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SAMMANFATTNING 
 
Revisorn har till uppgift att granska företags räkenskaper och revisionsberättelsen kan ses 
som en kvalitetsstämpel på att räkenskaperna är upprättade enligt gällande regler. Vissa 
har dock ifrågasatt revisionsberättelsens innehåll och vad den bidrar med. Mycket 
forskning har bedrivits för att utveckla modeller som på ett tillförlitligt sätt kan förutsäga 
konkurser. De allra flesta bygger på finansiella data i form av olika nyckeltal. Det finns 
även forskning som förutom finansiella nyckeltal också inkluderat revisionsberättelsen i 
olika statistiska modeller för att utreda hur väl den kan användas i en 
konkursförutsägelse. Eftersom det är få studier gjorda i Sverige om sambandet mellan 
den orena revisionsberättelsen tillsammans med nyckeltal för att kunna prognostisera en 
konkurs blir detta av extra intresse att undersöka.  
 
Frågan vi ställer oss är: Kan revisionsberättelsen användas för att prognostisera 
konkurser? 
 
Huvudsyftet med vår studie är att undersöka vilket informationsvärde 
revisionsberättelsen tillsammans med nyckeltal har för att prognostisera konkurser. 
Utöver detta huvudsyfte har vi även som delsyfte att undersöka vilken anmärkning i den 
orena revisionsberättelsen som tillför mest i en konkursförutsägelse. 
 
Vi har använt oss av ett deduktivt angreppssätt där utgångspunkten har varit vår 
teoretiska referensram innehållande tidigare forskning kring konkursförutsägelser och 
revisionsberättelsen. Vår studie är kvantitativ, datamaterial från 50 konkursföretag och 
200 friska företag har analyserats i olika statistiska modeller, framförallt i den logistiska 
regressionsanalysen.  
 
Slutsatserna av vår studie är att revisionsberättelsen går att använda för att prognostisera 
konkurser. I den logistiska regressionsanalysen är den signifikant tillsammans med 
nyckeltalen kassalikviditet och räntabilitet på totalt kapital. Det är tydligt att 
revisionsberättelsen har ett informationsvärde i en konkursförutsägelse, den bidrar med 
ytterligare information för att kunna prognostisera konkurser. Anmärkningarna om 
skatter och avgifter samt om att aktiekapitalet är förbrukat till hälften är statistiskt 
signifikanta i den logistiska regressionsanalysen. Det innebär att av de anmärkningar som 
vi undersökt, är dessa två anmärkningarna bäst på att förklara en stundande konkurs. 
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ABSTRACT 
 
The auditors function is to review company accounts, and the auditors report can be seen 
as a quality assurance for that the accounts are established according to current 
legislation. Some have questioned the audit report’s content and what it contributes with. 
A lot of research has been made to develop models that in a reliable way can predict 
corporate bankruptcy. Most of the models are based on financial data and financial ratios. 
There is also research that besides financial ratios has included the auditors report in 
statistical models to see if it can be used in bankruptcy prediction models. Since there has 
been very little research done on the connection between bankruptcy and the auditors 
report in Sweden it is very interesting to study. 
 
The question that we ask is: Can the auditor’s report be used to predict bankruptcy? 
 
The main purpose of our study is to investigate what information value the audit report 
together with financial ratios has when it comes to predicting bankruptcy. In excess of 
this main purpose we also want to study which type of audit report that best can predict 
bankruptcy. 
 
We have used a deductive approach where the starting-point has been our theoretical 
reference frame containing previous research in bankruptcy prediction and the audit 
report. Our study is quantitative and data from 50 bankrupt companies and 200 healthy 
companies has been analyzed in different statistical models, especially in the logistic 
regression. 
 
The results of this study show that the auditor report can be used to predict bankruptcy. In 
the logistic regression the audit report is significant together with the ratios cash ratio and 
profitability of the total capital. It is obvious that the audit report has an information value 
in a bankruptcy prediction model, it contributes with excessive information to a 
bankruptcy prediction model. Auditor reports containing remarks about tax payments and 
remarks on liquidation are significant in the logistic regression analysis. It means that, of 
the different remarks in the audit report that we have studied, these two remarks best 
explain if a company is facing bankruptcy or not. 
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KAPITEL 1: INTRODUKTION 
 

Revisorns uppgift är att granska företagens finansiella rapporter och försäkra 
intressenterna om att företaget följer gällande regler. Revisionsberättelsen är 

slutprodukten av hela revisionsprocessen, men det är många som betvivlar innehållet i 
denna. Vad kan man utläsa med hjälp av revisionsberättelsen? Det är tämligen få studier 

gjorda i Sverige om huruvida revisionsberättelsen tillsammans med nyckeltal kan 
användas för att prognostisera konkurser, detta gör det extra intressant för oss att 

undersöka närmare. Frågan vi ställer oss är om revisionsberättelsen kan användas för 
att prognostisera konkurser. 

1.1 Problembakgrund 
De senaste åren har många redovisningsskandaler uppmärksammats i media och debatter, 
några av dem till enorma mångmiljardbelopp. Några av de internationellt största 
skandalerna genom tiderna är Enron och Woldcom. Skandaler beträffande företagets 
redovisningar har även inträffat i Sverige såsom Fermenta, Prosolvia, ABB och Gusum 
Bruk. Det börsnoterade Gusum Bruk, som var mest känd för tillverkning av blixtlås, 
försattes i konkurs i mitten av 1980-talet. Detta efter att företagets redovisning varit 
manipulerad i över tio år.1    
 
Företaget ABB har även varit omtalat i Sverige, i början av 2000-talet kunde läsas att 
revisorerna i bolaget hade slagit larm om företagets förmåga att överleva som en koncern. 
Revisorerna i ABB påpekade i 2002 års revisionsberättelse att det fanns risker att 
företaget inte kunde komma att fortsätta som en koncern på grund av att bolaget inte 
klarade sina finanser. Detta hade kunnat innebära en konkurs för företaget men det hela 
slutade med att det ordnade upp sig.2  
 
Alla fysiska personer som bedriver näringsverksamhet samt juridiska personer, med 
undantag från bland annat staten, kommunerna, landstingen, konkursbon, samt vissa 
stiftelser, är skyldiga att upprätta årsbokslut.3 I årsredovisningslagen samt i den svenska 
bokföringslagen finns riktlinjer som företag bör följa vid upprättandet av 
årsredovisningen.4 Redovisningens huvudsyfte är att bidra med information till 
användarna om företagets ekonomiska läge och om utsikterna för framtiden, för att på så 
sätt underlätta för intressenternas beslutsfattande.5 Alla aktiebolag måste ha minst en 
godkänd eller auktoriserad revisor som granskar deras finansiella räkenskaper.6  
 

                                                   
1 Gripenberg Pia, “Hård bevakning av halvårsrapporter”, Dagens Nyheter, 2002 
2 Carlsson Bengt, ” Revisorer slår larm – ABB:s framtid i gungning”, Dagens Nyheter, 2003 
3 Bokföringslagen (1999:1078), 2 kap, 1 §, 5-6§§ 
4 Årsredovisningslagen (1995:1554), 1 kap, 3§, Bokföringslagen (1999:1078), 1 kap, 2§ 
5 Lönnqvist Rune, Årsredovisning i aktiebolag och koncerner, Fjärde upplagan, Studentlitteratur, Lund, 
2006, sid 13 
6 Aktiebolagslagen (2005:551) 9 kap, 1§, 12§ 
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Revisorns uppgift är att granska och revidera företagens finansiella rapporter för att 
upplysa om att företaget följer gällande lagar och regleringar.7 Revisionen riktar sig till 
alla företagets intressenter såsom aktieägare, kunder och investerare. Alla intressenter vill 
försäkra sig om att informationen i årsredovisningen är korrekt presenterad och därefter 
granskad av en opartisk revisor eftersom många av dessa använder den granskade 
informationen till viktiga beslutsunderlag.8 Det är viktigt att informationen i de 
finansiella rapporterna ger en rättvisande bild av företagets ställning och resultat samt att 
den är upprättad i enlighet med god redovisningssed, då årsredovisningen är det enda 
offentliga publicerade information som de utomstående intressenterna kan utgå ifrån vid 
deras beslutsfattande.9  
 
Efter varje utförd revision utger revisorn en offentlig rapport, revisionsberättelsen, som 
även är slutprodukten av hela revisionen.10 Revisorn ska lämna ett uttalande i 
revisionsberättelsen om huruvida det reviderade företaget har följt de riktlinjer och 
standarder som gäller enligt tillämplig lag om årsredovisning, samt om företaget har 
upprättat denna i enighet med god redovisningssed.11 Revisionsberättelsen kan vara av 
två olika karaktärer, ren eller oren. Den förstnämnda ger en indikering om att företagets 
årsredovisning är rättvist presenterad, att företaget har följt de standarder som gäller och 
att redovisningen är upprättad i enlighet med god redovisningssed. Denna rena kallas 
normalt för den standardiserade och ger även en antydning på att företaget är trovärdigt 
och tillförlitligt.12 Den orena revisionsberättelsen avviker från standardutformningen och 
indikerar att företagets årsredovisning inte är rättvist presenterad eller att det finns brister 
i förvaltningen av företaget. Den orena revisionsberättelsen innehåller anmärkningar om 
de påtagliga brister revisorn funnit i årsredovisningen.13   
 
