genom att de har personliga band med 
klienten, har klienten större möjlighet att påverka revisorn att inte ge dem en oren 
revisionsberättelse. Större revisionsbolag kan i större utsträckning stå emot sådan påverkan då 
de har en mer strikt struktur på revisionsproceduren.11  
 
Antalet ägare utanför företagets ledning kan även vara bidragande faktor till att företaget inte 
får en oren revisionsberättelse. Detta ska bero på att det är en större chans att det finns 
kunskap och kapital att tillföra om det behövs.12  
 
Finns det gemensamma faktorer för dessa företag som får orena revisionsberättelser, finns det 
ett samband mellan dem? Kan faktorer urskiljas från en årsredovisning eller är orena 
revisionsberättelser högst slumpartade? Detta leder oss till problemet: 
 

                                                
5 Aktiebolagslagen, 9 kap 42§-44§. 
6 Elofsson S, Balans Nr 5, 2005, s. 21 
7Aktiebolagslagen, 9 kap 37§ 
8 Andersson V, Balans, Nr 5 (2005) s.23 
9 Sundgren Stefan, 1998, ”Auditor choices and auditor reporting practices: evidence from Finnish small firms”, 
The European Accounting Review, 7:3 s.454 
10 Dopuch Nicholas, et al. (1987), “ Predicting Audit Qualifications with Financial and Market Varibles” The 
accounting review, Vol. LXII, No. 3, s.435ff 
11 Keasey, K, et al. 1988, “The Small Company Audit Qualification: A Preliminary Investigation” , Accounting 
and business Research, Vol. 18, Nr 72, s. 325f. 
12 Ibid. s. 325f 
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1.3 Problemformulering 
 
Vad kännetecknar småföretag med en oren revisionsberättelse? 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet är att undersöka gemensamma faktorer för de småföretag som innehar en oren 
revisionsberättelse. Med att undersöka gemensamma faktorer avser vi att studera företagens 
nyckeltal såsom kassalikviditet, soliditet, nettoresultat m.fl. och därigenom kunna dra en 
slutsats av vad som kännetecknar dessa företag. 
 
Delsyftet är att ta reda på vad de olika orena revisionsberättelse innehåller, och om innehållet 
har betydelse för de kännetecken som företaget uppvisar. 
 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa vår studie till att omfatta endast aktiebolag. Detta för att det är dessa 
som är skyldiga att lämna en årsredovisning. Dessutom har vi avgränsat aktiebolagen till 
aktiebolag med mindre än 50 anställda och mindre än 65 miljoner kronor i omsättning samt 
de som hade bokslut 2005. Anledningen till denna avgränsning var att vår avsikt är att studera 
småföretag. EU´s definition av dessa är enligt ovan.13

                                                
13 Thorell, P, Norberg C, (2005), ”Revisionsplikten i små aktiebolag", Stockholm, Svenskt näringsliv, s.9. 
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2. Teoretisk metod 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de teoretiska val vi gjort, vid genomförandet av 
denna studie. Detta för att ge läsaren förståelse för undersökningen och möjlighet till 
vetenskaplig granskning samt för att styrka den tillförlitlighet som föreligger i denna uppsats. 
De metoddelar som nedan kommer att redogöras för är ämneskunskap, perspektiv, 
kunskapssyn, angreppssätt, undersökningsdesign, sekundärkällor, teorival samt källkritik.  
 

2.1 Förförståelse 
 
Inför en ny studie bör man som forskare vara medveten om den förförståelse som man bär 
med sig från tidigare vilket gör att man uppfattar information som man erhåller, under 
studiens gång, på olika sätt. De baseras alltså på de uppfattningar som man har sedan tidigare. 
Förförståelsen är alltså det kunnande man bär med sig sedan tidigare.14 
 
Då vi författare tidigare har skrivit en kandidatuppsats inom ämnet revision, så har vi en del 
kunskaper inom området. Vi har dessutom läst kursen “Advanced auditing and corporate 
governance”, vilket gjorde att vi erhöll ytterligare kunskaper inom ämnet revision. 
 
Vårt tidigare och nuvarande arbetsliv har också präglat vår innevarande kunskap. Detta 
genom att vi har erhållit en förståelse för vad som krävs för att erhålla en god redovisning i ett 
företag. Vi förstår att det är många regler och lagar som skall följas gällande bokföringen och 
att denna ligger till grund för de revisionsberättelser vi skall komma att undersöka i denna 
studie.  
 
Vi har även i våra studier granskat ett antal årsredovisningar vilket har gjort att vi har en 
förståelse för hur de är uppbyggda och vad som förväntas existera i dem. 
 

2.2 Perspektiv 
 
Vi människor har olika perspektiv på saker och ting. Detta innebär att vi kan ha annorlunda 
uppfattningar av samma sak beroende på hur vi tolkar det vi ser.15 
 
Vi har i vår undersökning valt ett intressentperspektiv. Då vi valt att analysera företagen 
utifrån vad som kännetecknar dessa, som har orena revisionsberättelser. Hade vi valt till 
exempel ett företagsperspektiv kanske vi valt att lägga mer vikt på vilka konsekvenser orena 
revisionsberättelser kan få för företagen. Revisionsberättelsen blir en länk till dem som inte 
har direkt insyn i företaget, där revisorn ger sin syn på hur företaget har skött sina åtaganden. 
De som läser denna berättelse kan läsa den av många anledningar leverantörer, kreditgivare 
och eventuellt kunder kan välja att grunda sina beslut genom denna. Skatteverket ser den som 
en indikation på företagets ställning. Eftersom revisorn måste sända in en oren 
revisionsberättelse till skatteverket, och skatteverket i sin tur mer noggrant granskar företag 

                                                
14 Holme, M, I, Solvang, K, B, (1997), ” Forskningsmetodik, Om kvalitativa och kvantitativa metoder”, Lund, 
Studentlitteratur, s.151. 
15 Lundahl & Skärvad, (1999), ” Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer”,  Lund, Studentlitteratur, 
s. 62. 
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med orena revisionsberättelser, försvinner denna indikation i och med ett slopande av 
revisionsplikten. Att kunna hitta företag som skulle ha fått en oren revisionsberättelse blir 
därför svårare. Perspektivet vi valt att använda är därför mer riktad mot intressenternas 
intressen än mot företagarnas. Detta leder oss till ett intressentperspektiv. 

2.3 Kunskapssyn 
 
Vi författare har föreställningar om hur vi anser verkligheten i realiteten är. Dessa 
föreställningar kan vara medvetna och omedvetna och påverkar vad vi anser vara 
betydelsefullt/ej betydelsefullt, tillåtet/ej tillåtet, bra/dåligt etc. Dessa föreställningar påverkar 
vad vi reflekterar och hur vi handlar.16  
Positivismen och hermeneutiken är två olika kunskapssyner där tolkningen av verkligheten 
skiljer sig åt dem emellan.17 
 
Det positivistiska synsättet karakteriseras av att realiteten iakttas och att man därefter samlar 
in fakta om realiteten.18 För att kunna dra slutsatser om det empiriska materialet krävs en 
mängd fakta som möjliggör att man kan se mönster och likheter.19  Positivismen 
sammankopplas ofta med den deduktiva metoden där forskaren utgår från en teori och prövar 
om denna stämmer överens med verkligheten.20 Sambandsförklaringar och mönster är vad en 
positivist är mest intresserad av.21 
 
Vår studie genomförs med det positivistiska synsättet då vi samlar in de årsredovisningar med 
orena revisionsberättelser som vi behöver. Detta för att kunna se om det finns liknande 
mönster hos de företag som innehar orena revisionsberättelser och utifrån dessa mönster 
kunna dra tillförlitliga slutsatser om dessa företag. 
 
Det hermeneutiska synsättet präglas av att forskaren försöker tyda och förstå verkligheten 
genom att använda sin innehavande kunskap och individuella erfarenheter.22 Det 
hermeneutiska synsättet sammankopplas ofta med den induktiva metoden. Med denna metod 
så försöker forskaren upptäcka saker och ting genom att studera den insamlade empirin. 
Därefter formuleras en teori.23  
 
Detta synsätt stämmer inte överens med vår metod att söka svar på vårt problem då vi inte 
försöker skapa egna teorier. Vi utgår ifrån befintliga teorier och försöker utifrån dessa hitta en 
lösning på problemet ifråga. 
 
 
 
 

                                                
16 Lundahl & Skärvad, (1999), ” Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer”,  Lund, Studentlitteratur, 
s. 60. 
17 Johansson Lindfors, Maj.Britt, (1993), ”Att utveckla kunskap”, Lund, Studentlitteratur, s.10f. 
18 Bjereld, Ulf, et.al. (2002), ” Varför vetenskap?”, Lund, Studentlitteratur, s.71. 
19 Lundahl & Skärvad, (1999), ” Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer”,  Lund, Studentlitteratur, 
s.39. 
20 Patel Runa, Davidson Bo, (2003), ”Forskningsmetodikens grunder”, Lund, Studentlitteratur, s.29f. 
21 Bjereld, Ulf, et.al. (2002), ” Varför vetenskap?”, Lund, Studentlitteratur, s.72. 
22 Lundahl & Skärvad, (1999), ” Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer”,  Lund, Studentlitteratur, 
s.42f. 
23 Patel Runa, Davidson Bo, (2003), ”Forskningsmetodikens grunder”, Lund, Studentlitteratur, s.24. 
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2.4 Angreppssätt 
 
Med en induktiv metod försöker forskaren komma fram till allmängiltiga slutsatser om ett 
antal enskilda fall som denne har observerat där man inte har upptäckt några motsättningar 
hos de observerade fallen.24 Den induktiva metoden sammankopplas ofta med det kvalitativa  
tillvägagångssättet. Detta är ett förlopp där allmängiltiga principer framställs från individuella 
fall som följts.25 Med den induktiva metoden genereras teori utifrån forskarens slutsatser.26 
 
Med ett deduktiv tänkande utgår undersökaren från befintliga och godtagna teorier för att 
tydliggöra det fenomen som denne undersöker. Det vill säga forskaren vill styrka det som 
tidigare godtagits som verklighet.27 Det deduktiva tänkandet förknippas ofta med den 
kvantitativa metoden.28 Med den deduktiva metoden prövas teori genom att forskaren utgår 
från ett faktum för att sedan pröva detta.29 
 
Vår undersökning präglas av den kvantitativa metoden och därmed även det deduktiva 
tillvägagångssättet. Detta på grund av att vi utgår från befintlig teori och prövar dessa genom 
att studera de årsredovisningar som vi samlat in som empiriskt underlag. 
 

 
Figur 1: Metodmodell30 
 
 
 
 
 
 

                                                
24 Johansson, Lars-Göran, (2000), ”Introduktion till vetenskapsteorin”, Stockholm, Thales, s.161. 
25 DePoy Elisabeth, Gitlin Laura N, (1999), ”Forskning- en introduktion”, Lund, Studentlitteratur, s.17. 
26 Ibid. s.19. 
27 Ibid., s.17. 
28 Ibid. s.19. 
29 Ibid. s.18. 
30 Patel Runa, Davidson Bo, (2003), ”Forskningsmetodikens grunder”, Lund, Studentlitteratur, s.25. 
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2.5 Undersökningsdesign 
 
Kvalitativ respektive kvantitativ metod är två till tillvägagångssätt för att genomföra en 
undersökning. Kvalitativ metod används när man vill erhålla en djupare insikt för det problem 
som undersöks.31  I hur stor omfattning något ter sig vara är inte intressant, däremot vilken 
natur något innehar.32 Detta genomförs vanligtvis genom observationer eller ostrukturerade 
intervjuer.33 
 
I kvalitativa undersökningar efterforskas ofta hur något uppfattas vara och inte hur det 
verkligen är. Man skildrar, granskar och förstår beteenden för att därefter försöka komma 
fram till en teori. Att tolka är en grundförutsättning för att använda sig av kvalitativa 
undersökningar. 34 
 
Den vanligaste formen av kvalitativa undersökningar är fallstudien som karaktäriseras av att 
man undersöker ett eller ett mindre antal fall. Dessa studeras mer ingående för att forskaren 
skall erhålla den förståelse som krävs för att kunna svara på sitt forskningsproblem och 
lämpar sig bäst om problemet innehåller hur och varför.35 
 
Denna metod är inte den metod som är mest lämplig för vår undersökning då vi ej avser att 
undersöka hur något uppfattas vara eller skall granska beteenden av något slag. Vi kommer 
heller inte att studera ett fåtal fall utan kommer att inrikta oss på ett större antal 
årsredovisningar som vi kan granska för att se mönster till vad som kännetecknar företag med 
en oren revisionsberättelse. 
 
Kvantitativ metod kännetecknas av att studera om något har en allmängiltig validitet genom 
att forskaren genomför omfattande metodiska observationer.36  Genom dessa omfattande 
observationer försöker man hitta gemensamma företeelser. De svar man erhåller, formuleras 
med värden och hanteras därefter med statistiska tekniker.37 
 
I kvantitativa undersökningar mäter man för att redogöra för ett visst fenomen. Forskaren 
inleder sin studie med att definiera en hypotes som kan tänkas vara ett möjligt svar på 
problemet i undersökningen. Denna skall sedan vara möjlig att testas samt vara sannolik 
utifrån motiverade grunder.38 
 
Det formulerade problemet som är den första åtgärden i hypotesformuleringen skall vara 
distinkt och förklara vad som skall undersökas. Efter detta görs en teorisökning och de 
relevanta teorierna väljs som studien skall grundas på.39 

                                                
31 Holme, M, I, Solvang, K, B, (1997), ” Forskningsmetodik, Om kvalitativa och kvantitativa metoder”, Lund, 
Studentlitteratur, s.14. 
32 Johansson, Lars-Göran, (2000), ”Introduktion till vetenskapsteorin”, Stockholm, Thales, s.66. 
33 Bryman, Alan, (1997), ”Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning”, Lund, Studentlitteratur, s.59. 
34 Lundahl & Skärvad, (1999), ” Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer”,  Lund, Studentlitteratur, 
s.101ff. 
35 Ibid. s.187. 
36 Holme, M, I, Solvang, K, B, (1997), ” Forskningsmetodik, Om kvalitativa och kvantitativa metoder”, Lund, 
Studentlitteratur, s.78. 
37 Bjereld, Ulf, et.al. (2002), ” Varför vetenskap?”, Lund, Studentlitteratur, s.114. 
38 Lundahl & Skärvad, (1999), ” Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer”,  Lund, Studentlitteratur, 
s.95. 
39Ibid, s.96. 
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Nästa steg i den kvalitativa forskningsprocessen är att avgöra hur undersökningen skall gå 
tillväga. I detta steg väljs vilka källor som skall användas och vilken metod man skall använda 
sig av för att samla in den data som krävs för studien. Även vilket urval man väljer och vilken 
sorts undersökning man skall genomföra, skall bestämmas, t.ex. en surveyundersökning. 
Därefter följer den datainsamling som görs för att samla in den empiri som krävs och sedan 
sammanställs dessa data och analyseras för att erhålla ett svar på problemet i 
undersökningen.40 
 
I vår studie har vi följt denna arbetsgång och en kvantitativ metod har valts då vi avser att 
mäta en företeelse hos de studerade företagen. Vi har därför valt att genomföra en 
surveyundersökning med ett större antal årsredovisningar från diverse företag. Vi behöver en 
större mängd av dessa för att kunna se mönster hos dessa företag som kännetecknar dem som 
erhåller orena revisionsberättelser. 
 