Vid revisorns uttalande i revisionsberättelsen om huruvida företaget följt de riktlinjer och 
standarder som gäller behöver inte revisorn ge en redogörelse av alla de iakttagelser som 
denne urskiljt, huvudsaken är att denne påtalar om väsentliga överträdelser av till 
exempel gällande lagar såsom aktiebolagslagen och årsredovisningslagen eller av god 
redovisningssed. Revisionsberättelsen ska ses som ett beslutsunderlag för företagets 
intressenter vid beslutsfattande när de ska bedöma den ”rätta” källan, det vill säga 
företagets egen redovisning. Berättelsen ska således inte ses som en källa till information 
om företaget.14  
 
Göran Raspe, auktoriserad revisor, tvivlar dock på revisionsberättelsens innehåll. I en 
artikel publicerad i tidningen Balans skriver han: ”Det finns återigen anledning att 
fundera över revisionsberättelsen som kommunikationskanal till revisionens 
intressenter.”  Raspe menar att revisionsberättelsen i dagsläget inte alltid är så informativ, 

                                                   
7 FAR, Om branschen 
8 Eilifsen et al. Auditing & Assurance services, sid 5 
9 Årsredovisningslagen (1995:1554), 2 kap, 2-3 §§ 
10 Eilifsen et al. Auditing & Assurance services, sid 37 
11 Aktiebolagslagen (2005:551) 9 kap, 31 § 
12 Eilifsen et al. Auditing & Assurance services, sid 548 
13 Ibid., sid 42 
14 Raspe Göran, Revisionsberättelse eller konsultrapport?, Balans, nummer 1, 2008, sid 37-38 
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att den ibland inte ger svar på alla de frågor som många intressenter vill ha besvarade.15 
Peter Öhman, skribent i tidskriften Balans och Dan Brännström, generalsekreterare i 
FAR, ifrågasätter också innehållet i revisionsberättelsen, deras snarlika åsikter pekar på 
att en tydligare rapportering i revisionsberättelserna är önskvärt, framförallt ur ägarnas 
synvinkel. På så sätt skulle även det så kallade förväntningsgapet mellan revisorn och 
intressenterna minska.16 
 
Tydligare rapportering i revisionsberättelsen skulle således kunna minska ovissheter om 
företagets framtida ekonomiska läge för ägarna. Ägarna skulle ha mer information om 
företaget samt om detta är värt att satsa pengar i, eller om det befinner sig i en ekonomisk 
kris vilket kan komma att innebära en konkurs. En undersökning presenterad i tidskriften 
Revisorn informerar från 2005 upplyser om att de företag som 1997 fick en oren 
revisionsberättelse har mer än hälften gått i konkurs inom fem år, detta i jämförelse med 
dem som fått en ren berättelse vilka utgjorde 20 procent17.  

1.2 Problemdiskussion 
Trots att revisionsberättelsen är en slags kvalitetsstämpel på att företagens finansiella 
rapporter är regelrätt upprättade så verkar den trots allt ställas inför många tvivel och 
frågor. Vad kan man då utläsa med hjälp av informationen i revisionsberättelsen? Mycket 
forskning kring förutsägelser om ekonomiska kriser och konkurser i företag har bedrivits 
med hjälp av revisionsberättelsen och nyckeltal. Redan under 1950 och 1960-talen var 
det många amerikanska forskare som arbetade med att utveckla modeller för att förutse 
konkurser. Dessa modeller använde sig av finansiella data och jämförde så kallade 
krisföretag med framgångsföretag.18 William Beaver anses vara en föregångare inom 
krisforskningen och hans undersökning från 1966 har blivit en klassiker vad gäller 
tillämpningen och utvecklingen av en statistisk analysmodell. Beaver använde sig av 
enskilda nyckeltal för att försöka se vilka som bäst kunde förutse en konkurs. Resultatet 
visade att man med hjälp av nyckeltalen redan fem år före konkursen kunde prognostisera 
ekonomiska kriser i företag.19  
 
En annan forskare som även ägnat sig åt undersökningar för att förutse konkurser med 
hjälp av nyckeltal är Edward I Altman. Altman vidareutvecklade Beavers analysmodell 
och skapade en modell som han kallade z-score, på svenska kallad z-modellen. Modellen 
består av fem olika nyckeltal som sammanvägts i syfte att kunna förutse en konkurs.20 
Altman var den första att använda sig av denna analysmodell och är därför en 

                                                   
15 Raspe, Revisionsberättelse eller konsultrapport?, sid 37-38 
16 Öhman Peter, Mer information i revisionsberättelsen – ett senfärdigt steg i rätt riktning, Balans, nummer 
12, 2007, sid 6-7, Brännström Dan, FAR SRS räknar med förtroende, Balans, nummer 8-9, 2007, sid 23 
17 Ett inlägg av Revisorsamfundet SRS i debatten om revisionsplikt, Revisorn informerar, nummer 9, 2005, 
sid 2 
18 Koponen, Anja, Konkurserna aldrig så många, Akademisk avhandling, Ekonomie doktorsexamen,  
Stockholms universitet, 2003, sid 52-53 
19 Beaver William H., Financial Ratios as Predictors of Failure, Journal of Accounting Research, Vol. 4, 
No. 3, 1966, sid 102 
20 Altman Edward I., Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, 
The Journal of Finance, Vol. XXIII, No. 4, 1968, sid 594 
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föregångare inom området.21 Med hjälp av data från året innan konkursen kunde Altmans 
modell med 95 procents säkerhet förevisa om ett företag skulle komma att gå i konkurs. 
Två år innan konkurs var modellen fortfarande mycket säker då den kunde förutse 
konkurs med 83 procents säkerhet.22 
 
Andra forskare såsom Hopwood m.fl. undersökte i sin studie brukbarheten av 
revisionsberättelsen genom att använda den tillsammans med nyckeltalsmodeller för att 
kunna prognostisera konkurser. Studien visar att revisionsberättelser i sig kan användas 
för att förutse konkurser, om revisionsberättelsen dessutom adderas till 
nyckeltalsmodellerna som används för att förutsäga konkurser, ökar förmågan ytterligare. 
Allt som allt visar studien på att en oren revisionsberättelse kan vara en tidig 
varningssignal för att ett företag kommer att gå i konkurs.23  
 
En nyare undersökning gjord av Lasse Niemi och Stefan Sundgren visar att det finns ett 
starkt samband mellan den orena revisionsberättelsen och sannolikheten att företaget 
kommer att gå i konkurs. Det förefaller möjligt att med hjälp av revisionsberättelsen se 
om företag är i obestånd och kommer att gå i konkurs.24 
 
Revisionsberättelsen kan uttryckas fungera som en tidig varningssignal som upplyser om 
eventuella ekonomiska problem i företaget. Ändå handlar mycket av debatterna överlag 
om huruvida informationen i revisionsberättelsen är tillräckligt upplysande för 
användarna. Forskningen inom området har främst berört frågan hur och på vilket sätt 
man på bästa sätt kan förutse konkurser i företag. Åtskilliga modeller har blivit 
presenterade i syfte att se om företag är i obestånd och kommer att gå i konkurs, 
framförallt med hjälp av olika nyckeltal. Däremot är det förhållandevis få studier gjorda i 
Sverige om sambandet mellan den orena revisionsberättelsen tillsammans med nyckeltal 
för att klargöra om dessa faktorer ger antydningar om företag är i obestånd och kommer 
att gå i konkurs. Utifrån de studier vi funnit om relationen mellan orena 
revisionsberättelser och kommande konkurser är det av extra intresse att granska detta 
närmare. Dessa resonemang leder in oss på vår problemformulering. 

1.3 Problemformulering 
Kan revisionsberättelsen användas för att prognostisera konkurser?  

1.4 Syfte  
Vårt syfte med denna studie är att undersöka vilket informationsvärde 
revisionsberättelsen tillsammans med nyckeltal har för att prognostisera konkurser.  
 
Utöver vårt huvudsyfte har vi även ett delsyfte: 
 

                                                   
21 Koponen, Konkurserna aldrig så många, sid 54 
22 Altman, Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, sid 599-600 
23 Hopwood William, McKeown James and Mutchler Jane, A test of the Incremental Explanatory Qualified 
for Consistency and Uncertainly, The Accounting Review, Vol. LXIV, No. 1, 1989, sid  45-47 
24 Niemi Lasse and Sundgren Stefan, Are Modified Audit Opinions Related to the Availability of Credit and 
to Bankruptcy? – Evidence from Finnish Small Firms, working paper, 2007, sid 1,5,28-29 
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Att undersöka vilken anmärkning i den orena revisionsberättelsen som tillför mest i en 
konkursförutsägelse?  

1.5 Avgränsningar 
Då vi valt databasen Affärsdata som vår källa för att samla information om företagen i 
form av både nyckeltal samt revisionsberättelser, blev det naturligt för oss att endast 
undersöka små Svenska aktiebolag, vilka vi även benämner företag i studien. Detta på 
grund av att Affärsdata endast tillhandahåller årsredovisningar från svenska bolag. Mer 
om detta finns beskrivet i kapitel fem.  
 
Vi har även valt att undersöka en så kallad fokusgrupp, det vill säga konkursföretagen. 
Här hade vi även kunnat inkludera en granskning av företag som frivilligt valt att 
likvideras, men detta hade inte gett oss samma information om konkursförutsägelser då 
dessa företag inte alltid är i en finansiell kris vid likvidering. Genom att endast begränsa 
oss till företag som gått i konkurs anser vi oss få mer information samt kunna göra en mer 
tillförlitlig studie om konkursförutsägelser.  
 
Ytterligare har vi valt en kontrollgrupp som endast består av friska företag. Dessa har vi 
valt för att kunna göra jämförelser med konkursföretagen gällande både 
revisionsberättelsen samt de olika nyckeltalen. Utan denna kontrollgrupp hade det varit 
svårt, om inte omöjligt, att utföra denna studie eftersom vi inte hade haft något att 
jämföra konkursföretagen med för att kunna dra slutsatser om förmågan att förutse en 
konkurs.  

1.6 Studiens fortsatta disposition 
Kapitel 2: Teoretisk metod 
Detta kapitel presenterar den teoretiska metoden i uppsatsen. Här redogörs bland annat 
för författarnas förförståelse, både den teoretiska samt den socialt grundade, vilken 
kunskapssyn denna studie präglas av, vilket angreppssätt undersökningen har och vilken 
forskningsstrategi som används. 
 
Kapitel 3: Revisionsberättelsen 
Denna del presenterar grundläggande information om revisionsberättelsen som kan vara 
bra för läsaren att ha med sig vid vidare läsning av denna uppsats. I kapitlet beskrivs 
generellt om årsredovisningen och revision, revisionsberättelsen presenteras också, både 
den med standardutformning och den som avviker från standardutformningen. Några 
exempel på den sistnämnda berättelsen presenteras även.  
 
Kapitel 4: Konkursförutsägelse 
I detta kapitel ges en introduktion till konkurshistorik samt en redogörelse för de utvalda 
nyckeltalen vi valt att inkludera i vår studie. Tidigare forskning om revisionsberättelsen i 
en konkursförutsägelse presenteras också i denna del.  
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Kapitel 5: Praktisk metod 
Kapitel fem beskriver vårt praktiska tillvägagångssätt i denna studie. Här presenteras 
bland annat populationen i studien, det kriterium vi satt upp för våra företag, valet av 
nyckeltalen, databearbetningen samt källkritik.  
 
Kapitel 6: Empiri 
I denna del presenteras vårt resultat av den forskning vi gjort. Vi redogör bland annat för 
resultatet av vår slutgiltiga modell som vi även bygger undersökningen på, nämligen den 
logistiska regressionsmodellen.   
 
Kapitel 7: Analys 
Detta kapitel i uppsatsen består av den analyserande delen. Utifrån det deduktiva 
angreppssättet, presenterad i kapitel två, relaterar vi vårt erhållna resultat till den tidigare 
forskningen inom området. Analyserande diskussioner om det presenterade resultatet i 
kapitel sex redogörs även för.   
 
Kapitel 8: Slutsatser 
Kapitel åtta presenterar de slutsatser vi kommit fram till, utifrån dels vår 
problemformulering och dels syftet samt delsyftet i studien.  
 
Kapitel 9: Avslutande reflektioner 
Kapitel nio, som även är vårt avslutande kapitel, redogör för uppsatsens resultatkriterier 
såsom validiteten, reliabiliteten och generaliserbarheten. En presentation av det 
vetenskapliga bidraget till kommande forskning samt förslag till fortsatt forskning ges 
även i detta avsnitt.  
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KAPITEL 2: TEORETISK METOD 
 

Vi har använt den kvantitativa metoden i vår studie där data från årsredovisningar och 
nyckeltal har insamlats för att hitta eventuella samband mellan den orena 

revisionsberättelsen och förmågan att kunna förutse konkurser. Studien präglas av det 
deduktiva angreppssättet som innebär att befintliga teorier testas för att antingen 

förkasta eller bekräfta det statistiska sambandet. 

2.1 Ämnesval 
Som nämnts i problembakgrunden har många företagsskandaler inträffat under åren och 
vi alla vet att det antagligen kommer att inträffa fler. Enron och ABB är varken de första 
eller sista som varit i kriszonen. Vissa företag med orena revisionsberättelser går i 
konkurs medan andra företag lyckas överleva denna kritiska situation. Eftersom vi båda 
är intresserade av både revision och redovisning, samt då våra studier har den 
inriktningen, ser vi detta som ett högst intressant område att undersöka. Möjligheten att 
erhålla fördjupade kunskaper inom revision samt revisionsberättelsen ser vi som en stor 
fördel då vi båda efter avslutade studier siktar på en karriär inom revision och 
redovisning.  
 
Valet av vårt uppsatsämne kommer dels både från vårt allmänna genuina intresse för 
ekonomi samt på frågan huruvida egentligen revisionsberättelsen går att använda som 
komplement för en konkursförutsägelse. Intresset för detta ämne väcktes på en 
föreläsning då Stefan Sundgren, som själv forskar på området, presenterade detta. Genom 
att undersöka både konkursföretag och friska företag, kan revisionsberättelsen ge en 
indikation på en konkurs? Vi vill undersöka närmare huruvida den orena 
revisionsberättelsen tillsammans med utvalda nyckeltal kan prognostisera sannolikheten 
för en framtida konkurs. 

2.2 Förförståelse 
”Den kvantitativa metoden inom samhällsvetenskapen bygger historiskt sett på ideal om 
en förutsättningslös och objektiv vetenskap. Detta avspeglas också i hur man lägger upp 
forskningen. Forskaren ska ha ett jag-det-förhållande till undersökningsobjekten. Han 
eller hon ska stå på avstånd och observera och inte själv vara en del av det han studerar. 
Men forskare är inte och kan inte vara värdeneutrala och objektiva. De är människor och 
det är de själva, inte några andra, som ikläder sig rollen som forskare”.25 
 
Ovanstående citat stämmer in på majoriteten av forskare, oavsett objekt eller person som 
undersöks. Som forskare är det svårt, nästintill omöjligt att vara objektiv och 
förutsättningslös, individer påverkas av sina subjektiva värderingar. Förförståelsen skapas 
utifrån kunskaper och tidigare händelser. Alla forskare besitter olika förkunskaper 
beroende på skilda erfarenheter och lärdomar. Enligt Holme och Solvang består 

                                                   
25 Holme Idar Magne och Solvang Bernt Krohn, Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa 
metoder, Andra upplagan, Studentlitteratur, Lund, 1997, sid 151 
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förutsättningarna av två delar, den förförståelse man besitter teoretiskt samt den 
förkunskap som består av socialt grundade fördomar.26  
 
Sambandet mellan dessa två förutsättningar är väldigt nära och det gäller som forskare att 
finna sin egen identitet. Alla individer bör vara medvetna om vilken förförståelse de 
besitter samt hur detta kan komma att påverka studien. När detta blivit en medvetenhet 
kan planeringen med undersökningen påbörjas.27  

2.2.1 Teoretisk förförståelse 
Den teoretiska förförståelsen handlar om den kunskap man som individ besitter om 
forskningsämnet innan forskningsfasen börjat. Detta kan skilja sig åt mellan olika 
forskare beroende på att alla individer har olika ämneskunskaper, vilket bidrar till att 
definitionen av problemet kan komma att se olika ut beroende av forskare. Individer som 
har liknande förkunskaper tenderar att se på problemet på ett snarlikt sätt, medan 
personer med olika erfarenheter har benägenhet att behandla problemet på skiljaktiga 
sätt.28  
 
Den kunskap vi förvärvat till vår teoretiska förförståelse kommer främst ifrån tidigare 
kurser inom civilekonomprogrammet vid Umeå universitet. Vi har i vår utbildning valt 
att inrikta vårt magisterår mot redovisning och revision. Detta gör att vi har goda 
kunskaper inom företagsekonomi i stort, bland annat om årsredovisningar och hur dessa 
är uppbyggda. Vår grundläggande kunskap gällande nyckeltal har vi erhållit under en 
kurs i företagsekonomi B, Räkenskapsanalys och värdering. Under dessa år har vi även 
förvärvat lärdomar om hur vi på enklaste sätt hittar den information vi söker och 
framförallt har vi under våra år som universitetsstuderande utvecklat en förmåga att 
kritiskt granska denna information. Detta innebär att vårt urval av litteratur som står som 
grund till detta arbete har bedömts kritiskt.   
 
När det handlar om revisionsteorier har vi haft mycket hjälp av kursen Advanced auditing 
som är vår sista avslutade kurs hösten 2007 innan magisteruppsatsen påbörjades. De 
kunskaper vi framförallt har förskaffat oss från denna kurs består av allmänna teorier som 
genomsyrar revisorns arbete, exempelvis om revisionsprocessen och revisionsberättelsen. 
Vi har fått kunskaper om hur en revisionsberättelse är uppbyggd samt vad den innehåller 
både i ren och i oren form. Detta ger oss en bra teoretisk grundnivå för denna 
undersökning, framförallt om den orena revisionsberättelsen och dess innebörd vilket 
kommer att underlätta studiens genomförande.  
 
För att kunna genomföra denna undersökning krävs statistiska kunskaper i viss 
omfattning, framförallt gällande att se samband och relationer mellan vissa variabler. Vi 
har båda under vårt första år på universitetet läst en statistik kurs på A-nivå som 
behandlar området tillräckligt för att kunna verkställa denna studie. Mer djupgående 
litteratur som behandlar statistiska modeller har även använts för att kunna genomföra 
undersökningen. Däremot har ingen av oss några större kunskaper om konkurser. Den 

                                                   
26 Holme och Solvang, Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder, sid 151 
27 Ibid., sid 152 
28 Ibid., sid 151 
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ringa mängd information vi har om detta har vi förvärvat under kursen Handelsrätt som 
vi båda läste under vårt tredje universitetsår. Emellertid kommer vi att använda oss utav 
tidskrifter, vetenskapliga artiklar och litteratur som behandlar konkurser, vilket bidrar till 
ytterligare ökad förståelse om ämnet.  