 
 

 
Figur 2: Den kvantitativa forskningsprocessen41 
 

                                                
40 Lundahl & Skärvad, (1999), ” Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer”,  Lund, Studentlitteratur, 
s.97f. 
41 Lundahl & Skärvad, (1999), ” Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer”,  Lund, Studentlitteratur, 
s.95. 

Hypotesformulering: 1. Problemformulering 
 2. Teorigenomgång 
 3. Teoretiska utgångspunkter 
  

Undersökningsplanering 

Datainsamling 

Bearbetning och analys av insamlad empiri 



Teoretisk Metod 
 

Jennie Bruzelli och Angelica Wahlberg 9 

Denna undersökning genomförs med den kvantitativa metoden på grund av att en större 
mängd information inhämtas som grund för våra observationer för möjligheten att kunna 
upptäcka dessa mönster hos de studerade företagen. 
 
Vi har alltså de insamlade årsredovisningarna som underlag för att utifrån dessa studera de 
olika företagens nyckeltal och genom dessa försöka finna dessa gemensamma mönster för de 
företag som har en oren revisionsberättelse. Vi har valt att samla in en större mängd 
årsredovisningar för att få ett tillfredsställande underlag till vår studie. Dessa har resulterat i 
109 stycken årsredovisningar.  
 
Dessa insamlade årsredovisningar är alltså sekundärdata. Sekundärdata är uppgifter som 
sedan tidigare finns sammanställt men som dock inte sammanställts i syfte för den enskilda 
undersökningen42. 
 
Den kvalitativa metoden däremot lämpar sig inte för vår studie. Detta för att vi inte avser att 
få någon större insikt i varför dessa företag eventuellt besitter några likheter. 
 
Den största skiljaktigheten metoderna emellan är följaktligen hur siffror och statistik nyttjas.43 
 

2.6 Sekundära källor 
 
De sekundärkällor som vi använder oss av i denna undersökning, används i syfte att ha 
relevant teori att utgå ifrån i utredningen av vårt problem. Teorin används även i syfte att 
verka som stöd när vi skall analysera och tolka vårt insamlade material. Teorin nyttjas som en 
förklaring till ett fenomen44. Att använda sig av flera teorier kallas teoritriangulering45. 
 
För att finna de relevanta teorierna för vår undersökning anger vi sökorden ”Qualified audit 
report”, ”Audit qualification”, ”Key ratios”, ”Financial variable”, ”Financial structure”, 
”Financial performance”, “Small company”, “Financial distress”, “Company Failure”. Genom 
dessa sökord fann vi de vetenskapliga artiklar som vi har grundat vår undersökning på. 
Artiklarna söktes med hjälp av databasen Business Source Premier. 
 
Litteraturen som vi använder i denna studie har sökts via Örnsköldsviks stadsbiblioteks 
katalog. 
 
 
 
 
 
 

                                                
42 Lundahl & Skärvad, (1999), ” Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer”,  Lund, Studentlitteratur, 
s.131. 
43 Holme, M, I, Solvang, K, B, (1997), ” Forskningsmetodik, Om kvalitativa och kvantitativa metoder”, Lund, 
Studentlitteratur, s.13. 
44 Lundahl & Skärvad, (1999), ” Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer”,  Lund, Studentlitteratur, 
s.35. 
45 Halvorsen, Knut, (1992), ”Samhällsvetenskaplig metod”, Lund, Studentlitteratur, s.44. 
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2.7 Teorival  
 
De teorier som nyttjas, används för att förklara ett faktum som det empiriska materialet 
bevisar genom garanterade överensstämmelser.46  Dessa teorier hjälper oss att förstå det som 
vi undersöker.47  
 
I vår studie har vi valt att använda oss av agentteorin för att visa varför aktörerna runt ett 
företag har behov av reviderad information, samt hur detta behov kan uppstå. Vidare så har vi 
valt theory of ratio analyses för att åskådliggöra, för hur viktig företags solvens är för dess 
överlevnad. 
 
 Vi har valt en rad olika vetenskapliga artiklar som undersökt området om orena 
revisionsberättelser. Dels de som enbart grundat sina studier på finansiella variabler och de 
som tittat på både finansiella och icke finansiella faktorer. Vidare har vi valt artiklar som 
särskiljer olika typer av orena revisionsberättelser för att kunna få en grund till sambandet 
mellan avvikelser som grundar sig på företagets fortsatta drift och avvikelser som inte rör 
denna. 

2.8 Källkritik 
 
För att denna studie skall vara trovärdig har vi genomgående granskat våra använda källor 
kritiskt. Vi är väl medvetna om att de använda teorierna kan ha skrivits i annat syfte än vårt. 
Vi har därför försökt att vara så korrekta som möjligt i vår sammanställning av dessa.  
 
De artiklar som vi har använt oss av, är samtliga skrivna på engelska vilket kan göra att vi 
författare ej har översatt korrekt eller missförstått något. För att minska risken för detta har vi 
var för sig läst igenom och tolkat texterna, innan vi sammanställt dem. Vi har även som 
tidigare sagt, använt oss av en trovärdig databas där endast vetenskapliga artiklar publiceras. 
Vi är även väl medvetna om att dessa artiklar presenterar den skrivande forskarens åsikter 
men håller även fast vid att dessa artiklar bygger på forskning vilket gör dem pålitliga som 
källor. 
 
Vi har även tagit hänsyn till aktualiteten i de källor som använts. Så lång det har varit möjligt 
har vi använt oss av källor som inte varit allt för gamla. Dock har två artiklar använts som 
publicerats 1957 och1966. Anledningen till detta är att ingen nyare forskning påträffats 
angående de använda teorierna om finansiell analys. Dock behöver inte en äldre källa vara 
sämre bara för att den är gammal då dessa ofta bygger på värdefulla lärdomar och 
erfarenheter48. 
 
Vi har dock inte alltid brukat grundkällorna till de teorierna som vi använt oss av som grund 
för vår undersökning. Vi är därför högst medvetna om att teorierna kan ha blivit förvrängda i 
sin framställning och att detta i sin tur kan ha kommit att påverka vår studie. 
 

                                                
46 Lundahl & Skärvad, (1999), ” Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer”,  Lund, Studentlitteratur, 
s.35. 
47 Patel Runa, Davidson Bo, (2003), ”Forskningsmetodikens grunder”, Lund, Studentlitteratur, s.22. 
48 Johansson Lindfors, Maj.Britt, (1993), ”Att utveckla kunskap”, Lund, Studentlitteratur, s.89. 
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3. Teori 
 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva de teorier, vetenskapliga studier samt nyckeltal som vi 
valt att stödja vår undersökning på. Vi har valt ut dessa då vi anser att de är relevanta i denna 
studie och att vi utifrån dessa kommer att kunna påvisa mönster med hjälp av vårt empiriska 
material som redogörs för i avsnitt fyra. Dessa teorier skall alltså hjälpa oss att förstå 
verkligheten. 
 

3.1 Agentteorin  
 
3.1.1Principal/agent  
 
Principal/agentförhållande uppstår när en person skall göra något åt den andre. Förhållandet 
kan identifieras i många situationer t.ex. företag/intressent, ägare/ledning eller 
arbetsgivare/anställd. Där t.ex. ägare anställer vd för att sköta och ha ansvar över driften för 
företaget. Ägarna blir då principal och vd agent. I principal/agentförhållandet kan en del 
antaganden urskiljas. Agenten antas vara opportunistisk dvs. att agenten handlar i eget 
intresse i större utsträckning än i principalens intresse.49 
 
3.1.2Informationsasymmetri 
 
I agent/principalförhållandet uppstår ofta ett informationsgap, detta beror på att en part 
besitter mer information än den andre parten. Agenten besitter ofta större del av information 
än principalen.50 Dels beror asymmetrin av tiden före avtalet och dels tiden efter. Tiden före 
kontraktet kallas Adverce selektion det handlar om dolda intentioner, ena eller båda parter kan 
missleda, bluffa eller undanhålla relevant information före avtalet är upprättat. Tiden efter 
kallas moral hazards där vissa handlingar undanhålls från den ena parten under avtalets gång, 
t.ex. att inte hålla vad man utlovat eller att man smiter från ansvar.51  Agent/ principal 
modellen har kritiserats bland annat för att den speglar agenten i ett negativt ljus, samt att den 
inte tar i beräknig integritet, och principalens åtaganden mot agenten. Agent teorin kan ändå 
vara ett verktyg för att förstå strukturen i förhållandet mellan agenten och principalen.52  Även 
om agenten och principalen har samma mål, har de inte lika stor tillgång till information i 
företaget. Det gäller för principalen att motivera agenten i rätt riktning för att kunna få större 
insyn och bättre information. Övervakning kan vara ett bra verktyg för att få bättre kontroll 
och information av verksamheten. Övervakning gör att det blir svårare dölja eventuella fel 
och misstag som agenten gör även om de är avsiktliga eller oavsiktliga.53 
 
Agen/principal förhållandet är intressant när det gäller orena revisionsberättelser, eftersom att 
i Sverige är den s.k. övervakningen lagstadgad för aktiebolag. Där ger revisorn 
ägarna/principalen en möjlighet att ta del av och förstå informationen som redovisas i 

                                                
49 Husted, Bryan W., (2007) ”Agency, Information, and the Structure  of Moral Problems in Business”, 
Organization Studies , 28 (02), s.179ff 
50 Ibid. s.181 
51 Van Oosterhout, J. Hans, et al., (2006),”The internal morality of contracting: Advancing the contractualist 
endeavour in business ethics” Academy of management Review, 31, s.528 
52 Husted, Bryan W., (2007) ”Agency, Information, and the Structure  of Moral Problems in Business”, 
Organization Studies , 28 (02), s.182 
53 Ibid. s.191 
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årsredovisningarna. Detta gäller främst för de ägare som inte är involverade i företagets 
dagliga verksamhet. Samtidigt gäller detsamma för de företag där ägarna är få eller att ägare 
och företagsledning är samma personer, agent/principalförhållandet uppstår i och för sig inte 
om man överför detta till ägare/ledningsförhållandet eftersom det gäller samma personer, men 
här kan i stället samhället ta principalens plats när det gäller informations asymmetri.  
 

3.2 Revision 
 
”Revision är en i efterhand utförd oberoende granskning av redovisning och förvaltning, 
under en viss tidsperiod. Revision är kontroll, en kritisk prövning av att den granskade 
verksamheten sköts så att man följer de regler och normer som ställts upp för att skydda olika 
intressen.”54 
 
Revisionen är en extern granskning av redovisningen, i Sverige och Finland granskas även 
förvaltningsberättelsen. Granskningen finns till för att olika fel- möjligheter skall minskas.55  
När revisorn inleder sitt granskningsarbete skall denne göra en bedömning av väsentlighet och 
risk, för att inte lägga stor vikt på mindre fel och brister i förvaltningen och i redovisningen. 
Risken för fel beror på situationen, men det rekommenderas att om förhållanden varit av 
sådan omfattning och art om dessa varit kända skulle påverka en bedömare eller intressent i 
sitt ställningstagande. Väsentlighet är beroende på företag till företag men belopp i 
redovisningen som är så stora att de kan påverka bilden av företaget, skall granskas 
noggrannare än mindre belopp.56 
 

3.2.1 Risker 
 
Revisionsrisken är den risk som gäller för revisorn, denna risk innefattar eventuella fel som 
revisorn kan göra sitt arbete, till exempel att uttala sig fel i revisionsberättelsen eller att inte 
påtala väsentliga fel. Fel uttalande i en revisionsberättelse kan få stora konsekvenser för 
revisor det de kan riskera är att bland annat stämda och att deras anseende kraftigt 
försämras.57 
 
Revisionsrisken är beroende på, inneboende risk, kontrollrisk, Upptäcktsrisk. Den inneboende 
risken finns alltid i alla företag. Inneboende risk är fel i redovisning och förvaltning som har 
att göra med företagets verksamhet. Företagets värdering av poster i balansen kan vara 
svårbedömda, tillgångar som påverkas av efterfrågan och prisförändringar har även de en hög 
inneboende risk. Kontrollrisken omfattar de fel som kan förbigås av företagets egna system, 
på detta sätt kan felaktigheter uppstå. Upptäcktsrisken är risken att revisorn inte upptäcker 
väsentliga fel i redovisningen, denna risk är starkt beroende på vad och i vilken omfattning 
granskningen görs.58    
 

                                                
54 Johansson, S.E, et al, (1987), ”Revision - kontroll, effektivitet, utveckling”, Liber, Malmö, s.7. 
55 Sundgren S, (1998) “Auditor choices and auditor reporting practices: evidence from Finnish small firms”, 
The European Accounting Review, 7:3, s. 
56 FAR, Samlingsvolym, (2005), RS 320, p.9-10, s.352  
57 Pasiouras F, et al, (2007), “ Multicriteria decision support methodologies for auditing decisions”, European 
journal of operational research, 180, s.1318 
58 FAR, Samlingsvolym, (2005), RS.400, p.3-6, s.356  
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De olika felen som kan uppstå är materiella fel periodiseringsfel och formella fel. Dessa fel 
kan vara avsiktliga och oavsiktliga.59 Exempel på avsiktliga fel kan vara att förskingringar av 
ej bokförda och bokförda tillgångar, obefintliga tillgångar tas upp i balansräkningen, 
övervärdering/undervärdering av tillgångar och skulder, skulder utelämnas, vilseledande 
rubricering i resultat och balansräkning, oriktig information i förvaltningsberättelse.60  
 
Exempel på oavsiktliga fel som kan komma upp är bevakningen, förvaltning och vård av 
tillgångar. Kontrollen av kostnader och intäkter har skötts dåligt och onödig kostnader har 
uppstått, samt brister i försäkringsskyddet. Fel som förbättrar eller försämrar rörelseresultatet 
för högt upptagna tillgångar, brister i periodisering av inkomster och utgifter. Brister i 
verifiering, utelämnad och felaktig information i årsredovisningen. Brister i föreskrivna 
registreringar av styrelse mm. fel i fondavsättningar, utdelning.61 
 
Det allvarligaste felet är avsiktliga fel. Dessa fel kan uppkomma på alla nivåer, på ledarnivå är 
det dock svårast att upptäcka dessa fel. Ledarfunktionen måste bygga på förtroende från 
ägarna, vilket i sin tur gör att ledarna har långtgående befogenheter och därför även 
möjligheter att dölja avsiktliga fel. Informationsfel kan skada företagets intressenter även om 
felet i sig inte medför någon tillgångsförlust för företaget kan detta i ett längre perspektiv 
skada ägarna och andra intressenter. Företaget förskönar bilden av verksamheten eller 
försämrar den beroende på vad man har för syfte.62 
 
Oavsiktliga fel kan skada företaget och dess intressenter eftersom felen kan ge missvisande 
information och gör att beslutsunderlagen för intressenterna och även företaget påverkas.63 
Även om revisorn avgett en ren revisionsberättelse betyder inte detta att den inte kan ha några 
fel eller brister i redovisningen av förvaltningen eller redovisningen. Detta kan bero på att de 
inte tagit de risker som funnits på allvar och utökat sin granskning, eller så har denne helt 
enkelt struntat i detta. Detta kan även vara sådana fall som varit på gränsen till västliga fel och 
inte påtalats för at sedan växa till ett mycket större problem i framtiden vilket kan vara 
besvärligt för revisorn, då dennes förtroende kan minska. Revisorns roll i ett aktiebolag är 
framförallt att kontrollera styrelsen och vd`s redovisning och förvaltning. Revisorn är i första 
hand aktieägarnas förtroendeman. Revisorn har dock skyldighet att ta tillvara andra intressen 
än aktieägarnas.64  
 

3.2.2 Revisors rapportering 
 
Syftet med revisors granskning är att den skall resultera i en revisionsberättelse. Revisorn 
skall i denna redovisa granskningen i kortform och om denne har funnit något som gör att 
företaget inte har en rättvisande bild av redovisningen och förvaltningen av företaget. Hittar 
revisorn inte något att anmärka på det vill säga företaget har en rättvisande bild över 
verksamheten, och har antagit gällande principer och lagar, lämnar revisorn en ren 
revisionsberättelse. Revisorn skall lämna en oren revisionsberättelse om denne anser att det 
inte har funnits tillräckligt med underlag för revisionen eller att detta inte tillhandahållits av 

                                                
59 Johansson, S.E, et al, (1987), ”Revision - kontroll, effektivitet, utveckling”, Liber, Malmö, s.14f 
60 Ibid. s.14f 
61 Ibid. s.14f 
62 Ibid. s.15f 
63 Ibid. s.15f 
64 Ireland J C, (2003), “An Empirical Investigation of Determinants of Audit Reports in the UK”, Journal of 
business Finance and Accounting, 30 (7), s. 994 
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ledningen, samt att om ledningen och revisorn inte är överens när det gäller principer och 
praxis i redovisningen eller i värderingsfrågor.65 Vidare skall revisorn anmärka om denne 
funnit årsredovisningen inte upprättats efter gällande lagar och förordningar, om skatter och 
moms inte betalats i tid och även sådan upplysning som han anser att tredje man bör få 
kännedom om.66  
 

3.2.3 Uttalanden om företagets fortsatta drift 
 
Revisorn lämnar en revisionsberättelse den kan antingen vara ren (standardutformad) eller 
oren (avviker från standardutformningen). När en rapport avviker från standardutformningen 
kan anmärkningen som lämnas antingen påverka revisorns uttalande eller inte påverka den. 
Förhållanden som inte påverkar revisorns uttalande är särskilda upplysningar.  Särskilda 
upplysningar lämnas för att uppmärksamma eventuella osäkerheter i företagets fortsatta drift 
det vill säga dess fortlevnad. Särskilda upplysningar kan även lämnas när revisorn enligt lag 
är skyldig att rapportera vissa brister, till exempel momsredovisning enligt skattelagen.67  
 
Revisorns uttalande i revisionsberättelsen kan handla om både frågor om företaget kan 
fortsätta sin verksamhet i ett längre perspektiv enligt fortlevnadsprincipen och frågor som inte 
rör företagets fortsatta fortlevnad. Frågor som inte rör företagets överlevnad härrör sig till att 
revisorn inte har tillräcklig information att denna kan uttala sig eller att revisorn inte är 
överens med ledningen om principer och praxis eller värderingar.68Vidare kan frågor som inte 
rör företagets fortlevnad även röra sig om sådana som revisorn är tvunget att uttala sig om 
enligt lag som till exempel för sent inlämnad årsredovisning och felaktigheter i inbetalning 
och redovisning av momsen.69 Revisorn anmärker på frågor som rör företagets fortlevnad om 
denna anser att företaget inte kommer att kunna fortsätta sin verksamhet över en överskådlig 
tid.70 
 
I revisorns arbete undersöker denne om företaget arbetar mot fortlevnadsprincipen, enligt 
tidigare forskning är en vanlig anledning till en anmärkning rörande fortlevnadsprincipen, att 
företagen på grund av förluster, förbrukat mer än hälften av aktiekapitalet.71 
 
 
 
 
 

                                                
65 Pasiouras F, et al, (2007), “ Multicriteria decision support methodologies for auditing decisions”, European 
journal of operational research, 180, s.1318 
66 Revisorslagen, §30-31 
67 FAR, RS 709 s. 469 
68 Ireland J C, (2003), “An Empirical Investigation of Determinants of Audit Reports in the UK”, Journal of 
business Finance and Accounting, 30 (7), s. 983 
69 FAR,RS 709s.469 
70 Ireland J C, (2003), “An Empirical Investigation of Determinants of Audit Reports in the UK”, Journal of 
business Finance and Accounting, 30 (7), s. 983 
71 Sundgren S, (1998) “ Auditor choices and auditor reporting practices: evidence from Finnish small firms”, 
The European Accounting  Review, 7:3, s.445 
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Figur 3: Utformningar av revisionsberättelsen 
 
 

3.2.4 Faktorer som påverkar revisors uttalande  
 
De vanligaste avvikelserna från standardutformningen enligt tidigare forskning, är 
begränsningar i omfattning och inriktning och särskilda upplysningar rörande 
fortlevnadsprincipen. Begränsningar i omfattning och inriktning, gällde främst små företag. 
Detta beror på att små företag inte bygger upp ett internt kontrollsystem och inte har ordning 
på bokföringen, vilket gör det svårare att spåra verifikationer och liknande. Detta leder till att 
revisors underlag blir otillfredsställande och en oren revisionsberättelse blir utfärdad. 
Oenighet med ledningen omfattade främst stora bolag.72  
 

3.3 Ickefinansiella faktorer 
 
Företag som får en oren revisionsberättelse kan ha olika orsaker till anmärkningen. Det kan 
bero på dåliga kunskaper i redovisning, dålig internkontroll, otillräckliga rutiner eller att de 
helt enkelt medvetet försökt att vara kreativa i sin redovisning av företaget. Dessa orsaker 
anser forskare kunna förklaras på olika sätt dels med finansiella mått, där de ser till olika 
nyckeltal och resultat som företaget presterat. Även icke finansiella mått sägs kunna förklara 
varför sannolikheten ökar att få en oren revisionsberättelse.  
 
 

                                                
72 Farrugia  J K, Baldacchino P J, (2005) “Qualified audit opinions in Malta”, Managerial Auditing Journal, Vol. 
20, No. 8 , s.830ff 
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3.3.1 Storlek på revisionsbolag 
 
Storleken på en revisionsfirma har en betydande roll för sannolikheten att ett företag får en 
oren revisionsberättelse eller inte.73 Detta för att större revisionsfirmor anses ha högre kvalitet 
på sina tjänster, detta förklaras genom att större revisionsfirmor riskerar mer på grund av att 
rättegångsprocesser skadar deras rykte i större utsträckning än mindre revisorsfirmor, 
eftersom de större finns över hela världen och därför syns mycket mer än de mindre. Större 
revisionsbolag måste därför hålla en hög standard för att minska dessa risker som kan skada 
deras firma.74  
 
Större revisionsbolag blir inte påverkade av hot om byte av revisor i lika stor utsträckning 
som mindre revisorer. Företag kan utöva hot om att byta revisor för att få revisorn att utfärda 
rapporter som är i linje med företagets intresse. Revisorn kommer sannolikt att acceptera 
tveksam redovisning om risken finns att företaget byter revisor.75 
 
Företag som inte är så går så bra väljer sannolikt en revisor som inte är auktoriserad. Detta 
kan bero på att revisorn kan medvetet undvika företag som är i en neråtgående spiral eftersom 
dessa företag i större utsträckning har felaktigheter i sina redovisningar, det gör att risken för 
processer är större. Risken för att revisorn inte ska få in något arvode från företaget är även 
stor då, företag som är i obalans löper större risk att gå i konkurs.76 
 
Storleken på revisionsfirman har kanske en betydelse genom att små företag inte kan påverka 
större revisionsbyråer på samma sätt som stora. För att framgångsrikt kunna förmå revisorn 
att gå med på tveksamma räkenskaper måste företaget vara av så stor ekonomisk källa för 
revisorn och att det för revisionsfirman skulle vara en stor ekonomisk förlust om firman skulle 
förlora företaget som kund. Detta kan vara fallet för mindre revisionsbyråer då de har mindre 
resurser i fråga om tillgångar och kundkrets.  
 

3.3.2 Ägarförhållande 
 
Ägarstrukturen i ett företag kan vara en bidragande faktor till en oren revisionsberättelse. Små 
företag har oftast få ägare och få utomstående ägare, dessa är även mycket involverade i 
bolagets dagliga drift. Det blir därför enklare att dölja till exempel dålig lönsamhet när det 
inte finns incitament och ett tryck från utomstående ägare att redovisningen och driften skall 
skötas på ett visst sätt.77 
 
Små företag med få utomstående ägare är mer utsatt om företagen går dåligt. Detta beror på 
små företag oftast inte har utvecklade internkontrollsystem samt för resurser i form av 

                                                
73 DeFond M.L, et al., (2000), ”The impact of improved Auditor independence on audit market concentration in 
china”, Journal of  accounting  and economics, Vol.28 s.269 
74 Ireland C J., (2003), ” An Empirical Investigation of Determinants of Audit Reports in the UK”, Journal of 
business Finance and Accounting, 30 (7), s. 986 
75 Ibid. s. 987 
76 Sundgren S, (1998) “ Auditor choices and auditor reporting practices: evidence from Finnish small firms”, 
The European Accounting  Review, 7:3, s.454 
77 Keasy K, Watson R, (1987), ”Non-financial symptoms and the prediction of company failure”, Journal of 
Business and Accounting, 14 (3), s.337 
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kunskap och utomstående ägarkapital inte finns i lika stor utsträckning som om företaget haft 
fler utomstående ägare.78  
 
En annan aspekt på det hela är att ägare som själv leder företaget kan bli som en enväldig 
härskare som vet bäst själv han lyssnar inte på någon annan utan kör på utan att stanna upp 
och analysera situationen. Dessa företagsledare vill uppnå sina egna intressen mer än 
företagets. Detta gör att ägaren ofta anställer personer som inte säger ifrån och gör denna 
uppmärksam på svagheter i företaget, detta i sin tur leder till att företag kan komma att gå i en 
neråtgående spiral utan att någonting görs åt situationen. Små företag har bra idéer och en väl 
genomarbetat plan om hur deras företag skall bli framgångsrika men många glömmer 
ekonomin och har inte kvalificerad personal som sköter denna. Detta gör att den ekonomiska 
planeringen blir lidande och företaget fallerar även om produkten i sig är bra.79 
 

3.3.3 Förhala inlämnade av årsredovisningar 
 
Tiden som går mellan registrering av årsredovisningen och redovisningsperioden den hänför 
sig är också betydande för att få en oren revisionsberättelse eller inte.80 Detta kan ha flera 
orsaker dels om företaget och revisorn inte är överens om hur den slutliga rapporteringen skall 
se ut, revisorn kan ha identifierat ett problem och måste gå närmare in och granska problemet, 
detta kan då utöka tiden för revisionen. Vidare kan revisorn vänta med att avlägga en rapport 
och hoppas på att det identifierade problemet skall kunna lösas och genom detta kunna 
undvika en anmärkning.81 
 
Det finns även ett incitament att försöka förlänga registreringen av årsredovisningen, detta för 
att så långt som möjligt frånhålla utomstående information om företagets tillstånd.82 Det kan 
dock vara svårt att hitta information som tyder på att förhalandet skulle bero på att förtaget 
har finansiella problem.83  
 
Att små företag medvetet skulle försöka dra ut på tiden för att lämna årsredovisningar är nog 
inte så sannolikt. Små företag med en eller få ägare har inte samma nytta av publikationen 
som stora företag, detta beror på att ägare i små företag är själva involverade i den daglig 
verksamhet och har insyn i verksamhet. Större företag med många utomstående aktieägare har 
inte samma insyn i företaget och behöver informationen som publiceras för att kunna avgöra 
om de vill fortsätta att satsa på detta företag. Sannolikheten är troligen större att tiden mellan 
räkenskapsperiod och registrering beror på att revisorn kräver längre tid för att förbereda 
rapporten på grund av otillräckliga uppgifter, eller dåligt hållen bokföring. 
 

                                                
78 Keasy k, et al., (1988), ”The Small Company Audit Qualification: A Preliminary Investigation”, Accounting 
and Business research, Vol. 18, Nr 72, s.326 
79 Malone M., (2004), “The small business ego trap”, Business Horizons, 47/4, July-august, s.17ff 
80 Keasy K, Watson R, (1987), ”Non-financial symptoms and the prediction of company failure”, Journal of 
Business and Accounting, 14 (3), s.339 
81 Ireland C J., (2003), ” An Empirical Investigation of Determinants of Audit Reports in the UK”, Journal of 
business Finance and Accounting, 30 (7), s. 993 
82 Keasy K, Watson R, (1987), ”Non-financial symptoms and the prediction of company failure”, Journal of 
Business and Accounting, 14 (3), s.338f 
83 Lennox, C.S. (1999), “The e Accuracy and Icremental Information content of audit reports in predicting 
bankruptcy”, Journal of business, finance and accounting, vol 26,s.760ff 
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3.4 Finansiell struktur 
 

3.4.1 Theory of ratio analysis 
 
Finansiell analys är till för att mäta ett företags solvens och prestationer, med detta menar man 
företagets stabilitet, lönsamhet eller liknande. Den finansiella analysen används för att hitta 
styrkor och svagheter hos företaget, som reflekteras i redovisningsdata och andra källor. 
Generaliserat kan man säga att det handlar om ingående likvida medel och utgående likvida 
medel samt företaget existerande likvida tillgångar.84 
 
Ett företag ur ett finansiellt perspektiv kan ses som en reserv av likvida tillgångar. Dessa ökar 
med ingående likvida medel och minskar med utgående likvida medel. Reserven stabiliserar 
in och utflöden när dessa inte kommer i en jämn ström. Företagets solvens kan beskrivas att 
sannolikheten att klara inträdda avtal om betalning, om dammen skulle tömmas.85 
 
Det finns fyra viktiga koncept. 