2.2.2 Socialt grundad förförståelse  
De socialt grundande fördomarna kommer huvudsakligen från forskarens erfarenheter 
och sociala bakgrund såsom intressen, erfarenheter och politiska åsikter.29 Denna 
förförståelse kan vara både medveten eller omedveten och påverkar indirekt eller direkt 
forskarens omdömen och synsätt. Individers föreställningar blir med stor trolighet skiljda 
med tanke på dess skiljaktiga sociala bakgrunder. Ett citat av Maj-Britt Johansson 
Lindfors förklarar detta på ett sammanfattande och tydligt sätt: ”Man är inte född med ett 
förhållningssätt till världen”.30 
 
Vi förmodar att våra socialt grundade förförståelse inte kommer att ha alltför stor influens 
på denna studie. Detta på grund av att vi inte har som syfte att försöka tolka det 
datamaterial vi samlar in med hjälp av främst årsredovisningar och nyckeltal. Vårt mål 
kommer således att vara att samla in de färdiga beräkningarna som gjorts för att sedan 
kunna hitta eventuella samband mellan orena revisionsberättelser, nyckeltal och företags 
konkurser.  

2.3 Kunskapssyn 
Hur vi uppfattar vår verklighet och hur vi studerar den är vår verklighets- samt 
vetbarhetsuppfattning och kan sammanfattas som vår kunskapssyn. Inom kunskapssynen 
finns två skilda verklighets- och vetbarhetsuppfattningar, dessa är positivismen och 
hermeneutiken.31 Eftersom vår studie kommer att bestå av insamling av data som sedan 
ska undersökas med hjälp av statistiska metoder kommer vår studie främst ha ett inslag 
av den positivistiska kunskapssynen. Den positivistiskt inriktade forskaren vill avbilda 
och visa på det som är,32 man kan säga att denna syn handlar om att undersöka 
verkligheten för att kunna förklara en företeelse33. En forskare som har en hermeneutiskt 
inriktad forskning fokuserar mer på att försöka förstå, tolka och studera verkligheten för 
att förklara innebörder.34 
 
Vår forskning kommer att vara fri från våra egna värderingar då vi samlar in material och 
sedan testar dessa för att hitta samband, även detta är ett karakteristiskt drag för den 
positivistiska kunskapssynen. Den hermeneutiska forskaren använder däremot sin egen 

                                                   
29 Holme och Solvang, Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder, sid 151 
30 Johansson Lindfors Maj-Britt, Att utveckla kunskap – Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, Studentlitteratur, Lund, 1993, sid 25 
31 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap – Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, sid 10 
32 Ibid., sid 44-45 
33 Bryman Alan och Bell Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber Ekonomi, Malmö, 2005, 
sid 26-29 
34 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap – Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, sid 44-45 
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Teori   observationer/resultat 

värdering i forskningen.35 Vi kommer att erhålla färdiga skattningar utifrån vårt 
slumpmässiga urval som visar resultatet svart på vitt. Med tanke på att vi kommer att 
strikt hålla oss till årsredovisningar och uträknade nyckeltal från Affärsdata för att samla 
in data, utan att ha någon kontakt med dem som upprättat dessa, kommer det att falla sig 
ganska naturligt att hålla forskningens subjekt fria från våra egna värderingar vilket är 
typiskt för den positivistiska forskaren.36 
 
Ytterligare ett kännemärke för vår positivistiska prägel i studien är att samma resultat 
skulle erhållas om undersökningen skulle replikeras av en annan forskare.37 Detta grundar 
sig i att vi med hjälp av ett dataprogram får ett slumpmässigt urval utifrån vår population, 
vilket innebär att alla enheter i populationen har lika stor chans att bli valda38 samt att 
resultatet inte bara är passande för vårt urval utan även för vår hela population39. 

2.4 Angreppssätt 
Utifrån vår kunskapssyn denna studie präglas utav, kommer förhållandet mellan teori och 
empiri följa ett likartat synsätt. Vi kommer att granska och prova de tidigare teorierna för 
att kunna antingen acceptera dessa eller avfärda dem. Som forskare kan man utgå ifrån 
två angreppssätt, antingen induktivt eller deduktivt. Den induktiva forskningen 
reflekteras i att man utgår ifrån empiri för att skapa en förståelse för teorin. En deduktiv 
ansats betyder att utgångspunkten för studien är den tidigare teori som finns på området, 
det är teorin som styr datainsamlingen. Med hjälp av teorin försöker man förklara 
empirin.40 Utifrån vår undersökning kommer vi inte att ha som mål att generera nya 
teorier, studien kommer istället att präglas av redan befintliga teorier som ska testas för 
att antingen förkasta eller bekräfta det statistiska sambandet mellan den orena 
revisionsberättelsen och förmågan att kunna förutse konkurser. Därför kommer det 
deduktiva angreppssättet komma väl till pass i vår studie. Vi kommer främst att utgå ifrån 
tidigare forskning inom området för att se om dessa stämmer överens med det empiriska 
resultat vi erhåller genom datainsamlingen.  
 
Deduktion kan enkelt illustreras som:41  
 
 
 

2.5 Forskningsstrategi 
Kvalitativa och kvantitativa metoder är tillvägagångssätt som används vid olika 
forskningar. Kvantitativa metoder är formaliserade och strukturerade och kontrolleras av 
forskaren i större utsträckning än de kvalitativa.42 Vår studie har som syfte att undersöka 
                                                   
35 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, sid 26-29 
36 Ibid., sid 26-29 
37 Ibid., sid 26-29  
38 Ibid., sid 115 
39 Dahmström Karin, Från datainsamling till rapport – att göra en statistiskt undersökning, Tredje 
upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2000, sid 192 
40 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, sid 23-25 
41 Ibid., sid 25 
42 Holme och Solvang, Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder, sid 14 
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informationsvärdet i revisionsberättelsen tillsammans med nyckeltal för att kunna 
prognostisera konkurser, i detta fall kommer den kvantitativa metoden komplettera 
studien bra. Eftersom vi kommer att utgå ifrån ett deduktivt synsätt mellan teori och 
empiri där huvudsyftet är att prova teorier, följer det sig naturligt att anta en kvantitativ 
metod vid vår forskning43. 
 
Kvantitativ datainsamling förklaras som att försöka klarlägga vad som orsakar ett 
fenomen44 och präglas huvudsakligen av siffror vid datainsamlingen och vid analysen 
används ofta statistiska mätmetoder.45 Metoden i kvantitativ forskning definierar utifrån 
frågeställningen vilka förhållanden som är av särskilt intresse46, i vår studie representerat 
av konkursföretag med orena revisionsberättelser. Vi kommer via årsredovisningar och 
olika nyckeltal använda statistiska modeller för att hitta eventuella samband mellan 
revisionsberättelser, nyckeltal och företags konkurser. Selektivitet och avstånd till 
informationskällan är ofta fallet i kvantitativ undersökning. I vår studie kommer vi att 
hämta vårt undersökningsmaterial utifrån Affärsdata och årsredovisningar och avståndet 
till både revisorn och företaget kommer att vara stort.47 

2.6 Val av perspektiv 
Vårt perspektiv för denna uppsats är intressenternas, revisionsberättelsen riktar sig till 
intressenterna och de påverkas därför av informationen som presenteras i berättelsen. Det 
ligger i alla intressenters intresse att veta om ett företag kommer att gå i konkurs och det 
är även intressenterna som drabbas hårdast vid en konkurs. För investerare är det viktigt 
att veta om en aktie är värd att köpa eller om det är dags att sälja en innehavd aktie. För 
kreditgivare är det viktigt att fatta rätt beslut i en lånesituation. Det kan vara ett företag 
som inte sedan tidigare är känt för banken och som vill låna eller det kan också vara en 
gammal kund som vill höja sin kredit. Om banken kan se, genom att titta på företagets 
räkenskaper, att de tyder på att företaget kommer att gå i konkurs kan de neka företaget 
lån och slippa en kreditförlust. Ett annat exempel på en intressent som kan dra nytta utav 
en konkursförutsägande modell är leverantörerna. Risken för leverantörerna är att deras 
kundfordringar inte blir betalda, vilket kan motverkas genom att inte sälja på kredit till 
bolag som visar tendenser till konkurs. 
 

 

                                                   
43 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, sid 40 
44 Ibid., sid 99-100 
45 Ibid., sid 40 
46 Holme och Solvang, Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder, sid 14 
47 Ibid., sid 14 
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KAPITEL 3: REVISIONSBERÄTTELSEN 
 
Revisorns väsentligaste uppgift består i att granska företagens årsredovisningar, målet 

med revisionen är att informera om företagets årsredovisning är upprättad i enlighet med 
gällande regelverk. När granskningen är avslutad återstår att utge revisionsberättelsen. 
En revisionsberättelse med standardutformning innebär att det reviderade företaget följt 

de regler och normer som gäller för lagen om årsredovisningen, medan en 
revisionsberättelse som avviker från standardutformningen upplyser om att företagets 
årsredovisning inte är riktigt presenterad eller att det förekommer brister i företagets 

förvaltning. 