• Storleken på reserven 
• Nettotillgångarnas utflöde ur företaget 
• Skulder, mäter eventuellt utflöde i framtiden 
• Verksamhetens kostnaders utflöde ur företaget 

 
Dessa koncept ger antaganden om modellen: ju större reserver desto mindre är sannolikheten 
att företaget går dåligt. Ju större kassaflöde ju mindre är sannolikheten att företaget går dåligt. 
Ju större kostnad verksamheten har ju större är sannolikheten att företaget går dåligt.86  
 

3.4.2 Stabilitet och lönsamhet 
 
Företagsledare har två stora mål med sitt företag, att företaget går med vinst det vill säga är 
lönsamt, samt att företaget kan möta uppställda krav på betalning när dessa förfaller dvs. att 
företaget är solvent.87 Relationen mellan företagets solvens och dess lönsamhet, är att 
långsiktig solvens beror långsiktig lönsamhet. Företaget kan inte betala sina skulder på längre 
sikt om inte företaget är lönsamt. Kortsiktigt är däremot relationen inte lika tydlig. Ett företag 
kan vara solvent en lång tid även om företaget inte är lönsamt. Detta kan bero på att företaget 
har en reserv som är stor, samt att denne får in så pass mycket pengar att täcka de betalningar 
som går ut. Samtidigt kan lönsamma företag finansiera sin verksamhet med mycket lånat 
kapital att till slut bli insolventa på grund av att betalningen av skulder blir för stor.88  

                                                
84 Walter E J,  (1957), “Determination of Technical Solvency”, The Journal of Business, s. 30f 
85 Beaver H W, (1966),”Financial ratios as predictors of failure”, Journal of Accounting Research, Vol 4, No 3, 
s.79f 
86 Ibid. s.79f 
87 Heath, LC., Rosenfield, P, (1979), ”Solvency: The Forgotten half of Financial Reporting”,  The Journal of 
Accountancy, January s.48 
88 Ibid. s.49 
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Solvens eller insolvens är relaterat till pengar, ett företag som är solvent är ett företag som har 
resurser till att betala sina skulder medan ett insolvent företag inte har tillräckligt med 
resurser. Att avgöra om ett företag är solvent är att undersöka risken att företaget inte kommer 
att kunna betala sina skulder.89 
 

3.5 Nyckeltal  
 
Nyckeltal kan vara till stor hjälp när en bedömning av ett företags finansiella ställning skall 
göras. Tal som att se företagets solvens och lönsamhet kan hjälpa användaren av finansiella 
rapporter att ta sig igen labyrinten av siffror, för att få en tydligare bild av företaget.90 
 

3.5.1 Solvens 
 
Hur ett företag har valt att strukturera finansieringen är viktigt, för att kunna få en indikation 
på om företaget skall kunna överleva en svacka i konjunkturen. Soliditet är ett mått som visar 
hur mycket som är finansierat med lån och hur mycket som är finansierat av eget kapital. 
Soliditeten visar hur stor del av alla tillgångar som är finansierat av eget kapital. I 
balansomslutningen inkluderas även skulder som är räntefria till exempel leverantörsskulder, 
dessa skulder kan variera kraftigt mellan olika branscher vilket gör att det blir svårt att 
jämföra företagen om de inte kommer från samma bransch.91 

 
Hög skuldsättning i små företag är vanligt när företaget inte är finansiellt stabilt detta beror på 
att de inte kan betala av den skuld som de antagit, vilket gör att de ökar på grund av avgifter 
och räntor.92 
 
Skuldsättningsgraden kan användas i stället för soliditet för att se i vilken utsträckning 
företaget är finansierat med lån. Denna beräknas genom de räntebärande skulder som 
företaget har i förhållande till eget kapital. Detta gör att talet lättare kan jämföras med företag 
från andra branscher.93En hög skuldsättningsgrad kan indikera att företaget är beroende av 
utomstående finansiering.94 
 
Trots att soliditeten svår att jämföra mellan olika branscher ger den ändå en indikation på hur 
mycket företaget satsat på finansiering genom det egna kapitalet, företagets solvens blir då 
starkare med en större andel eget kapital. Samt att även om det inte är jämförbart i lika stor 
utsträckning som skuldsättningsgrad ger det ändå en bild över hur mycket risk företaget 

                                                
89 Heath, LC., Rosenfield, P, (1979), ”Solvency: The Forgotten half of Financial Reporting”,  The Journal of 
Accountancy, January s.48 
90 Dennis M, (2006), ” Key Financial Ratios For The Credit Department”, Business credit, Nov/Dec s. 62 
91 Thorell P, (2006), ” Företagens redovisning” Isitus förlag, fjärde upplagan, Uppsala, s.165 
92 Pindado j, et al. (2006), ” How does Financial distress affect small firms financial Structure”, Small business 
economic, 26, s338 
93 Thorell P, (2006), ” Företagens redovisning” Isitus förlag, fjärde upplagan, Uppsala, s.165 
94 Keasy K, Watson R, (1987), ”Non-financial symptoms and the prediction of company failure”, Journal of 
Business and Accounting, 14 (3), s.339 
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utsätter sig för i och med att de skuldsätter sig helt utanför företaget. Eftersom även om de har 
många externa aktieägare satsar de sitt kapital med större risk än till exempel banker eller 
andra kreditinstitut. Då kreditinstituten ofta har säkerheter i företaget och kan få tillbaka en 
del av det utlånade kapitalet vid en konkurs. 
 

3.5.2 Lönsamhet 
 
Vinstmarginalen är ett lönsamhetstal som visar hur stor del av omsättningen som blir kvar 
sedan kostnaderna är täckta. Vinstmarginal visar hur mycket företaget har kvar att betala 
skatter, och investeringar etc. En stabil vinstmarginal ger indikationer att företaget har 
kontroll över kostnader och hur utvecklingen på denna är. Vinstmarginal påverkas 
räntekostnader påverkar även vinstmarginal vilket gör att höga räntekostnader kan påverka 
företagets vinstmarginal negativt.95 
 
Avkastning på totalt kapital är ett lönsamhetsmått som visar hur bra det går för företaget, 
genom att se hur avkastningen på rörelsen har varit. Ju högre avkastningen är desto bättre går 
de för företaget96 
 

3.5.3 Likviditet 
 
Likviditetstal indikerar hur lätt det är för företaget att omsätta sina tillgångar till pengar. 
Likviditeten har att göra med att företaget skall kunna möta kortfristiga skulder när dessa ska 
betalas. De likviditetstal som används är kassalikviditet och balanslikviditet.97 Det som kan 
tas i beräkning är att företagslikviditet beror även på om företaget fortfarande har outnyttjade 
källor av krediter som denne kan använda om det skulle behövas. Kritik mot likviditeten som 
ett mått på företagets finansiella situation har även mött kritik eftersom den ger bara en bild 
av företagets förmåga att betala sina kortfristiga skulder i det ögonblick när talet är taget från 
redovisningen.98 
 

3.6 Företag som får orena revisionsberättelser 
 
Företag som får en oren revisionsberättelse är ofta mer risktagande än andra företag. Samt att 
de är mer beroende av lån än andra och är sämre på att möta de krav på betalning av räntor 
som långivarna har för lånen. Dessa företag har även en större sannolikhet att få 
likviditetsproblem. Företag som får likviditetsproblem är oftast mindre mätt i totala tillgångar.  
Trender i likviditet och lönsamhet har oftast försämrats åren fram till det år de får en oren 
revisionsberättelse.99 Dålig lönsamhet är ofta förknippad med orena revisionsrapporter. Detta 
beror på att orena revisionsrapporter ofta utfärdas om företagets finansiella ställning 

                                                
95 Dennis M, (2006), ” Key Financial Ratios For The Credit Department”, Business credit, Nov/Dec s. 62 
96 Ibid. s. 62 
97 Ibid. s. 62 
98 Lemke K W, (1970) ” The evaluation of liquidity. An analytical study”, Journal of accounting research, spring, 
s.48  
99 Guan hua L, (1996), “Audit qualification: What does it mean”, Singapore management review. Jul97, Vol. 19 
Issue 2, p78-80 
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försämras. Men även att lönsamheten blir manipulerad för ledningens egen vinings skull.100 
Vidare kan man säga att de som har hög skuldsättning, gjort förluster och även har oren 
revisionsberättelse från tidigare år, har större sannolikhet att få oren revisionsberättelse på 
grund av att revisorn är osäker på företagets fortsatta drift. Dessa är även bara viktiga för den 
typen av orena revisionsberättelser.101  
 
Storleken på företaget mätt i tillgångar har en motsatt sannolikhet för fortsatta driften. Detta 
för att mindre tillgångar ökar risken för att företagets reserver urholkas och att det inte blir 
lika lätt att säkra lån. Större företag kan göra detta och undvika att tillfälliga svackor helt 
holkar ur företaget.102 Ju större tillgångs- bas desto mindre är sannolikheten att få orena 
revisionsberättelser på grund av osäkerhet kring företagets fortsatta drift.103 
 
För osäkerhet kring företagets fortsatta drift har storleken på revisionsbolagen en avgörande 
roll. Stora revisionsbolag har en större sannolikhet att upptäcka problem som rör företagets 
fortsatta drift. Eftersom de anses ha en högre kvalitet i sina tjänster.104 
 

3.7 De olika revisionsavvikelserna 
 
De olika avvikelserna i revisorn rapportering är ofta beroende på företagens karakteristik. De 
företag som får en oren revisionsberättelse pga. problem med lönsamhet och dålig likviditet 
har en större sannolikhet att få en oren revisionsberättelse på grund av revisorns osäkerhet på 
företagets fortsatta drift. Sannolikheten att förtaget skall få en oren revisionsberättelse med 
anledning av oenighet med ledning eller att revisionens skulle ha en begränsning i inriktning 
och omfattning blir därmed mindre eftersom sannolikheten att redovisningen är gjord efter de 
principer som används i praxis är större.105 
 
Orena revisionsberättelser där avvikelsen påverkar revisorns uttalande är de som oenighet 
råder i meningen om värdering, eller hur beräkning av olika poster i årsredovisningen skall 
genomföras osv. dessa tillsammans med uttalanden om begränsningar i inriktning och 
omfattning av revisionen, är inte relaterade med osäkerhet om företagets fortsatta drift.106 
 
Storleken på företaget är viktig för avvikelser av oenighet eller begränsningar i omfattning 
och inriktning av revisionen. Större företag har en större bas av tillgångar vilket kan göra det 
lättare att få lån, och de har oftast en större marknadsandel. Detta gör att de inte behöver 
komma i trångmål på samma sätt som mindre företag vilket gör att avvikelser rörande 
företagets fortsatta drift inte bör vara signifikant för dessa företag.107 Större bolag har dock en 

                                                
100 Pasiouras F, et al, (2007), “ Multicriteria decision support methodologies for auditing decisions”, European 
journal of operational research, 180, s.132 
101 Ireland C J., (2003), ” An Empirical Investigation of Determinants of Audit Reports in the UK”, Journal of 
business Finance and Accounting, 30 (7), s. 1011 
102 Beaver H W, (1966),”Financial ratios as predictors of failure”, Journal of Accounting Research, Vol. 4, No 
3, s.79f 
103 Ireland C J., (2003), ” An Empirical Investigation of Determinants of Audit Reports in the UK”, Journal of 
business Finance and Accounting, 30 (7), s. 1011 
104 Ibid. s. 1011 
105 Ibid. s. 1011 
106 Ibid. s. 1011 
107 Ibid. s. 1011 
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större sannolikhet att få den andra typen av oren revisionsberättelse detta pga. att storleken 
kan bero på att värderingen av tillgångarna kan vara felaktig.  Samt att större företag är mer 
komplexa och felaktigheter kan smyga sig in vilket kan göra det svårare för revisorn att 
upptäcka. (Små företag har dock oftast inte utvecklade internkontroller eller kvalificerad 
personal som sköter dessa. Detta gör att dessa företag ligger i riskzonen för en avvikelse som 
härrörs till revisionens omfattning och inriktning då det är svårare att hitta en röd tråd i 
redovisningen.108  
  
Likviditet och skuldsättning anses ha betydelse i fråga om frågan om fortsatt drift. Dålig 
likviditet och hög utväxling anses öka sannolikheten för orena revisionsberättelser som rör 
företagets fortsatta drift.  Förluster minskar likviditet vilket gör att sannolikheten att den typen 
av avvikelse ökar.109 Vidare kan hög likviditet dock öka sannolikheten med oenighet 
avvikelsen pga. av att tillgångarna är övervärderade. På samma sätt som förluster anses 
minska sådana avvikelser.110 
 
Hög skuldsättning anses minska avvikelser som inte beror på företagets fortsatta drift då 
företag med hög skuldsättning ofta har värderat sina tillgångar och skulder rätt,111 företag med 
hög skuldsättning har dock incitament att ta redovisningsbeslut som ökar resultatet. Vilket ger 
vilseledande information om redovisningen. Detta gör att sannolikheten för 
oenighetsavvikelser ökar.112 
 
Förluster kan vara en indikation på att företaget kan komma att hamna i svårigheter, detta 
beror på att förluster tär på ett företags solvens. Förluster kan på sikt bidra till att företaget 
måste använda sina reserver för att stabilisera företaget och till slut kan detta göra att 
företagets egna kapital urholkas.113 
 
3.8 Teori sammanfattning 
 
Avvikelser som inte rör företagets fortsatta drift kan bör man kunna urskilja genom att de inte 
bör ha de drag som företag med osäkerhet kring fortsatt drift, eftersom för sent inlämnad 
årsredovisning, kanske inte direkt kan härledas till att företaget har finansiella problem, utan 
mer kan bero på slarv eller sämre kontroll över redovisningen. Men t.ex. för sent inbetalda 
skatter eller fel i redovisning av moms kan bero på att företaget har en dålig likviditet och att 
det inte finns pengar när det behövs. Samtidigt kan för sent inbetalda skatter bero på att den 
dagliga driften när det gäller redovisningen har brister. I motsats till osäkerhet på företagets 
fortsatta drift så bör tillgångar och lönsamhet vara större och bättre hos företag vars avvikelse 
beror på annat än fortsatt drift problem. Detta för att dessa inte borde bero på att företaget går 
dåligt. De som har båda sorter av avvikelser bör därför ha en blandning av dessa.  
 
Företag vars avvikelse beror på företagets fortsatta drift skall enligt teorin revideras av större 
revisionsbolag eftersom dessa anses besitta bättre kunskap och är mindre känsliga för hot om 

                                                
108 Farrugia  J K, Baldacchino P J, (2005) “Qualified audit opinions in Malta”, Managerial Auditing Journal, 
Vol. 20, No. 8 , s.834ff 
109 Ibid. s.834ff 
110 Ireland C J., (2003), ” An Empirical Investigation of Determinants of Audit Reports in the UK”, Journal of 
business Finance and Accounting, 30 (7), s. 1005 
111 Ibid. s.1005  
112 Pasiouras F, et al, (2007), “ Multicriteria decision support methodologies for auditing decisions”, European 
journal of operational research, 180, s.1322 
113 Dopuch, N. et al., (1987), ” Predicting Audit Qualification with Financial and Market Varibles”, The 
Accounting review, Vol.62, No3, s.437 
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byte av revisor. Större revisionsbolag har dock en större möjlighet att välja bort bolag som är 
finansiell kris då de överväger risken för felaktigheter och eventuella stämningar som kan 
drabba deras eget bolag. Har bolaget haft en oren revisionsberättelse tidigare ökar även 
sannolikheten att företaget även får oren nästkommande år. 
 
 
 

 
Figur 4: Sammanfattande modell 
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4. Praktisk Metod 
 
I detta avsnitt, behandlar vi hur vi har samlat in vårt empiriska material. Vi kommer nedan att 
beskriva vilken ansats, vilket urval och vilken access vi hade. Bortfall kommer att redogöras 
för samt hur vi har bearbetat de data vi erhållit.  

4.1 Urval  
 
I denna undersökning är en totalundersökning praktiskt omöjlig att genomföra för oss på 
grund av den tidsbegränsning som vi har. Vi har därför valt att göra ett urval av ca 100 företag 
som skall representera den totala mängden företag med orena revisionsberättelser. 
 