3.1 Årsredovisningen 
De riktlinjer som företag bör följa vid upprättandet av årsredovisningen finns att hitta i 
den svenska bokföringslagen samt i årsredovisningslagen.48 Företag har bland annat en 
skyldighet att löpande bokföra alla affärshändelser, se till att det finns verifikationer för 
de transaktioner som skett inom företaget, spara den räkenskapsinformation som krävs 
för att kunna presentera räkenskaperna i exempelvis dokument eller mikroskrift, upprätta 
en balansräkning, avsluta den löpande bokföringen enligt särskilda bestämmelser samt att 
upprätta redovisningen i enlighet med god redovisningssed.49 
 
Företagens redovisning ligger till grund för att ge information om bolaget till dess 
intressenter, bland annat upplysningar om det finansiella läget i företaget och utsikterna 
för framtiden.50 Att ge användarna pålitlig och tillförlitlig information om företaget kan 
sägas vara årsredovisningens viktigaste syfte. Detta gör att beslutsfattandet för 
användarna underlättas och de kan fatta säkrare beslut.51  

3.2 Revision 
Revisorns huvudsakliga uppgift består i att granska företagens årsredovisning för att 
minska riskerna för fel och brister i redovisningen samt för att påvisa att allmänna regler 
och normer följs av företaget. Revisorn ska även kontrollera styrelsens och VD:s 
förvaltning.52 Målet med revision är att revisorn ska kunna yttra sig om ett företags 
årsredovisning är upprättad i enlighet med gällande regelverk.53 Revision bidrar till ökad 
trygghet och trovärdighet för företagets finansiella rapporter både internt inom företaget 
och externt till företagets intressenter.54 Banker, stat, kommun och kunder är exempel på 
externa intressenter medan ägare och företagsledningen består av de interna.55  
 

                                                   
48 Bokföringslagen (1999:1078), 1 kap, 2§, Årsredovisningslagen (1995:1554), 1 kap, 3§ 
49 Bokföringslagen (1999:1078), 4 kap, 1-2 §§ 
50 Lönnqvist, Årsredovisning i aktiebolag och koncerner, sid 13 
51 Ibid., sid 13 
52 Ibid., sid 19 
53 Eilifsen et al., Auditing & Assurance services, sid 548 
54 FAR, Om branschen 
55 Bergström Inger och Lumsden Marie, Ekonomisystem i mindre företag, Akademisk avhandling, Doctoral 
thesis, Luleå tekniska högskolan, 1993, sid 45 
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3.3 Revisionsberättelsen 
När revisorn har avslutat själva granskningen av räkenskaperna återstår den sista biten i 
hela revisionsprocessen, nämligen att utge revisionsberättelsen. Denna rapport är 
offentlig och ska finnas att tillgå alla intressenter.56 Regler om revisionsberättelsens 
utformning hittar man i Revisionsstandard (RS) 709 ”Revisionsberättelsens utformning i 
aktiebolag och andra företag”. Standarden bygger på den internationella 
redovisningsstandarden (ISA) 700 men är anpassad till svenska förhållanden. Syftet med 
standarden är att ge vägledning om utformningen av revisionsberättelsen.57  
 
En revisionsberättelse ska alltid innehålla ett uttalande om huruvida revisorn anser att det 
granskade företaget har upprättat årsredovisningen i överensstämmelse med 
årsredovisningslagen samt om den ger en rättvisande bild av bolagets resultat och 
ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förutom detta ska 
revisionsberättelsen också innehålla uttalanden angående fastställande av resultat och 
balansräkningen, det i förvaltningsberättelsen framställda förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust samt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och 
verkställande direktören.58  

3.3.1 Revisionsberättelser med standardutformning 
Revisorns uttalanden i revisionsberättelsen kan vara av två olika slag, antingen är de rena 
eller orena. När revisorn uppger att det reviderade företaget följt de regler och normer 
som gäller för lagen om årsredovisningen, är detta ett rent uttalande. Detta visar på att 
företagets räkenskaper är till största sannolikhet riktigt presenterade, att företaget följt 
standarden och att redovisningen är upprättad i enlighet med god redovisningssed. 
Revisorn ger då ut en ren revisionsberättelse, kallas även för den standardiserade, och 
påvisar att företaget är trovärdigt och tillförlitligt.59 Den rena revisionsberättelsen har 
vissa grundläggande delar och ett exempel av denna finns i Bilaga A. 
 
Vid granskning, då revisorn gör bedömningen att företaget har upprättat årsredovisningen 
i enighet med gällande lagar, föreligger ett ”bestyrkande med hög men inte absolut 
säkerhet”. Detta innebär att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter men 
att revisorn inte med absolut säkerhet kan garantera att de granskade finansiella 
rapporterna är fullständigt felfria. Det finns en liten chans att denne kan ha missat något 
vid granskningen då det är omöjligt för revisorn att kontrollera alla poster i 
årsredovisningen. Revisorn måste följaktligen fokusera på områden med högsta risker för 
felaktigheter.60 En prioritering av de föremål som ska komma att granskas samt 
informationen som ska kvalitetssäkras måste göras av revisorn.61  

                                                   
56 Eilifsen et al., Auditing & Assurance services, sid 37 
57 FARs samlingsvolym 2007 Del 2, FAR FÖRLAG AB, Stockholm, december 2006, sid 521 
58 Ibid., sid 521 
59 Eilifsen et al., Auditing & Assurance services, sid 548 
60 Ibid., sid 523 
61 Johansson Sven-Erik, Häckner Einar och Wallerstedt Eva, Uppdrag revision – Revisionsprofessionen i 
takt med förväntningarna? Peter Öhman: Är det viktigare för revisorer att göra saker rätt än att göra saker 
rätt?, SNS FÖRLAG, Finland, 2005, sid 62 
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3.3.2 Revisionsberättelser som avviker från standar dutformningen 
En revisionsberättelse som avviker från standardutformningen är en så kallad oren 
berättelse och kan innebära att företagets årsredovisning inte är riktigt presenterad eller 
att brister i företagets förvaltning föreligger. Revisorn har en skyldighet att lämna 
uttalanden i revisionsberättelsen och anmärkningar om påtagliga brister som denne funnit 
i årsredovisningen samt om sådana händelser som inte är medtagna i redovisningen men 
som enligt lagen ska finnas med. Den orena revisionsberättelsen har samma utformning 
som den rena berättelsen, bortsett från att den orena har en tilläggsparagraf angående de 
brister som revisorn funnit i årsredovisningen.62 
 
Det finns två situationer då revisorn är skyldig att lämna ett orent uttalande i 
revisionsberättelsen. Första omständigheten är då revisorn omöjligen kan samla 
tillräckligt med revisionsbevis, detta kan vara då revisorn inte har tillräckligt med bevis 
angående någon osäker komponent i redovisningen. Den andra situationen är då de 
finansiella rapporterna är påverkade av regelverken, exempelvis vid upprättandet av 
årsredovisningen då regelverken inte följts.63   
 
En revisionsberättelse kan avvika från standardutformningen under förhållanden som 
enligt revisorns bedömning påverkar något av hans eller hennes uttalanden. När revisorn 
gör bedömningen att ett förhållande påverkar ett eller flera av hans eller hennes 
uttalanden måste en revisionsberättelse med ett orent uttalande lämnas. Om revisorns 
slutsats är att han eller hon inte kan lämna en revisionsberättelse enligt 
standardutformningen med hänsyn till att revisorn är oenig med styrelsen och VD:n i 
någon fråga eller att det finns någon begränsning i revisionsarbetets inriktning och 
omfattning ska revisorn uttala sig med reservation. När revisorn är oenig med styrelse 
och VD och effekten är så väsentlig att ett uttalande med reservation inte är tillräckligt 
som upplysning ska revisorn uttala en avvikande mening. När en revisor inte kunnat få 
tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som en följd av en begränsning i 
revisionsarbetets inriktning och omfattning och det är väsentligt och omfattande ska 
revisorn konstatera att han eller hon inte kan uttala sig.64 Härefter kommer vi att 
redogöra för sex olika kategorier av orena revisionsberättelser. 