Vi har tillgång till urvalsramen, d.v.s. hela populationen från vilken vi kan göra vårt urval. 
Denna urvalsram är databasen affärsdata där vi har tillgång till de aktuella företagen. Utifrån 
denna kommer vi att genomföra stickprov. 
 
Det finns dock en del olika urvalsmetoder att ta ställning till innan man börjar, 
sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurvalet karaktäriseras av att 
sannolikheten kan konstateras för att någon i urvalet skall komma med.114 Då vi ej kan 
fastställa hur många av företagen som besitter en oren revisionsberättelse så kommer vi att 
genomföra ett icke-sannolikhetsurval.  
 
Det finns även olika varianter av icke-sannolikhetsurval att välja bland. Dessa är 
bekvämlighetsurval, urval genom självselektion och kvoturval.115 Ett bekvämlighetsurval är 
en urvalsmetod där man väljer de enheter som är lätta att få tag på. Detta är inte en metod som 
är lämplig för oss på grund av att vi inte känner till några företag med orena 
revisionsberättelser som vi kan ta kontakt med.  
 
Urval genom självselektion är inte heller en metod som vi kan använda oss av då det innebär 
att enheterna själva tar kontakt för att komma med i urvalet.116 Vi har inte gjort det känt för de 
berörda företagen att vi utför denna undersökning så de kan inte veta om möjligheten till att 
delta. Dessutom så kanske det är en känslig fråga för företagen som vi undersöker då det inte 
är en positiv sak att erhålla en oren revisionsberättelse. 
 
Kvoturvalet är den urvalsmetod som är mest lämplig för vår undersökning då vi förmodligen 
kommer att erhålla företag med orena revisionsberättelser som fått dessa av olika anledningar. 
Vi har dock bestämt oss för att samla in ett urval av ca 100 företag och utifrån dessa försöka 
dra en slutsats av vad som kännetecknar dessa typer av företag med orena revisionsberättelser. 
Om det skulle inträffa att vi har erhållit en liten del av en speciell kvot så kommer vi inte att 
lägga lika stor vikt vid denna vid analysen och slutsatsen på grund av den begränsade tid vi 
har i vår besittning. 

                                                
114 Holme, M, I, Solvang, K, B, (1997), ” Forskningsmetodik, Om kvalitativa och kvantitativa metoder”, Lund, 
Studentlitteratur, s.183-187. 
115 Ibid. s.183. 
116 Ibid. s.183. 
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4.2 Access 
 
För att få tillgång till de berörda företagen har vi använt oss av databasen Affärsdata. Med 
hjälp av denna databas gjorde vi en sökning på alla aktiebolag i Sverige med ett 2005 års 
bokslut. Företagens omsättning var tvungen att understiga 65 miljoner kronor och antalet 
anställda skulle vara mindre än 50 stycken. Vi fick 155 881 träffar och valde utifrån dessa ut 
vart 25:e företag till dess vi hade erhållit 109 företag med orena revisionsberättelser. Vi hade 
vid denna tidpunkt genomsökt 12 161 företag. 
 
Detta tillvägagångssätt för att få tillgång till de företag med en oren revisionsberättelse, var ett 
enkelt sätt att söka på och det gick relativt snabbt. 
 
I och med att vi inte behöver ta kontakt med dessa företag för att få tag på årsredovisningarna 
så kom vi heller inte i kontakt med så mycket accessproblem. De nyckeltal som använts i 
denna undersökning är nyckeltal som Affärsdata beräknat. De har räknat ut dessa på samma 
sätt för alla företag. Det är därför enkelt för oss att jämföra företagen sinsemellan för att 
kunna se de eventuella mönster som finns bland de företag som har liknande orena 
revisionsberättelser. 
 
Det accessproblem vi kom i kontakt med, var när vi skulle se utvecklingen av nyckeltalen tre 
år bakåt i tiden. Några företag hade endast funnits år 2005 och på dessa företag kunde vi 
därför inte kontrollera deras utveckling för att se om det fanns något mönster hos dessa. 
 

4.3 Operationalisering 
 
Operationalisering är att definiera av en variabel eller ett begrepp så att denna kan mätas. 
Tydlighet är viktigt när man talar om operationalisering. Definitionen av begreppen eller 
variabeln måste kunna förstås av läsaren för att denne på bästa sätt skall kunna göra sig en 
uppfattning av de empiriska resultaten och tydligt kunna se en koppling till teorin117  
 
Vi har valt att undersöka vad som kännetecknar företag med orena revisionsrapporter. Vi har 
utgått från teorin där vi har använts av vetenskapliga artiklar som bas. Där har det kommit 
fram att sannolikheten för orena revisionsberättelser ökar när lönsamheten är dålig, 
likviditeten är låg, stora revisionsbolag reviderar bolaget, och att företaget är insolvent samt 
att företaget har haft oren rapporter tidigare år.  
 
För att kunna få en uppfattning av företagets finansiella läge har vi valt ut en del nyckeltal.  
För att spegla företagets lönsamhet har vi valt avkastning på totalt kapital som visar hur 
mycket företaget genererar i förhållande till det totala kapitalet, samt vinstmarginalen som 
visar hur företaget hanterar kostnader i företaget. För att få en uppfattning om företagens 
solvens har vi valt att använda soliditet. Soliditeten visar hur mycket eget kapital företaget har 
i förhållande till skulderna. Vi har valt dessa för att spegla stabiliteten och risken som 
företaget har. Vidare så har kassalikviditet valts ut för att se hur företaget klarar kortsiktiga 
skulder. Tal direkt från redovisningen har även tagits in för att kunna få en uppfattning av hur 
företaget kan ha påverkats. Vinster och förluster har tagits i beräkning för att förluster kan 

                                                
117 May T,(2001),”Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder”, studentlitteratur, Lund, s.128 
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urholka företagets solvens på lång eller kort sikt beroende på hur företagets finansiella 
struktur ser ut. Totala tillgångar har valts ut för att få en indikation på hur stort företaget är 
samt hur de ligger till med reserver. Företag med större tillgångar bör inte vara lika känslig 
som mindre företag i en tillfällig svacka. För att kunna urskilja de olika orsakerna till orena 
revisionsrapporter har vi helt enkelt tittat på vad de innehåller. Vi har sorterat ut dessa efter 
innehåll. För att kunna få en uppfattning om det finns skillnader i till exempel en oren rapport 
där osäkerhet finns om företagets fortsatta drift, och en rapport där företaget inte har lämnat in 
årsredovisningen i rätt tid. Eftersom osäkerhet kring företagets fortsatta drift rent intuitivt bör 
ha att göra med företagets finansiella ställning, är det inte självklart att detta även gäller för 
försenat lämnade årsredovisningar. 
 

4.4 Val av variabler 
 
Vi kommer ej att använda oss av enkäter till de berörda företagen med orena 
revisionsberättelser för att erhålla den information vi behöver angående dessa. Detta på grund 
av att vi kan erhålla denna information på ett mer lättillgängligt sätt genom att enbart använda 
oss av databasen Affärsdata.  
 
Vi har gjort ett val av relevanta variabler som kommer att vara det underlag utifrån vilka 
analysen kommer att genomföras. Dessa variabler är de nyckeltal som vi använder oss av för 
att se eventuella mönster hos de företag som erhållit orena revisionsberättelser. Nyckeltalen 
finns tillgängliga på Affärsdata i anslutning till var och ett av företagen. De utvalda 
nyckeltalen är företagens soliditet, vinstmarginal, likviditet, räntabilitet. Vi har även studerat 
företagens tillgångar samt dess resultat. Nyckeltalen, tillgångarna och resultaten har sedan 
studerats för att se om de har utvecklats i en viss riktning såsom ökning, minskning eller om 
de varierat sedan tre år tillbaka. Detta för att se om företagen eventuellt följer en viss trend 
eller ej.  
 
Vi valde även att se vilken typ av revisionsbolag som utfärdat respektive oren 
revisionsberättelse. Detta för att vi var intresserade av att se om det fanns något mönster av att 
stora eller små revisionsbolag utfärdar mer eller mindre orena revisionsberättelser. 

4.6 Bortfall 
 
Det finns två typer av bortfall, primärbortfall respektive sekundärbortfall. Primärbortfallet 
avser det bortfall man får när man t.ex. skickar ut enkäter och respondenterna ej svarar. 
Sekundärbortfallet är det bortfall som uppstår när respondenterna svarar på de utskickade 
enkäterna men att de inte svarar på alla frågor.118 
 
I vår undersökning uppstår endast sekundärbortfall. Detta beror på att vi letar orena 
revisionsberättelser tills det att vi anser att vi fått det antal som krävs för att vi skall kunna se 
om det finns eventuella mönster hos de företag som innehar dessa revisionsberättelser. I och 
med detta uppstår inget primärbortfall. Det sekundärbortfall som erhölls var när vissa företag 
endast hade existerat i ett år. I dessa fall kunde vi inte jämföra företaget över tid för att se hur 
företaget hade utvecklats. I dessa fall fick vi nöja oss med nyckeltal för år 2005. 
 
 

                                                
118 Johansson Lindfors, Maj. Britt, (1993), ”Att utveckla kunskap”, Lund, Studentlitteratur, s.140 
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4.7 Databearbetning 
 
För att kunna bearbeta vår insamlade data så bestämde vi oss för att använda dataprogrammet 
SPSS. Detta gör det lättare för oss att se eventuella mönster i dessa företag som erhållit orena 
revisionsberättelser. Speciellt då vi har ett omfattande material av dessa data i form av 109 
företag som skall bearbetas. 
 
Vi började med att ge varje företag ett löpnummer från 1 till 109. Detta gjordes för att vi lätt 
skulle kunna gå tillbaka till respektive företag om det skulle uppstå något som vi ville 
kontrollera på ett enkelt sätt. Därefter delades varje typ av oren revisionsberättelse in i olika 
grupper som sedan kodades. Även nyckeltalen namngavs och grupperades med olika 
intervall. Likaså utvecklingen av dessa företag namngavs med tre olika nivåer och kodades 
därefter. Dessa nivåer var om de ökat, minskat eller varierat över åren. Dessa namngivna 
grupper kodades sedan för att göra inmatningen och en senare analys möjlig genom att göra 
split- och korstabeller.  
 

4.8 Källkritik 
 
Vi har använt oss av databasen Affärsdata för att komma i kontakt med den information som 
vi behöver i denna studie. Vi anser att denna databas är tillförlitlig och den listar dessutom 
sina källor. 
 
De nyckeltal som vi använt oss av i vår empiri och analys har beräknats av Affärsdata och 
dessa beräkningar ligger utom vår kontroll så vi kan naturligtvis ej säkerställa att Affärsdata 
genomfört dessa beräkningar korrekt. 
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5. Empiri 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de data vi samlat in. Dessa data är vilka typer av 
orena revisionsberättelser och nyckeltal som vi koncentrerat oss på och som ligger till 
underlag för den analys och slutsats som vi senare kommer att genomföra och som redovisas i 
nästa kapitel. Vi kommer att redogöra dessa data i form av diagram med tillhörande text som 
förklarar diagrammen. Vi kommer dock att kommentera diagrammen översiktligt och endast 
ange vissa utmärkande procenttal. Vi rekommenderar läsaren därför att studera diagrammen 
för att få exakta procent till respektive svar. Vi har medvetet undvikit att kommentera 
samtliga procenttal då texten i dessa fall kan upplevas som tungläst. 
 
Procenttalen uppgår ej till 100 % på grund av ett inmatningsfel i SPSS där det blev 2 rader 
som ej innehöll någon data. Dessa uppgår till ca 1,9 %.  
 

5.1 Empiri 
 
Avvikelsens innehåll 
Den största orsaken till att företag erhöll oren revisionsberättelse var att företaget hade flera 
avvikelser i sin revisionsberättelse. Den näst största andelen av avvikelser var att skatter och 
avgifter inte betalats i rätt tid och företaget därför fick en upplysning i årsredovisningen. 
Därefter följde anledningen att det fanns en osäkerhet kring företagets fortsatta drift. Att 
lämna in årsredovisningen för sent är också vanligt bland dessa företag.  
 
En stor del av företagen hade diverse överträdelser. Detta innebär att de dels hade betalat 
skatter och avgifter för sent samtidigt som det kunde vara osäkerhet kring företagets fortsatta 
drift då aktiekapitalet var förbrukat. Även fler orsaker till den orena revisionsberättelsen 
kunde föreligga i samma årsredovisning. Förbjudna lån och överträdelser mot 
bokföringslagen var andra orsaker till orena revisionsberättelser hos de studerade bolagen. 
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Figur 5: Avvikelsens innehåll 
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Stora eller små revisionsbolag 
Bland de företag som hade erhållit orena revisionsberättelser var det en något större andel 
som hade små revisionsbolag som uträttat dessa revisionsberättelser än de som hade stora 
revisionsbolag. 
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Figur 6: Stort el. litet revisionsbolag 
 
Företagets soliditet 
Den största andelen av de företag som hade erhållit en oren revisionsberättelse hade en 
negativ soliditet. Därefter följde de som hade en soliditet mellan 1-20 samt mellan 21-40. Det 
var alltså ganska få med en god soliditet som hade en oren revisionsberättelse. 
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Figur 7: Företagets soliditet 
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Soliditetens förändring över 3år 
De flesta av de granskade företagen hade en soliditet som varierat över åren. Därefter följde 
de företag som hade en soliditet som minskat, sett 3 år tillbaka. 
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Figur 8: Soliditetens förändring 
 
 
Företagets Vinstmarginal 
En majoritet av företagen som hade en oren revisionsberättelse hade en negativ vinstmarginal 
följt av dem som hade en vinstmarginal mellan 1-10. Därefter kan man utläsa att ju högre 
vinstmarginal desto färre som erhållit orena revisionsberättelser. 
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Figur 9: Företagets vinstmarginal 
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Vinstmarginalens förändring över 3år 
De flesta av företagen hade en vinstmarginal som varierat över åren följt av de företag som 
hade en vinstmarginal som minskat de senaste tre åren. 
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Figur 10: Vinstmarginalens förändring 
 
 
 
Företagets likviditet 
Den största delen av de företag som besitter en oren revisionsberättelse har en likviditet 
mellan 0-50. Därefter följer intervallen 51-100 och 101-150. 
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Företagets likviditet
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Figur 11: Företagets likviditet 
Likviditetens förändring över 3år 
Likviditeten hos dessa företag hade varierat över åren, följt av företag som hade en likviditet 
som minskat över åren. 