3.3.2.1 Revisorn kan varken tillstyrka eller avstyr ka balans- och resultaträkning 
En revisionsberättelse ska alltid innehålla ett uttalande om balans- och resultaträkningen i 
bolaget kan fastställas av revisorn. Då revisorn inte lämnat några anmärkningar i 
berättelsen angående balans- och resultaträkningen kan denne tillstyrka att dessa är 
upprättade enligt årsredovisningslagen och att dessa ger en rättvis bild av företagets 
ekonomiska ställning. Då revisorn under sin granskning har funnit väsentliga brister i 
årsredovisningen kan det ibland vara omöjligt för revisorn att lämna ett uttalande om 
detta i revisionsberättelsen. Med detta menas att revisorn varken kan tillstyrka eller 
avstyrka att balans- och resultaträkningen är upprättad enligt gällande regler. I 
revisionsberättelsen kan detta se ut på följande sätt: 

                                                   
62 FARs samlingsvolym 2007 Del 2, sid 528-532 
63 Ibid., sid 529-530 
64 Ibid., sid 528-530 
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”Jag (Vi) kan varken tillstyrka eller avstyrka att årsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen samt disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen.” 65 

3.3.2.2 Anmärkning om fortsatt drift 
Utifrån de revisionsbevis som insamlats under revisionens gång ska revisorn göra en 
bedömning om företagets antagande om fortsatt drift. Revisorn kan fastsälla att det finns 
en väsentlig osäkerhetsfaktor att hänföra till händelser eller förhållanden som enskilt eller 
tillsammans kan leda till betydande tvivel om att företaget kan fortsätta sin verksamhet. 
En väsentlig osäkerhetsfaktor existerar om revisorn bedömer att faktorn är så pass 
betydande att årsredovisningen inte är rättvisande utan upplysning om den.66  
 
Revisorn ska agera beroende av informationen i årsredovisningen gällande om det 
betydande tvivlet är tillräcklig eller inte. För detta krävs en tillräcklig beskrivning av de 
händelser och förhållanden som ger upphov till det betydande tvivlet om företagets 
förmåga att fortsätta sin verksamhet samt företagsledningens planer för att hantera dessa 
händelser och förhållanden. Dessutom krävs att det klart och tydligt anges att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor och att företaget därför kanske inte kan fortsätta att realisera 
sina tillgångar och betala sina skulder.67 En anmärkning om fortsatt drift i 
revisionsberättelsen kan se ut som följer: 
 

”Utan att det påverkar mina uttalanden vill jag fästa uppmärksamhet på att 
bolaget återigen redovisar en stor förlust på 1 332 270 kronor för innevarande 
verksamhetsår. Detta förhållande tyder på att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor som väcker tvivel om bolagets förmåga att fortsätta sin 
verksamhet.”68 

3.3.2.3 Anmärkning angående skatter och avgifter 
En vanlig orsak till företags orena revisionsberättelser beror på att företaget inte betalat 
skatter och avgifter i rätt tid.69 Enligt lag är revisorn skyldig att anmärka i 
revisionsberättelsen om denne funnit att företaget inte har lämnat in en skattedeklaration 
eller betalat skatter och avgifter i rätt tid.70  
 
Alla juridiska personer inklusive aktiebolag är obegränsat skyldiga att betala en statlig 
skatt på de inkomster som denne förvärvar i sin näringsverksamhet. Skatten beräknas på 
den beskattningsbara inkomsten och räkenskapsåret som slutat närmast före taxeringsåret 
är det beskattningsbara året.71  
 
Då revisorn har gjort anmärkningar i revisionsberättelsen om att företaget inte har betalat 
skatt och sociala avgifter i rätt tid kan detta se ut enligt följande: 
                                                   
65 FARs samlingsvolym 2007 Del 2, sid 524-526, 538 
66 Ibid., sid 500 
67 Ibid., sid 501 
68 Databasen Affärsdata, Göingsanering AB, Tyringe, Årsredovisning 2006, revisionsberättelsen 
69 FARs samlingsvolym 2007 Del 2, sid 519-520 
70 Aktiebolagslagen (2005:551), 9 kap, 34 § 
71 Inkomstskattelagen (1999:1229), 1 kap, 3, 7, 15 §§  
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”Vid flera tillfällen har avdragen skatt och sociala avgifter inte betalats i rätt tid. 
Dröjsmålen beror på bristande rutiner och oklar arbetsfördelning mellan bolaget 
och den redovisningsbyrå som hjälper företaget med att upprätta bokföringen. 
Styrelsen och verkställande direktören har därmed inte fullgjort sina skyldigheter 
enligt aktiebolagslagen, men försummelserna har inte medfört någon skada för 
bolaget, utöver dröjsmålsräntor.” 72 

3.3.2.4 Anmärkning om att aktiekapitalet är förbruk at till hälften  
Ytterliggare en orsak till den orena revisionsberättelsen är att företag har ett eget kapital 
som understiger hälften av aktiekapitalet. Styrelsen för ett aktiebolag är skyldig att 
upprätta en kontrollbalansräkning om det finns skäl att tro att bolagets eget kapital 
understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Kontrollbalansräkningen skall 
upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och undertecknas av styrelsen. Om 
kontrollbalansräkningen visar att bolagets eget kapital understiger hälften av det 
registrerade aktiekapitalet, skall styrelsen så snart som möjligt kalla till bolagsstämma 
och efter vissa kontrollstämmor ska det prövas om bolaget skall gå i likvidation.73 
 
Enligt aktiebolagslagen ska revisorn lämna ett uttalande i revisionsberättelsen om 
huruvida årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med gällande lag om 
årsredovisning. Då ett företag har ett eget kapital understigande halva aktiekapitalet och 
denna inte upprättar en kontrollbalansräkning följer således inte bolaget reglerna i 
aktiebolagslagen. Detta resulterar i att revisorn måste göra ett uttalande om detta i 
revisionsberättelsen, vilket bidrar till att företaget får en oren revisionsberättelse.74 Detta 
kan se ut på följande vis:  
 

”Bolagets balansräkning utvisar att aktiekapitalet är förbrukat till mer än hälften. 
Jag har i särskild skrivelse till styrelsen erinrat om dess skyldigheter enligt 
aktiebolagslagen 25 kap 13§.” 75 

3.3.2.5 Oklarhet vid värdering av balansposter 
Revisionsberättelsen ska innehålla uttalanden om fastställandet av resultat och 
balansräkningen.76 Då revisorn finner att de finansiella rapporterna är upprättade utan att 
regelverken följts, exempelvis då årsredovisningen avviker från årsredovisningslagen och 
god redovisningssed eller genom att poster helt eller delvis felaktigt medtagits eller 
uteslutits måste revisorn göra ett uttalande om detta i revisionsberättelsen. Även då 
årsredovisningen har fel och brister i fråga om till exempel värdering eller periodisering, 
måste revisorn utge en oren revisionsberättelse.77 
 
Revisorn kan även anmärka om att de redovisningsprinciper som valts av företaget inte är 
lämpliga, att de inte tillämpats rätt eller att upplysningarna i årsredovisningen inte är 

                                                   
72 FARs samlingsvolym 2007 Del 2, sid 519-520 
73 Aktiebolagslagen (2005:551), 25 kap, 13, 15 §§ 
74 Ibid., 9 kap, 31 §, 25 kap, 13, 15 §§ 
75 Databasen Affärsdata, Clapro Undertak AB, Skövde, Årsredovisning 2006, revisionsberättelsen 
76 FARs samlingsvolym 2007 Del 2, sid 521 
77 Ibid., sid 515-517 
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tillräckliga. Detta kan leda till att revisorn uttalar sig med reservation eller att han eller 
hon uttalar en avvikande mening.78 Revisorns uttalande är beroende av om bristen är 
väsentlig eller inte. Om bristen inte är väsentlig uttalar sig revisorn med reservation. 
Eftersom bristerna inte påverkar bolagets resultat eller ställning kan revisorn tillstyrka att 
resultat och balansräkning ska fastställas. Om bristen däremot är så väsentlig att 
årsredovisningen inte ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning, ska 
revisorn anmärka på förhållandet och avstyrka att resultat och balansräkning fastställs.79 
 
Ett exempel på hur en oren revisionsberättelse med denna anmärkning kan se ut är som 
följer: 
 

”På grund av denna osäkerhet kan vi inte uttala oss om huruvida 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om den 
därmed ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med 
god redovisningssed i Sverige. Vi kan inte heller uttala oss om 
förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.” 80 

3.3.2.6 Övriga anmärkningar  
Andra orsaker till den orena revisionsberättelsen kan bland annat vara att revisorns arbete 
har begränsats och därför uttalar denne sig med reservation eller avstår från att uttala 
sig.81 Ytterligare anmärkningar i revisionsberättelsen kan vara på grund av brister i den 
interna kontrollen, revisorn har ej haft fullständig kontroll samt att det kan finnas osäkra 
lånefordringar och förbjudna lån.82 Här följer några exempel på övriga anmärkningar: 
 

”Årsredovisningen har ej upprättas inom den tid årsredovisningslagen 
föreskriver.” 83 
 
”Bolaget har under räkenskapsåret haft bristande intern kontroll och 
eftersläpningar i bokföringen.”84 
 

                                                   
78 FARs samlingsvolym 2007 Del 2, sid 529-530 
79 Ibid., sid 515-517 
80 Databasen Affärsdata, Calleo Holding AB, Göteborg, Årsredovisning 2006, revisionsberättelsen  
81 FARs samlingsvolym 2007 Del 2, sid 529-530 
82 Andersson Lisa och Edsvik Tina, Den orena revisionsberättelsen – orsaker och effekter, 
Kandidatuppsats, Institutionen för ekonomi och företagande, Södertörns Högskola, 2006, sid 20 
83 Databasen Affärsdata, Elektriska Anders Isaksson AB, Köping, Årsredovisning 2006, 
revisionsberättelsen 
84 Databasen Affärsdata, Recviviva, Stockholm, Årsredovisning 2006, revisionsberättelsen 
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KAPITEL 4: KONKURSFÖRUTSÄGELSE 
 

År 2007 var det 5 791 stycken företag som försattes i konkurs, av dessa var 4 343 
aktiebolag. Det har bedrivits mycket forskning om konkursförutsägelser i företag med 

hjälp av både revisionsberättelsen och olika nyckeltal. Överlag tyder forskningen på att 
det finns ett samband mellan revisionsberättelsen och en kommande konkurs. 

4.1 Konkurshistorik 
År 1296 lagfäste Birger Magnusson Upplandslagen, vilken innehöll ett antydande om ett 
konkursförhållande mellan gäldenärer och borgenärer. Lagen behandlade dock bara 
konkurser beträffande avlidna gäldenärer, efter vilka skulder skulle betalas.85 Först i 
mitten av 1300-talet, i Visby Stadslag, nämns för första gången en levande gäldenär i 
lagen. Under 1500- och 1600-talen utvecklades Sverige till en europeisk stormakt, det 
svenska näringslivet expanderade vilket bidrog till en efterfrågan av nya regler för bland 
annat handel. Den 1 september 1736 trädde 1734 års allmänna lag ikraft, den innehöll en 
Handelsbalk som reglerade konkurser och förmånsrättsordning.86  
 
Den författning som ses som Sveriges första konkurslag är ”Kongl Maj:ts förklaring om 
hvad vid fallissementer samt cessions- och concurs-tvister hädanefter bör iakttagas”. Där 
fanns tidigare saknade regler om bland annat rättegångsprocess, ansökan om konkurs, 
förvaltning av konkursboet och rapportering under konkurstiden. Denna konkurslag 
utsattes under 1800-talet för vissa tillägg och ändringar, bland annat fick borgenärer år 
1818 rätt att begära gäldenären i konkurs. Den 1 januari 1922 trädde en ny konkurslag i 
kraft, vilken har reviderats många gånger under årens lopp. Den nu gällande 
konkurslagen trädde ikraft den 1 januari 1988 och innehåller bland annat nya regler om 
återvinning, näringsförbud och ackord. 87 
 
Enligt Konkurslagen är kravet för att få ansöka om att sätta gäldenären i konkurs således 
att denne är i obestånd, det vill säga att denne inte kan betala sina skulder. Denna 
insolvens ska inte bara vara tillfällig. Företag kan försättas i konkurs då antingen 
gäldenären som är i obestånd på egen begäran önskar detta eller att en borgenär ansökt att 
få gäldenären försatt i konkurs.88  
 
Det hittills högsta antalet konkurser registrerat under ett år var 1992 då 22 449 företag i 
Sverige gick i konkurs.89 År 2006 var det 6 489 företag som försattes i konkurs90 varav 4 
649 stycken av dessa var aktiebolag91 jämförelsevis med år 2007 då 5 791 företag gick i 
konkurs92 av vilka 4 343 var aktiebolag93. Åtskilliga studier har visat att drygt hälften av 
                                                   
85 Koponen, Konkurserna aldrig så många, sid 24-25 
86 Ibid., sid 25-26 
87 Ibid., sid 26-27 
88 Konkurslagen (1987:672), 1 kap, 2 § 
89 Koponen, Konkurserna aldrig så många, sid 30 
90 Institutet för tillväxtpolitiska studier, s2007:002 Konkurser och offentliga ackord 
91 Statistiska centralbyrån, Statistikdatabasen 
92 Institutet för tillväxtpolitiska studier 
93 Statistiska centralbyrån, Statistikdatabasen 
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de företag som drabbas av en konkurs bara har varit verksamma i fem år eller mindre.94 
En undersökning publicerad i tidskriften Revisorn informerar tyder på att mer än hälften 
av de företag som 1997 fick en oren revisionsberättelse har gått i konkurs fem år senare, 
jämfört med de 20 procent som fått en ren revisionsberättelse.95  
 
Mycket forskning har bedrivits om förutsägelser av konkurser i företag och många av 
dessa studier är genomförda med hjälp av olika nyckeltal för att kunna prognostisera en 
konkurs. Vi kommer här att presentera några av de tidigare studier som är gjorda för att 
utreda huruvida nyckeltalen kan användas för konkursförutsägelser för att sedan kunna 
inkludera dessa i vår undersökning tillsammans med revisionsberättelsen. 

4.2 Nyckeltal  
En av de första studierna inom konkursföreutsägelser är gjord av William Beaver. Han 
använde en univariat modell innehållande enskilda nyckeltal för att se vilka som bäst 
förutsedde en konkurs.96 Däremot är Altmans undersökning den mest etablerade 
forskningen inom området konkursförutsägelser. Altmans studie är en utveckling av 
Beavers tidigare univarata modell, han förbättrade denna till en multivariat statistisk 
modell. Den univariata modellen testade nyckeltalen enskilt medan den multivariata 
modellen sammanvägde nyckeltalen. Forskningen baseras på huruvida man med hjälp av 
en denna statistiska modell, z-modellen, kan urskilja samband mellan flera nyckeltal och 
företags konkurser.97 Altman valde ut 22 nyckeltal som visat sig vara bra på att förutse 
konkurser och delade sedan in dessa nyckeltal i fem kategorier.98 De bästa nyckeltalen för 
att förutse en konkurs visade sig vara de som mätte lönsamhet, likviditet och 
betalningsförmåga.99 Resultatet av studien visade att i 95 procent av fallen, med data från 
ett år före konkursen, kunde modellen förutse en konkurs. Med data från två år innan 
konkursen kunde modellen med 83 procents säkerhet förutse en kommande konkurs.100 
 
Altmans traditionella z-modell är fortfarande väl accepterad och används bland både 
forskare och akademiker trots att det ständigt presenteras nya modeller för att kunna 
prognostisera konkurser.101 Agarwal och Taffler gjorde år 2007 en liknande undersökning 
som Altman gjorde 1968, för att utreda om z-modellen verkligen fungerar för att kunna 
förutse en konkurs. Trots att det gått närmare 40 år sedan modellen testades för första 
gången, verkar denna fungera än. Resultatet de kommer fram till är att modellen alltjämt 
kan användas till förutsägelser om företagens konkurser.102 
 

                                                   
94 Koponen, Konkurserna aldrig så många, sid 40-41 
95 Ett inlägg av Revisorsamfundet SRS i debatten om revisionsplikt, sid 2 
96 Beaver William H., Alternative Accounting Measures as Predictors of Failure, The accounting review, 
Vol. 43, No. 1, 1968 sid 116 
97 Altman, Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, sid 593-594  
98 Ibid., sid 593-594 
99 Ibid., sid 609 
100 Ibid., sid 599-600 
101 Agarwal Vineet and Taffler Richard J., Twenty-five year of the Taffler z-score model: does it really have 
predictive ability?, Accounting and Business Research, Vol 37, No. 4, 2007, sid 285 
102 Ibid., sid 298-299 
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James A. Ohlson har utfört en undersökning beträffande möjligheten att förutse 
konkurser med hjälp av olika finansiella nyckeltal. Studien behandlar 105 konkursföretag 
och 2 058 företag som inte gått i konkurs under perioden 1970-1976. Fyra faktorer som 
påverkade sannolikheten att företag skulle gå i konkurs inom ett år var identifierade. 
Dessa var (1) storleksmått, (2) kapitalstrukturmått, (3) lönsamhetsmått och (4) 
likviditetsmått.103 Dessa mått har även vi utgått ifrån i vår studie och nyckeltalen vi valt 
att fokusera på bygger även på dessa fyra faktorer. De nyckeltal vi har valt att inkludera i 
vår undersökning är balansomslutning, soliditet, räntabilitet på totalt kapital, 
vinstmarginal och kassalikviditet.  

4.2.1 Storleksmått 

4.2.1.1 Balansomslutning 
Det mått vi fokuserat på som mäter storleken i ett företag är balansomslutningen. Det är 
summan av det egna kapitalet och skulder i företaget och finns att hitta längst ner i 
balansräkningen.  
 
Det finns forskare som påvisar att det finns ett samband mellan företagets storlek och 
sannolikheten för konkurs. Ohlson framlägger bevis för att ett större företag, med högre 
balansomslutning, har en mindre risk för att drabbas av en konkurs än mindre företag104. 
Shumway är ytterligare en forskare som med sin studie från 2001 visar att företagets 
storlek är en betydande faktor vid konkursförutsägelser. Shumway påvisar även att 
mindre företag, det vill säga företag med lägre balansomslutning, har en ökad risk för att 
drabbas av en konkurs jämfört med företag med högre balansomslutning.105 I Charitous 
m.fl. studie hänvisas till Lennox undersökning från 1999 där även han lägger fram bevis 
för att företagets storlek är en betydande faktor för ett företags konkurs.106 

4.2.2 Kapitalstrukturmått 
Det finns olika mått för att mäta den finansiella styrkan i ett företag, ett av dessa mått är 
soliditeten.107  

4.2.2.1 Soliditet 
Soliditeten är det vanligaste måttet på ett företags finansiella styrka. Nyckeltalet visar hur 
mycket av företagets totala tillgångar som är finansierade med egna medel. ”Soliditeten 
kan sägas vara ett mått på företagets långsiktiga överlevnadsförmåga.”  När företag har 
en hög soliditet visar detta på att företaget har en buffert i det egna kapitalet, detta 
innebär att desto högre soliditet ett företag har desto bättre kan företaget klara av 
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Vol. 18, No. 1, 1980, USA, sid 110 
104 Ibid., sid 119-122 
105 Shumway Tyler, Forecasting Bankruptcy More Accurately:A simple Hazard Model, Journal of Busiess, 
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finansiella svackor.108 Hur hög soliditeten bör vara varierar, dels på branschen dels på 
företag men även på vem man frågar. Enligt Nilsson m.fl. ligger en normal soliditet 
mellan 30-40 procent109, medan Larsson hävdar att detta nyckeltal bör ligga på cirka 50 
procent, det vill säga hälften av företagets totala kapital består av eget kapital110.   
 