Likviditetens förändring över 3år

21,1

27,5

42,2

7,3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Ökning likviditet Minskning
likviditet

Varierat över år Bortfall

P
ro

ce
nt

 
Figur 12: Likviditetens förändring  
 
 
Företagets resultat 
Ett negativt resultat kännetecknar en majoritet av de företag som erhållit en oren 
revisionsberättelse. Därefter följer de företag som har ett resultat mellan 1 och 30 000 kr. 
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Figur 13: Företagets resultat 
Nettoresultatets förändring över 3år 
Av dessa företag hade en övervägande del ett resultat som varierat de senaste tre åren. Det 
näst vanligast bland företagen var att de hade ett resultat som minskat över dessa år. 
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Figur 14: Nettoresultatets förändring 
 
 
Företagets tillgångar 
Flertalet av de företag med en oren revisionsberättelse hade tillgångar som var större än 
1 201 000 kr. Dessa följdes av de företag som hade tillgångar mellan 401 000-800 000 kr. 
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Figur 15: Företagets tillgångar 
Tillgångarnas förändring över 3år 
Det vanligast var att företagens tillgångar varierade över de tre åren som studerats. Därefter 
kunde man se att det näst vanligaste var att företagens tillgångar minskade hos dem som hade 
en oren revisionsberättelse. 
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Figur 16: Tillgångarnas förändring 
 
Räntabilitet på totaltkapital 
En majoritet hos de företag med en oren revisionsberättelse hade en negativ räntabilitet följt 
av dem som hade en räntabilitet på mellan 1-10 %. 
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Figur 17: Företagets räntabilitet 
Räntabilitetens förändring över 3år 
De flesta företags räntabilitet hade varierat över åren. Därefter kom företag som hade en 
ökning av sin räntabilitet. 
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Figur 18: Räntabilitetens förändring 
Oren revisionsberättelse året innan 
Det var ungefär lika många företag som hade en ren revisionsberättelse året innan som de som 
hade en oren revisionsberättelse.  Något fler hade dock en ren revisionsberättelse. 
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Figur 19: Oren revisionsberättelse föregående år 
5.2 Nyckeltals trender 
 
 
Soliditet 
 
En försämrad soliditet var tydligast hos dem som hade negativ soliditet, och vars avvikelse 
berodde på osäkerhet kring företagets fortsatta drift. I de fall avvikelsen inte berodde på 
fortsatt drift var trenden inte lika tydlig. De hade en spridning över många intervall, men det 
kan nämnas att de som hade en avvikelse beroende på förbjudet lån hade ingen en minskning 
av soliditeten. De som hade flera typer av avvikelser hade en stor andel av varierande soliditet 
över år.119  
 
 
Likviditet 
 
Likviditeten hade tydligast minskning hos dem som hade en relativt låg likviditet. Tydligast 
var hos de företag som fått en avvikelse som rör företagets fortsatta drift. Största andelen 
minskning hade de som har en likviditet på 0-50 %. Hos dem som hade en ganska god 
likviditet har den antingen ökat eller varierat över år. Hos dem som hade en avvikelse på 
grund av förbjudet lån har ingen minskning ägt rum.120 
 
 
Årets resultat 
 
Minskningen av resultatet var tydligast i de fall där resultatet var negativt de som hade störst 
andel av minskning av resultat var de som fått flera avvikelsetyper. De hade dock även en 

                                                
119 Bilaga 2 
120 Ibid 
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större andel varierat över år. Efter dessa följde avvikelser beroende på fortsatt drift. 
Avvikelser beroende på för sent betalda skatter var minskningen av resultat befintligt hos dem 
som hade ett negativt resultat samt hos dem som hade resultat på 30 tkr. Vidare så har de som 
fått en avvikelse beroende på för sent inlämnad årsredovisning att de inte hade någon ökning 
av resultatet. Avvikelser beroende på förbjudet lån hade varken en minskning eller ökning 
utan hade endast en variation över år.121 
  
 
Räntabilitet på totalt kapital 
 
Avkastningen på totalt kapital har minskat över år främst hos dem som har en negativ 
lönsamhet. Osäker på fortsatt drift var det endast de som hade en negativ räntabilitet som hade 
en minskning. Detta gäller även för dem som inte betalt skatter och avgifter i tid. Förbjudna 
lån hade varken en minskning eller ökning utan hade varierat över år.122 
 
 
 
 
 
 
Vinstmarginalen 
 
Även hos detta lönsamhetsmått är minskningen mest markant där vinstmarginalen var 
negativ. Avvikelse på grund av förbjudet lån hade varken en ökning eller minskning utan 
hade varierat över år.123 
 
 

                                                
121 Ibid 
122 Ibid 
123 Bilaga 2 
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Figur 20: Tillgångar och avvikelsens innehåll 
 
Tillgångarna och avvikelsens innehåll visar att avvikelser som inte rör företagets fortsatta drift 
främst finns hos dem som har en större tillgångsbas. Osäkerhet kring företagets fortsatta drift 
är mest signifikant hos de företag som har mindre tillgångar. Flera avvikelser är de som finns 
över alla intervaller. De som handlat i strid mot bokföringslagen hade alla tillgångar större är 
1,2 miljoner. 
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 Figur 21: Tillgångar och oren revisionsberättelse tidigare år 
 
Oren revisionsberättelse tidigare år visar sig vara vanligare hos företag med mindre tillgångar, 
det var endast i intervallet 0-200tkr som andelen orena revisionsberättelser var större än rena.  
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Figur 22: Revisionsberättelsens innehåll och oren revisionsberättelse tidigare år 
 
Oren revisionsberättelser och avvikelsens innehåll visar att företag som fått en avvikelse 
beroende på företagets fortsatta drift och flera avvikelsetyper var de kategorier där 
återkommande orena revisionsberättelser var tydligast i de övriga fallen ha de flesta större 
andel rena revisionsberättelser. De som handlat i strid mot bokföringslagen hade alla en ren 
revisionsberättelsetidigare år. 
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6. Analys och Slutsats 
 
I detta avsnitt redogörs för den analys och slutsats som vi uppnått utifrån de insamlade data 
som vi beskrev i avsnitt 5. Analysen har genomförts genom att koppla empirin till teorin för 
att stödja de slutsatser vi kommer fram till. Analysen är strukturerad utifrån att vi belyser de 
olika begrepp vi valt ut i teorin som orsaker till orena revisionsberättelser och sedan tittar 
närmare på innehållet i de orena revisionsberättelserna. 

6.1 Analys 
 
6.1.1 Avvikelsetyper 
 
De vanligaste avvikelserna är begränsningar i inriktning och omfattning och avvikelser som 
rör företagets fortsatta drift. Detta beror på att små företag oftast inte har ett utvecklat 
internkontrollsystem vilket kan göra att revisorn har svårt att följa redovisningen bakåt i tiden, 
samt att små företag har en liten likvid reserv vilket gör dem mer utsatta när företaget inte är 
lönsamt.124 I vår undersökning visade det sig att den vanligaste avvikelsen var de som rörde 
särskilda upplysningar. Det vanligaste innehållet i dessa var flera olika avvikelser och att 
skatter och avgifter inte betalts i tid. Avvikelser som rörde företagets fortsatta drift var den 
tredje största orsaken. Detta kan i och för sig bero på att det är små företag vi undersöker och 
att särskild upplysning är vanlig i den gruppen av företag. Men avvikelser på grund av 
osäkerhet gällande företagets fortsatta drift var inte den vanligaste avvikelsen. Detta kan dock 
bero på att även om Sverige följer internationell lagstiftning så har Sverige specifika 
rekommendationer. En sådan är till exempel att de enligt lag måste rapportera till berörd 
myndighet om kraven i skattebetalningslagen inte uppfyllts. Detta gör att om ett företag är sen 
med betalningen av skatt blir det en anmärkning i revisionsberättelsen. Vilket kan göra att 
många får en oren revisionsberättelse bara på grund av den saken allt annat är 
tillfredställande. 
 
6.1.2 Oren rapporter tidigare år  
 
Företag som får avvikelser flera år i följd är främst de med mindre tillgångar. Ju större 
företagen blir desto mindre andel har återkommande orena revisionsberättelser. Det man kan 
se är över att återkommande orena revisionsberättelser främst finns hos de företag med 
avvikelser om osäkerhet om fortsatt drift och hos dem som har fler anmärkningar. Detta kan 
då vara ett led i kontrollen hos företaget att företag som har avvikelse på grund av fortsatt 
drift orsaker kan ha problem att vända den neråtgående spiralen som företaget befinner sig i 
vilket göra att en återkommande avvikelse är svår att undvika. När det gäller de som har flera 
anmärkningar kan även de vara i en finansiell kris men även ha en dålig kontroll över företag 
vilket kan göra att bristerna i inte rättas till på grund av att företagen inte hörsammar revisorns 
anmärkning eller struntar i det. Att återkommande avvikelser minskar i takt med att 
tillgångarna ökar kan kanske bero på att det inte är främst finansiella problem som ligger 
bakom avvikelserna i revisionsberättelsen. Utan kan bero på att företaget har dåliga rutiner 
eller sämre kontroll över företaget. Eftersom de med större tillgångar i större utsträckning får 
anmärkningar som inte har att göra med företagets fortsatta drift tyder detta på att 
avvikelserna är av mer tillfällig art. 

                                                
124 Farrugia  J K, Baldacchino P J, (2005) “Qualified audit opinions in Malta”, Managerial Auditing Journal, 
Vol. 20, No. 8 , s.830ff 
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6.1.3 Stora och små revisionsbolag 
 
Vilken revisor du använder har en betydelse i fråga om sannolikheten att få en avvikelse i 
revisionsberättelsen. Större revisionsbolag anses ha en högre standard i sin revision. Vidare 
anses inte de större revisionsbolagen vara lika känslig för hot om byte av revisor. Vilket kan 
göra att de i större utsträckning utfärdar orena revisionsberättelser.125  Stora revisionsbolag 
kan även i större utsträckning välja bort företag som är i finansiell kris på grund av de risker 
som dessa företag för med sig.126Det vi kunde se i vår undersökning var att det var ungefär 
lika stora andelar av stora och små revisionsbolag dock övervägde de små. Vi kunde se i vår 
undersökning att om man tar de olika avvikelserna så ser man att de stora revisionsbyråerna 
stod för avvikelser om för sent inlämnade årsredovisningar och att skatter och avgifter inte 
betalts i tid. Små revisionsbolag har utfärdat avvikelser för förbjudna lån och flera avvikelser i 
större utsträckning än stora revisionsbolag. Angående förtegets fortsatta drift var det även små 
revisionsbolag som stod för de flesta avvikelserna.  Detta kan bero på att större företag ofta 
anlitar större revisionsbolag eftersom avvikelserna för sen årsredovisning och för sen 
skatteinbetalning främst fanns hos större bolag kan vara en förklaring till varför fördelningen 
såg ut som den gjorde. Samt att större revisionsbolag avsäger sig att revidera företag i 
obestånd kan vara orsaken vara för små revisionsbolag stod för dessa avvikelser. 

 
 
 
6.1.4 Tillgångar  
 
I vår undersökning visade det sig att företag som hade mindre tillgångar var de som hade 
avvikelser i form av osäkerhet kring företagets fortsatta drift. De som hade större tillgångar 
hade avvikelser som rörde för sent inlämnade årsredovisningar och att skatter och avgifter var 
för sent inbetalda detta ligger då i linje med teorin.  
 
Storleken på företagen har en betydelse i frågan om avvikelse som beror på företagets 
fortsatta drift, större bolag har större tillgångar som kan göra att de har lättare att låna 
pengar.127 De har oftast även fler ägare vilket gör dessa företag mindre utsatta eftersom de har 
större tillgång till kunskap och ägarkapital.128 Företag som är större det vill säga har större 
tillgångar ligger inte i riskzonen för att få avvikelser beroende på osäkerhet kring företagets 
fortsatta drift. Eftersom dessa har en större reserv av tillgångar som de kan använda vid 
tillfälliga försämringar. Detta gör att större företag inte i lika stor utsträckning får avvikelser 
beroende på fortsatt drift som mindre företag.129 
  
Av de företag vi undersökt har det visat sig att de som fått avvikelser som inte berodde på 
frågor rörande fortsatt drift så var det de som även hade större tillgångar. Majoriteten av dem 

                                                
125Ireland J C, (2003), “An Empirical Investigation of Determinants of Audit Reports in the UK”, Journal of 
business Finance and Accounting, 30 (7), s. 994 
126 Sundgren S, (1998) “Auditor choices and auditor reporting practices: evidence from Finnish small firms”, 
The European Accounting Review, 7:3, s. 
127 Ireland J C, (2003), “An Empirical Investigation of Determinants of Audit Reports in the UK”, Journal of 
business Finance and Accounting, 30 (7), s. 994 
128 Keasy k, et al., (1988), ”The Small Company Audit Qualification: A Preliminary Investigation”, Accounting 
and Business research, Vol. 18, Nr 72, s.326 
129 Ireland J C, (2003), “An Empirical Investigation of Determinants of Audit Reports in the UK”, Journal of 
business Finance and Accounting, 30 (7), s. 994 
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som hade tillgångar som var 1,2 miljoner eller större var även de om fått avvikelser beroende 
på skatter och avgifter inte var betalda och att redovisningen var för sent inlämnad. Detta 
gällde dock inte de företag som fått en avvikelse beroende på förbjudet lån där den största 
andelen hade tillgångar mellan 200-400 tkr. Om vi tittar på avvikelser som beror på osäkerhet 
om företagets fortsatta drift, kan vi se motsatsen. I denna kategori är företagen mindre, 
majoriteten hade tillgångar mellan 0-400 tkr. Vilket då bekräftar teorin. Att de mindre 
företagen är mer utsatta när det gäller svackor i ekonomin än större företag. I vår 
undersökning visade det sig att den totala andelen företag hade tillgångar på över 1,2 miljoner 
kronor.  Med tanke på att denna kategori stod för de flesta avvikelser som inte rörde 
företagets fortsatta drift, tyder detta små företag är mer utsatta för avvikelser som rör 
företagets fortsatta drift. I kategorin flera anmärkningar var det dock mer utspritt. Detta kan 
förklaras med att i denna kategori både de med osäkerhet kring fortsatt drift och de som inte 
rörde fortsatt drift.  
 
6.1.5 Resultat 
 
Negativa resultat försämrar företagets stabilitet eftersom likviditet och även företagets solvens 
påverkas av försämringar i resultatet. Detta gör att företaget inte kan fortsätta på en längre sikt 
om försämringarna fortsätter under en tid och företaget inte har stora reserver.130 I vår 
undersökning kan vi se att alla kategorier hade en stor andel av negativa resultat och att de 
allra flesta låg på ett relativt lågt resultat i överlag. Den kategori som hade störst andel 
negativa resultat var förbjudna lån, 71,4 hade negativt resultat. Efter dessa kom osäkerhet om 
fortsatt drift och för sent inlämnad årsredovisning. Den som hade lägst andel negativt resultat 
var skatter och avgifter för sent inlämnade. 
 
6.1.6 Solvens och lönsamhet 
 
Ett företags lönsamhet och soliditet är viktiga att väga in när man talar om företagets risk, 
företagets mål är att gå med vinst och att kunna möta de utfästelser som företaget gjort. Ett 
företag som inte är lönsamt, holkar successivt ur de reserver som företaget har, och blir tillslut 
insolvent och kan inte möta de utfästelser som de har gjort. Hur snabbt detta går beror förstås 
på hur stor reserven är.131 I vår undersökning kan vi se att de över hälften av företagen hade 
en soliditet på under 20 % detta betyder att de har en hög skuldsättning det vill säga att 
företaget är finansierat med andra medel än det egna kapitalet. Om vi tittar till företagets 
lönsamhet så kan vi se att ungefär 46 % av företagen hade en negativ lönsamhet mätt i 
vinstmarginal och avkastning på totalt kapital. Detta kan då vara ett led i försämrad solvens då 
detta hänger ihop med resultatet. Försämringar i resultat gör att det egna kapitalet tillslut 
holkas ur och företaget blir insolvent. 
 
6.2 Avvikelser som inte beror på företagets fortsatta drift. 
 
6.2.1 För sent inbetalda skatter och avgifter 
 
Om vi ser till de olika avvikelserna kan vi urskilja att de som fått avvikelser som beror på att 
de inte betalat skatter och avgifter i tid. Även har en soliditet som är ganska låg, 10,3% har en 

                                                
130 Dopuch, N. et al., (1987), ” Predicting Audit Qualification with Financial and Market Variables”, The 
Accounting review, Vol.62, No3, s.437 
131 Heath, LC., Rosenfield, P, (1979), ”Solvency: The Forgotten half of Financial Reporting”,  The Journal of 
Accountancy, January s.49 
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negativ soliditet och 37,9% har en soliditet mellan 0-20%. Ungefär 31 % har en negativ 
likviditet och 20,7% har en likviditet som 50-100%. Detta i sig denna trend gällde även 
lönsamhetsmåtten.  
För sent inbetalda skatter och avgifter tillhörde dem som hade lägst andel negativt resultat. De 
hade även en ganska låg andel negativ soliditet. Det som skulle kunna förklara detta är att 
även om denna kategori inte rör företagets fortsatta drift kan detta härröra sig till vissa likvida 
problem. Att skatter och avgifter betalats för sent kan tyda på att företaget inte har resurser att 
betala skatterna i tid. Denna kategori tillhörde dock de som hade de största tillgångarna vilket 
även speglas genom att det var få som hade en negativ soliditet. 
 
Tittas vi till trenderna i lönsamhet och solvensen. Så kan vi se att en negativ trend i 
lönsamheten endast finns hos de med negativ lönsamhet. Hos övriga har den ökat eller 
varierat över år. Det samma gäller resultatet. Största andelen minskning i resultat finns hos de 
med resan negativt resultat. Detta ger då en indikation på att företagets avvikelse i 
revisionsberättelsen skulle bero på lönsamhetsproblem och dålig solvens är mindre sannolikt. 
Visst kan det bero på detta men det är nog sannolikt att detta även kan bero på bristande 
rutiner mer än att de inte har pengar att betala skatterna när de ska. 
 
6.2.2 För sent inlämnad årsredovisning 
 
För sent inlämnad årsredovisning kan bero på ett flertal faktorer. Dels kan förseningen bero 
på att man inte är överens om hur redovisningen skall se ut, men även att företaget försöker 
att förhala registrering för att undanhålla företagets finansiella problem så långt som möjligt 
till allmänheten.132 De som fått en avvikelse på grund av att årsredovisningen är för sent 
inlämnad hade även dem större tillgångar. Denna kategori var det dock en större andel som 
hade ett negativt resultat men en lägre andel med låg soliditet dock en liten större andel med 
negativ soliditet. Här var det fler som låg på en bättre nivå i fråga om soliditet än kategorin 
ovan. Det som kan tilläggas här är att över 31 % hade en hög likviditet i denna kategori med 
en likviditet på över 200 %. Ungefär 38 % hade en negativ lönsamhet. 
 
Tittar vi till soliditet och lönsamhets trender över åren kan vi se att minskningen har främst 
skett hos dem som har negativ eller lågt resultat, det är dock att den har varierat som har varit 
mest markant. Likviditeten hos dessa företag har dock minskat över år hos dem som har låg 
likviditet. För dem som hade 100 % eller högre har likviditeten ökad eller varierat över år. 
Detta tyder på att de flesta som får en avvikelse på grund av sent inlämnad årsredovisning, får 
den på grund av andra faktorer än just solvens och lönsamhetsproblem. Eftersom denna 
kategori har större tillgångar än andra kategorier kan detta även betyda att de är större företag 
i den mening att de även har fler utomstående ägare vilket i sig kan vara ett incitament att i 
den längsta mån förlänga publikationen så länge som möjligt, om företaget försöker dölja sitt 
finansiella läge. Men detta bör bara vara viktigt för de riktigt stora företagen.  
 
 
6.2.3 Förbjudet lån 
 
Denna kategori av avvikelser är det främst företag som är mindre mätt i tillgångar. 
Majoriteten i denna kategori har tillgångar mellan 0-400 tkr. De var även de som hade den 
största andelen negativt resultat. Lönsamheten hos dessa företag var även de med en hög 

                                                
132Lennox, C.S. (1999), “The Accuracy and Incremental Information content of audit reports in predicting 
bankruptcy”, Journal of business, finance and accounting, vol. 26,s.760ff 
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andel av negativ vinstmarginal och avkastning på totalt kapital. Likviditeten låg dock på en 
ganska bra nivå ingen hade en likviditet på under 50 %, och största andelen hade en likviditet 
på 100 % eller mer. Går vi vidare till soliditeten var det 71,4 % som hade en soliditet på 20-40 
%, vilket kan anses vara på en bra nivå. Detta talar emot lönsamhetstalen och resultatet 
eftersom negativa resultat holkar ut det egna kapitalet på sikt om reserverna är små, vilket de 
är i det här fallet där ingen av de i denna kategori har tillgångar över 1,2miljoner.  
 
Tittar vi till resultat och lönsamhetstrender över åren kan man dock se att soliditet och 
likviditet har haft en viss ökning över år, annars har denna varierat över år. Vilket kanske kan 
förklara tvetydigheten i god soliditet och likviditet men dålig lönsamhet. Kategorin har även 
en stor andel bortfall det vill säga att företaget inte varit verksam i många år. Att de får en 
avvikelse på grund av förbjudet lån kan då bero på okunskap snarare än dålig lönsamhet. Att 
företagen i denna kategori även är relativt små bidrar även till den misstanken. Små företag 
har ofta få ägare som kan bidra med kunskap, trycket på hur skötseln av företaget utförs från 
utomstående ägare är även begränsad i mindre företag.133 Är företaget nystartat och 
lönsamheten är dålig kan det även vara svårt att ta ut lön för att inte företaget helt ska gå 
omkull.134 Vilket kan vara orsaken till förbjudna lån. 
 
6.2.4 I strid mot bokföringslagen 
 
Företag som får en avvikelse på grund av oenighet med styrelse och ledning oftast större mätt 
i tillgångar. Dessa företag löper en större risk att få avvikelser av detta slag eftersom 
sannolikheten är större att bland annat tillgånga är övervärderade.135 Det vi kunde se i vår 
undersökning var de som fått denna typ av avvikelse hade tillgångar över 1,2 miljoner kronor. 
Denna avvikelse tillhör oenighet med ledning vilken antagligen rör värderingar av tillgångar. 
Detta bekräftar i så fall teorin. Det kan dock nämnas att denna kategori motsvarade 1,6 % av 
företagen. Vilket gör att detta resultat kan vara en slump och vi kommer heller inte lägga 
någon större vikt vid denna kategori.  
 
6.2.5 Avvikelser som beror på företagets fortsatta drift. 
 
De företag som fått avvikelser på grund av osäkerhet gällande företagets fortsatta drift är 
främst mindre företag mätt i storlek på företagets tillgångar. Resultatet var negativt hos 66,7% 
av företagen som fått en avvikelse beroende på osäkerhet om fortsatt drift. Lönsamheten hos 
dessa företag var även de övervägande låg. Övervägande delen av företagen hade en negativ 
lönsamhet. Denna kategori har en mycket stor andel av företag med negativ soliditet. 
Likviditeten hos dessa företag var förhållandevis låg 42,9 % hade en likviditet mellan 0-50%. 
 
Trender i lönsamhet och soliditet har att göra med hur väl företagen kommer att klara sig med 
tanke på deras finansiella reserver. Företag kan ha dålig lönsamhet en längre tid utan att deras 
solvens påverkas. Men för att detta skall kunna fungera måste företaget ha en stor finansiell 
reserv. Det vill säga att de har större tillgångar. Företag med mindre tillgångar riskerar en 

                                                
133 Keasy K, Watson R, (1987), ”Non-financial symptoms and the prediction of company failure”, Journal of 
Business and Accounting, 14 (3), s.337 
134 Keasy k, et al., (1988), ”The Small Company Audit Qualification: A Preliminary Investigation”, Accounting 
and Business research, Vol. 18, Nr 72, s.326 
135 Ireland J C, (2003), “An Empirical Investigation of Determinants of Audit Reports in the UK”, Journal of 
business Finance and Accounting, 30 (7), s. 994 



Analys 

Jennie Bruzelli och Angelica Wahlberg 46 

snabbare urholkning av företagets resurser vilket gör dessa mer sårbara för svackor i 
ekonomin.136 
 
Ser vi till hur lönsamhets och soliditetstrenderna har sett ut över åren kan vi se att soliditeten 
har minskat hos de företag som har en negativ soliditet. Minskningen har i huvudsak skett i de 
fall där soliditet är låg. Vilket kan indikerar att företaget ligger i en neråtgående spiral. Även 
likvidheten hos dessa företag har minskat hos företag där likviditeten är låg. Minskning i 
resultat och lönsamhet ligger även de hos företag som har ett negativt resultat och en negativ 
lönsamhet.  
 
En låg likviditet kan indikera på problem att betala kortfristiga skulder. Vilket i sin tur göra 
att företaget inte kan få krediter hos leverantörer och liknande. Detta gör då att företaget 
hamnar i en neråtgående spiral som tillslut leder till att företagen måste börja utnyttja egna 
kapitalet i form av avsatt kapital från tidigare års vinster och liknande, till slut finns det inte 
mer kapital att utnyttja vilket betyder att företaget har förbrukat allt sitt eget kapital och ligger 
i riskzonen för konkurs.137 I vår undersökning så har företagen som fått denna typ av 
avvikelse hamnat i den situationen där det har var en negativ trend över åren. Detta gör då att 
företagen har en stor risk att inte kunna fortsätta sin verksamhet. Detta tyder på att företag 
som får denna typ av avvikelse hamnar i denna situation på grund av för små reserver. De 
klarar inte svackor i ekonomin lika bra som företag med större tillgångar. 
 
Ägarstrukturen kan även vara en bidragande orsak till denna typ av avvikelse vi ha antagit att 
de företagen med mindre tillgångar är mindre företag med färre ägare. Små företag har oftast 
inte lika utvecklat intern kontrollsystem som större företag har vilket gör att de inte kan 
kontrollera företagets finansiella ställning på samma sätt som större företag kan.138 Vidare kan 
mindre företags utsatthet bero på att företagsledaren som oftast även är ensam ägare till 
företaget har en bra affärsidé och kunskap om produkten i fråga, men mindre goda kunskaper 
i hur ekonomin skall skötas på bästa sätt för att kunna utveckla företaget på sikt.139 Om vi ser 
till vår undersökning kan vi få indikationer att detta kan vara fallet eftersom denna spiral inte 
har vänt om man ser till trenderna i lönsamhet och soliditet. 
 
 
6.2.6 Avvikelser som innehåller flera typer av avvikelser. 
 
Denna kategori är avvikelser som har några eller alla avvikelser som har beskrivits ovan. 
Tillgångarna hos företag med denna typ av avvikelser är inte lika markant små eller markant 
stora utan är mera utspridda. Tittar vi resultatmässigt kan vi se att en ganska stor andel hade 
ett negativt eller lågt resultat. Ser vi till lönsamhetstalen kan vi se att de var något lägre än de 
som hade avvikelser på grund av företagets fortsatta drift. Detta gällde även likviditeten som 
låg strax under den nivå som avvikelser om företagets fortsatta drift hade. Ser vi till företagets 
soliditet. Kan vi se att andelen negativ eller låg soliditet inte är på samma höga nivå som 
avvikelserna som rör företagets fortsatta drift men ändå mycket högre än övriga kategoriers. 

                                                
136 Heath, LC., Rosenfield, P, (1979), ”Solvency: The Forgotten half of Financial Reporting”,  The Journal of 
Accountancy, January s.49 
137 Dennis M, (2006), ” Key Financial Ratios For The Credit Department”, Business credit, Nov/Dec s. 62 
138 Keasy k, et al., (1988), ”The Small Company Audit Qualification: A Preliminary Investigation”, Accounting 
and Business research, Vol. 18, Nr 72, s.326 
139 Malone M., (2004), “The small business ego trap”, Business Horizons, 47/4, July-august, s.17ff 
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Detta kan bero på att det är en mix av alla avvikelsetyper vilket gör att den hamnar på en 
mellannivå. 
 
Vidare kan vi se att utvecklingen över år hos de olika talen har soliditeten varierat över år i 
större utsträckning än den har minskat. Detsamma gäller för likviditeten, minskningen av de 
båda gäller främst inte bara om dessa tal varit negativa utan framträder över fler intervaller än 
till exempel fortsatt drift. Detta gäller även lönsamhetstalen och resultatet, avkastningen på 
totalt kapital har varierat över år för denna kategori. Detta gäller även resultatet även där så är 
minskningen mest signifikant där resultatet är negativt. Vinstmarginalen däremot där är 
minskningen mest framträdande där vinstmarginalen är negativ. Att det inte går att få fram en 
trend av dessa företag kan bero på att det är just en blandning av flera olika avvikelser som 
gör att man inte kan se en tydlig tråd i deras nyckeltal.  
 
6.3 Slutsatsdiskussion 
 
Det som kännetecknar de mindre företag som får orena revisionsberättelser är de som har 
problem med lönsamhet, likviditet och solvens. Vi har även kommit fram till att innehållet i 
de orena revisionsberättelserna är främst särskilda upplysningar. Dessa rör då frågor kring 
företagets fortsatta drift och sådana anmärkningar som revisor enligt lag är skyldig att ta upp i 
revisionsberättelsen. Detta stämmer inte överens med tidigare forskning då det främst är 
begränsning i omfattning och inriktning och osäkerhet kring företagets fortsatta drift som 
skulle vara signifikant för små företag.   
 
Vidare så har vi undersökt om de olika avvikelserna har gemensamma faktorer som kan 
urskiljas. Det vi kommit fram till är att beroende på vilken typ av avvikelse företaget har, 
skiljer sig kännetecknen åt. Företag som har avvikelser som inte beror på osäkerhet kring 
företagets fortsatta drift. Är oftast större mätt i tillgångar. Detta med undantag för de som 
hade avvikelser på grund av förbjudet lån. Dessa var lite mindre mätt i tillgångar. Företag som 
avvikelserna berodde på annat än företagets fortsatta drift hade även en bättre lönsamhet och 
soliditet och hade inte lika tydliga negativa trender i dessa tal. Dessa hade även en mindre 
andel orena revisionsberättelser tidigare år och var reviderade av större revisionsbolag.  
 
I de fall där avvikelsen berodde på osäkerhet kring företagets fortsatta drift var tendenserna 
tydligare, de flesta med denna sort av avvikelse hade en negativ soliditet, lönsamhet och dålig 
likviditet. De var även de som var mindre bolag mätt i tillgångar. Samt att de i större 
utsträckning hade en neråtgående trend i sin lönsamhet och soliditet. Dessa företag hade även 
återkommande orena revisionsberättelser och var reviderade av små revisionsbolag. 

6.4 Förslag till vidare forskning 
 
Vi har nu fastställt att det som kännetecknar småföretag med en oren revisionsberättelse är de 
som har problem med lönsamhet likviditet och solvens. Vi anser nu att det kan vara intressant 
att göra ännu en kvantitativ studie för att ta reda på vad företagen själva anser att det beror på 
att de erhållit en oren revisionsberättelse. Detta för att få ytterligare perspektiv i ämnet. 
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7. Sanningskriterier  
 
I detta avslutande kapitel vill vi klargöra för den grad av säkerhet som den insamlade 
informationen besitter. Tillförlitligheten i undersökningen samt att vi undersöker det som vi 
tänkt undersöka från början, skall tydliggöras. 
 

7.1 Reliabilitet 
 
En undersöknings reliabilitet är ifall studiens resultat blir oförändrad om studien skulle 
genomföras fler gånger.140 Det vill säga vilken grad av tillförlitlighet mätningen har. 
 
Vi anser att undersökningens reliabilitet är god då vi varit mycket noggrann i vår 
databearbetning och att utfallet skulle bli likadant om studien skulle upprepas senare. 
Dessutom så är inte denna studie beroende av respondenters svar då endast befintlig data om 
de berörda företagen används. Vi har alltså inte behövt kontakta företagen för att få de svar 
som vi behöver. 
 
Reliabiliteten ökar även om man använder sig av standardiserade tillvägagångssätt. Detta för 
att genomföra mätningen på likadana vis.141 Vi har genomgående gjort likadant när vi har 
samlat in de data vi behövde och även när vi bearbetade dessa. 
 
Givetvis skulle graden av reliabilitet kunna styrkas om undersökningen skulle genomföras 
igen och man kunde visa på samma resultat.142  I vårt fall finns dock inte den möjligheten på 
grund av den tidsbegränsning som vi har. Vi har även redogjort för de val vi gjort i denna 
undersökning, vilket gör det lätt att upprepa studien. 
 

7.2 Validitet 
 
Validiteten i en undersökning är om mätningen av en föreställning verkligen mäter det som 
avses att mäta.143 Mätningen skall således spegla syftet med undersökningen och fyra olika 
kategorier av validitet kan urskiljas. Dessa är intern validitet, extern validitet, statistisk 
validitet samt begreppsvaliditet.144 
 
Den interna validiteten är huruvida det går att besvara problemformuleringen eller ej. Om det 
föreligger en intern validitet så är svaret på problemet en konsekvens av fastställda samband 
som gjorts i undersökningen.145 Vi anser att vi i vår undersökning har kunnat svara på vårt 
problem utifrån de samband som vi fastställt genom den empiri som vi samlat in och att den 
interna validiteten därför är bra. 
 

                                                
140 Bryman, A, Bell, E, ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” Liber Ekonomi, Malmö, s.48. 
141 Lundahl & Skärvad, (1999), ” Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer”,  Lund, Studentlitteratur, 
s.152. 
142 DePoy Elisabeth, Gitlin Laura N, (1999), ”Forskning- en introduktion”, Lund, Studentlitteratur, s.128. 
143 Bryman, A, Bell, E, ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” Liber Ekonomi, Malmö, s.95. 
144 DePoy Elisabeth, Gitlin Laura N, (1999), ”Forskning- en introduktion”, Lund, Studentlitteratur, s.123. 
145Ibid., s.123. 
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Den externa validiteten är huruvida resultaten går att generalisera eller ej. D.v.s. om det går att 
dra en slutsats från urvalet som skall avse hela populationen.146 I vårt fall anser vi att våra 
resultat är generaliserbara då vi ser ett tydligt samband mellan företagets solvens, likviditet 
och lönsamhet och erhållandet av oren revisionsberättelse. Naturligtvis skulle validiteten öka i 
grad om vi skulle ha gjort ett större urval och därefter kunnat urskilja dessa samband men vi 
anser att vårt urval är tillräckligt för att kunna generalisera.  
 
Den statistiska validiteten är styrkan i undersökningen för att kunna dra slutsatser.147 Då vi 
har funnit samband mellan variablerna utifrån den statistik som vi sammanställt kan vi 
konstatera att den statistiska validiteten är god. 
 
Begreppsvaliditeten avser om operationaliseringen är riktig. Vi har i avsnitt 4.4, redogjort för 
de variabler vi valt. Detta gör det möjlig att mäta rätt variabler och därmed vad vi avsett att 
mäta. 
 
Vi anser slutligen att undersökningens totala validitet är bra då vi har mätt det vi avsett att 
mäta från början. Det vill säga om det kan tänkas finnas något som kännetecknar de 
småföretag som innehar en oren revisionsberättelse.  
 

                                                
146 DePoy Elisabeth, Gitlin Laura N, (1999), ”Forskning- en introduktion”, Lund, Studentlitteratur, s.126. 
147Ibid., s.126.  
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Skatter och avgifter Soliditet procent Likviditet procent vm procent RT procent Tillgångar procent Årets res. procent oren.tid.år procent
ej betalda i tid neg. Solid. 10,3 0-50 31 Neg. vm 31 Neg.Rt 31 0-200 3,4 Neg. res 37,9 Ren 62,1

0-20 37,9 51-100 20,7 1,0-10 55,2 1,0-10 51,7 201-400 10,3 1,0-30 24,1 Oren 27,6
21-40 24,1 101-150 24,1 11,0-20 6,9 11,0-20 10,3 401-800 17,2 31-60 20,7 Ingen 10,3
41-60 13,8 151-200 6,9 21-30 3,4 21-30 3,4 801-1200 10,3 61-90 3,4
61-80 13,8 201-250 3,4 > 51 3,4 41-50 3,4 <1200 58,6 >121 13,8

>251 13,8 >51

Fortsatt drift Neg solid. 71,4 0-50 42,9 Neg.vm 61,9 Neg.Rt 61,9 0-200 38,1 Neg. res 66,7 Ren 38,1
0-20 9,5 51-100 28,6 1,0-10 28,6 1,0-10 9,5 201-400 14,3 1,0-30 14,3 Oren 57,1

21-40 4,8 101-150 9,5 11,0-20 4,8 11,0-20 401-800 28,6 31-60 4,8 Ingen 4,8
41-60 4,8 151-200 4,8 21-30 4,8 21-30 14,3 801-1200 61-90
61-80 9,5 201-250 4,8 41-50 <1200 19 91-120 4,8

>251 9,5 >51 14,3 >121 9,5

För sent inlämnad Neg solid. 12,5 0-50 25 Neg.vm 37,5 Neg.Rt 37,5 0-200 Neg. res 56,3 Ren 62,5
årsredovisning 0-20 25 51-100 37,5 1,0-10 50 1,0-10 50 201-400 6,3 1,0-30 18,8 Oren 37,5

21-40 37,5 101-150 6,3 11,0-20 6,3 11,0-20 12,5 401-800 12,5 31-60 6,3 Ingen 0
41-60 6,3 151-200 21-30 21-30 801-1200 12,5 61-90 6,3
61-80 12,5 201-250 6,3 >51 6,3 41-50 <1200 68,8 91-120

81-100 6,3 >251 25 >51 >121 12,5

Förbjudet lån Neg.solid 0-50 Neg.vm 71,4 Neg.Rt 57,1 0-200 14,3 Neg.res. 71,4 Ren 42,9
0-20 14,3 51-100 42,9 1,0-10 14,3 1,0-10 28,6 201-400 42,9 1,0-30 14,3 Oren 14,3

21-40 71,4 101-150 14,3 11,0-20 11,0-20 401-800 28,6 Ingen 42,9
61-80 14,3 151-200 14,3 21-30 14,3 21-30 14,3 801-1200 14,3

201-250 28,6 41-50 <1200 >121 14,3
>251 >51

Flera anmärkningar Neg solid. 34,4 0-50 40,6 Neg.vm 53,1 Neg.Rt 53,1 0-200 9,4 Neg. res 53,1 Ren 28,1
0-20 28,1 51-100 21,9 1,0-10 34,4 1,0-10 12,5 201-400 15,6 1,0-30 12,5 Oren 59,4

21-40 25 101-150 21,9 11,0-20 6,3 11,0-20 12,5 401-800 28,1 31-60 9,4 Ingen 12,5
41-60 3,1 151-200 3,1 21-30 3,1 21-30 12,5 801-1200 9,4 61-90
61-80 9,4 201-250 3,1 41-50 3,1 31-40 6,3 <1200 37,5 91-120 9,4

>251 9,4 >51 3,1 >121 15,6

strid mot bfl. Neg.solid 0-50 50 Neg.vm 50 Neg.Rt 50 >1201 100 Neg. res 50 Ren 100
0-20 50 >251 50 1,0-10 50 1,0-10 50 91-120 50 Oren 0

21-40 50 Ingen 0
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61-
80 

21-
40 

1-
20 

Soliditet  

3,
0 
2,
5 
2,
0 
1,
5 
1,
0 
0,
5 
0,
0 

 

Förbjudet lån  

bortfall 

varierat  
 

Ökning  
 

 
 
 

61-80 41-60 21-40 1-20 Neg.  
  

Soliditet  

8

6

4

2

0

 

Varierat 
 

Minskning  
  
 

Ökning  
 

 
 

  
 

61-80 41-60 21-40 1-20 Neg  

Soliditet  

6 

4 

2 

0 

 

Flera anmärkningar  

Bortfal
l 

Variera
t   

Minskning 
  

 

Ökning   

 
 

  

81-10061-8041-60 21-40 1-20 Neg. 
  

Soliditet  

4 

3 

2 

1 

0 

 

Årsredovisningen  för sent inlämnad  
  

Varierat 
 

Minskning  

 

Ökning   

 
 

 

 

61-80 41-60 21-40 1-20 Neg.  
 

Solid itet  

5 

4 

3 

2 

1 

0 

 

Skatter och avgifter har ej betalats i tid  
  

Bortfa
ll 

Varierat 
 

Minskning  

 Ökning   

 

  

 

Osäkerhet kring fortsatt drift  



 
                                                                                                                                                                        
 
 
 
 

 
 
 

                                                               
 
 

121 och 
högre

91-120 31-60 1-30 Neg 

 
Årets resultat

8 

6 

4 

2 

0 

 

bortfall 

Varierat 
 

Minskning  
 

Ökning  
 

  
 
 

Flera avvikelser  

121 
och  högre 1-30 Neg 

.  
Årets resultat  

3,
0 
2,
5 
2,
0 
1,
5 
1,
0 
0,
5 
0,
0 

 

Förbjudet lån  

bortfall 

Varierat 
 

 
 
 

121 och 
Högr
e 

91-120 31-60 1-30 Neg. 
 

Årets resultat  

6 

4 

2 

0 

 

Osäkerhet om fortsatt drift  

 

Varierat  
 

Minskning 
 

Ökning 
 

  
 
 

121 och 
Högre 61-90 31-601-30 Neg 

 
Årets resultat  

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

 

 

Bortfall 

Varierat  
 

Minskning 
 

Ökning  
 

 
 
 

121 och 
högre 61-90 31-60 1-30 Neg 

 
Årets resultat  

6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

 

Årsredovisningen för sent inlämnad  
  

Varierat 
 

Minskning 
 

 
 
 

Skatter och avgifter har ej betalats i tid  
 



 
 
 
 

      
 

                                                  
 
 

 
 
 

 
 

25
1  oc
h  högr

e 

201
- 25
0 

151
- 20
0 

101
- 15
0 

51
- 10
0 

0-
50 

Likviditet  

6 

4 

2 

0 

 

Flera  avvikelser  

bortfall 
varierat  

 

Minskning  

 
l 

Ökning  
 

  
 

  
 

201-
250 

151-
200 

101-
150 

51-
100 

Likvidite
t 

2,
0 

1,
5 

1,
0 

0,
5 

0,
0 

 

Förbjudet lån  

bortffall 

varierat  
 

Ökning   
 

 
 

  
 

251 
och 

högre 
201- 
250 

151- 
200 

101- 
150 

51- 
100 

0-50 

Likviditet  

4,
0 
3,
5 
3,
0 
2,
5 
2,
0 
1,
5 
1,
0 

 

Skatter och Avgifter för sent  inbetalda.  

bortffall 

varierat 

 

Minskning 

 
 

Ökning  

 

 
 

  
 

251 
och 

högre 
201- 
250 

101- 
150 

51- 
100 

0-50 

Likviditet  

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

0,0 

 

Årsredovisningen för sent inlämnad  

varierat 
 

Minskning 
 

 

Ökning  
 

 
 

 
 

251 
och 

högre 
201- 
250 

151- 
200 

101- 
150 

51- 
100 

0-50 

Likviditet  

8 

6 

4 

2 

0 

 

osäkerhet om fortsatt drift  

varierat 
 

Minskning 
 
 

Ökning 
 

 
 

  
l



    
 
 
 

 
 
 
 

                                                                           
 

 
 

21-30 1-10 Neg  

 
Räntabilitet på totaltkapital  

2,
0 
1,
5 
1,
0 
0,
5 
0,
0 

 

bortfall 

varierat  
 

 
 
 
 

51 och  
högr
e 

21-30 1-10 Neg  
 
Räntabilitet på totalt kapital  

8 

6 

4 

2 

0 

 

osäkerhet om fortsatt  drift  
  

varierat  

 

Minskning  
 
 
 
.

Ökning   
 
 

  
 .

41-50 21-30 11-20 1-10Neg 
t 
Räntabilitet  på totaltkapital  

8 

6 

4 

2 

0 

 

Skatter och avgifter har ej betalats i tid  
  

bortfall 
varierat 

 

Minskning 
  
  
 

Ökning  
 
 

 
 
 
 

11-20 1-10 Neg 
 
Räntabilitet  på totaltkapital

5 

4 

3 

2 

1 

0 

 

Årsredovisninge n för sent inlämnad  
  

varierat 

 

Minskning 

 
 
 
 

Ökning 
 
 

 
 
 
.

51 och  
högre 31-40 21-30 11-20 1-10 Neg  

  
Räntabilitet på totaltkapital  

10 

8 

6 

4 

2 

0 

 

Flera avvikelser  

bortfall 
varierat  

 

Minskning  
 
 
 
 

Ökning  
 
 

 
  
 
 

Förbjudet lån  



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

21-30 1-10 Neg 
 

vinstmarginalen  

3,
0 
2,
5 
2,
0 
1,
5 
1,
0 
0,
5 
0,
0 

 

Förbjudet lån  

bortfall 

varierat  
 

  

21-30 11-20 1-10 Neg …

vinstmarginalen  

8 

6 

4 

2 

0 

 

osäkerhet om fortsatt  drift  
 

 

varierat   
 

Minskning  
 

Ökning  
 

  

51 och 
större 21-3011-20 1-10 Neg 

  
vinstmarginalen

12 
10 

8 
6 
4 
2 
0 

 

Skatter och avgifter för sent betald a

bortfall 

varierat  
 

Minskning  
 

Ökning  
 l

  

51 och större11-20 1-10 Neg  
 

vinstmarginalen  

5 

4 

3 

2 

1 

0 

 

Årsredovisningen för sent inlämnad  
  

varierat  
 

Minskning 
l 

Ökning 
 

  

41-50 21-30 11-20 1-10 Neg 
 i

vinstmarginalen  

8 

6 

4 

2 

0 

 

Flera  avvikelser  

Bortfall 
varierat  

 

Minskning 
l 

Ökning 
 

  