Som sagts ovan varierar soliditeten mycket beroende på företag samt bransch, stora 
börsnoterade företag har ofta en soliditet mellan 30-50 procent medan mindre ägarledda 
företag kan ha lägre siffror.111 Enligt Engström är det svårt att sätta krav på hur hög 
soliditeten bör vara, däremot menar han att företag alltid ska sträva efter att förbättra 
detta mått.112   
 
Detta mått är flitigt använd bland olika forskare vid konkursförutsägelser. En av dessa är 
Altman, hans studie visar att måttet kapitalstruktur (betalningsförmågan) i ett företag är 
signifikant för att förklara konkurser.113 Ytterligare forskare som kommit fram till 
liknande slutsatser är Huyghebaert m.fl. Deras studie visar att företag som i större grad är 
finansierade av banklån, det vill säga har en lägre soliditet, har även en större risk för att 
drabbas av en konkurs jämfört med de företag som har en högre soliditet.114  
 
Även Charitou m.fl. har testat huruvida soliditeten kan användas för att prognostisera 
konkurser, undersökningen visar att soliditeten är signifikant för att förklara en konkurs. 
Mer visar studien att soliditeten var negativt korrelerad med risken för konkurs vilket 
innebär att desto högre soliditet desto mindre risk för en konkurs.115 Shumway testar även 
soliditetens betydelse vid en konkursförutsägelse, även denna undersökning visar att 
soliditeten är signifikant mot en konkurs och att nyckeltalet var negativt korrelerat med 
risken för konkurs.116  

4.2.3 Lönsamhetsmått 
Det finns många olika sätt att mäta lönsamheten i företag. Ett av de vanligaste måtten är 
räntabilitet på totalt kapital.117 

4.2.3.1 Räntabilitet på totalt kapital 
Nyckeltalet räntabilitet på totalt kapital ger en tydlig bild över företagets lönsamhet. Ur 
framförallt aktieägarnas samt placerares synvinkel är detta högst intressant då måttet ger 
information om det är intressant att satsa pengar i bolaget eller om placeringen bör 
avslutas eller kvarhållas. Enligt Larsson är måttet ”den viktigaste indikatorn på om 
                                                   
108 Nilsson, Isaksson och Martikainen, Företagsvärdering med fundamental analys, sid 153 
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företagsledningen lyckats skapa ett mervärde i företaget, det vill säga en avkastning som 
är större än företagets kostnader för sin totalfinansiering”.118 Annorlunda uttryckt visar 
detta mått hur investeringsstrategin i företaget utfallit.119  
 
Detta nyckeltal är även flitigt använt bland olika forskare i konkurssammanhang. Altman 
påvisar att nyckeltal som mäter lönsamheten kan användas för att prognostisera 
konkurser.120 Charitou m.fl. har även testat nyckeltalet räntabilitet på totalt kapital för att 
kunna prognostisera konkurser.  Resultatet tyder på att det finns ett negativt samband 
mellan nyckeltalet och konkurser samt att detta är signifikant för att förklara en 
konkurs.121 Ohlson är ytterligare en forskare som har testat nyckeltalets förmåga vid en 
konkursförutsägelse, även denna undersökning visar att nyckeltalet kan användas för att 
förklara en konkurs. Det fanns således ett signifikant samband mellan räntabilitet på totalt 
kapital och konkurser.122 Även Beavers studie från 1968 visar att räntabilitet på totalt 
kapital var ett av de nyckeltal som bäst kunde förklara en konkurs.123 

4.2.3.2 Vinstmarginal  
Vinstmarginalen är ett nyckeltal som visar vinsten i förhållande till omsättningen. Måttet 
ger en bild av hur mycket vinst företaget genererar för varje krona som är i omsättning 
samt hur mycket av varje omsättningskrona som är för att täcka de finansiella 
kostnaderna.124 Engström förklarar nyckeltalet på följande sätt: ”Detta innebär att måttet 
visar hur stor ”vinsten” blir för varje omsatt krona. Ju större överskott varje försåld 
vara ger, desto större blir vinsten för företaget”.125 
 
Engström påpekar även att det inte finns några riktvärden för hur hög vinstmarginalen 
bör vara, men målsättningen i företagen ska naturligtvis vara att ha så hög vinst som 
möjligt.126 Både Altman127 och Ohlsons128 undersökningar visar att lönsamhetsmått är 
statistiskt signifikanta för att kunna prognostisera konkurser. Även Charitou visar i sin 
studie att lönsamhetsmått kan användas för att förklara en konkurs129.  

4.2.4 Likviditetsmått 
Likviditetsbrist i företag sätter ofta bolaget i ett mycket kritiskt läge, därför kan det påstås 
att likviditeten förmodligen är det mest allvarliga fenomenet i ett företag. Det finns flera 
mått som mäter likviditeten i ett företag, ett av dessa är kassalikviditeten.130 
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4.2.4.1 Kassalikviditet 
Kassalikviditeten kan sägas vara ett företags betalningsberedskap på kort sikt, förmågan 
att betala de kortfristiga skulderna när det utlöper till betalning. I Sverige finns det en 
tumregel som säger att kassalikviditeten bör ligga på minst 1,0 eller 100 procent. Då ett 
företag har en kassalikviditet på minst 100 procent innebär detta att bolaget har så pass 
stora likvida tillgångar att de kortfristiga skulderna kan betalas, det finns lika mycket 
likvida tillgångar som det finns kortfristiga skulder.131 
 
Då företag har en kassalikviditet under 1,0 eller 100 procent kan detta vara en indikation 
på att företaget är i svårigheter, de kortfristiga skulderna överstiger de kortfristiga 
tillgångarna. Det finns således företag som har en kassalikviditet under 100 procent utan 
att ha problem. Detta gäller framförallt företag inom dagligvarubranschen eftersom dessa 
företag oftast säljer och köper in varor med kontanter, bankkort eller med fakturor.132 
 
Altmans studie visar att nyckeltal som mäter likviditeten i ett företag är en av de bästa 
nyckeltalen när det gäller konkursförutsägelser. 133 En annan forskare som utrett huruvida 
kassalikviditeten kan användas för att prognostisera konkurser är Charitou. Hans studie 
visar att det finns ett negativt samband mellan kassalikviditeten och risken för konkurser, 
det vill säga om kassalikviditeten ökar, minskar risken för konkurs. Det är alltså 
statistiskt säkerhetsställt att kassalikviditeten kan förklara en konkurs.134 
 
När vi nu presenterat de olika nyckeltalen som används i vår studie, kommer vi att 
redogöra för tidigare forskning som även inkluderar revisionsberättelsen för att kunna 
prognostisera en konkurs. 

4.3 Tidigare forskning om revisionsberättelsen för en 
konkursförutsägelse 
Forskningar har gjorts om huruvida det finns faktorer som kan ha påverkan på om företag 
kommer att erhålla en oren revisionsberättelse eller inte. I en studie utförd av Sundgren, 
där antalet undersökta friska företag är 315 och antalet konkursföretag är 127, 
framkommer att bland de friska företagen är det cirka tio procent som fått en oren 
revisionsberättelse jämfört med de 47 procent av konkursföretagen som erhållit denna 
revisionsberättelse.135  
 
En annan studie utförd av Sundgren visar att det är vanligare att företag som är i 
insolvens, har dålig lönsamhet samt är skuldsatta oftare får en oren revisionsberättelse än 
de som inte befinner sig i en ekonomisk kritisk situation.136 En uppsats från 2006 visar att 
av de 2233 årsredovisningar som granskats var det 269 som hade orena 
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revisionsberättelser. Studien visar att de vanligaste orsakerna till varför revisorn gör 
anmärkningar i revisionsberättelsen och företaget således erhåller en oren 
revisionsberättelse är för att årsredovisningen har inlämnats för sent (45 procent), att 
skatter, avgifter och mervärdesskatt har betalats för sent och/eller med fel belopp (39,8 
procent), upprättande av kontrollbalansräkning, med andra ord är aktiekapitalet förbrukat 
till hälften (28,6 procent) samt brister i den interna kontrollen (13,8 procent).137 
 
I Altman och McGoughs undersökning granskas revisionsberättelser tillhörande 34 
konkursföretag. Resultatet av studien visar, baserat på sista bokslutet innan konkursen, att 
44 procent av företagen hade fått en oren revisionsberättelse med anmärkningen om 
fortsatt drift. Två år före konkursen hade 21 procent av företagen fått en 
revisionsberättelse där revisorn utryckt problem angående fortsatt drift.138 
 
Forskarna Niemi och Sundgren har gjort en studie som undersöker om det finns ett 
samband mellan den orena revisionsberättelsen och sannolikheten för en konkurs. 
Datamaterialet i studien är hämtad från små och mellanstora finska företag, av dessa 
undersökta företag har 2 077 stycken erhållit en oren revisionsberättelse medan lika 
många har fått en ren berättelse.139 De delade upp anmärkningarna i den orena 
revisionsberättelsen i tre kategorier; (1) revisorn varnar för likvidation, (2) företaget har 
brutit mot redovisningsreglerna vid förberedelsen och presentationen av de finansiella 
rapporterna och (3) bolaget har brutit mot låneförbudet. Studien visar att det finns ett 
signifikant samband mellan alla tre anmärkningar i revisionsberättelsen och 
sannolikheten att företag kommer att gå i konkurs.140 Niemi och Sundgren testade även 
olika nyckeltal såsom nettoresultatet i relation till totala tillgångar och totala skulder i 
relation till totala tillgångar, för att se om dessa tillsammans med de olika 
anmärkningarna i revisionsberättelsen är en indikation på en konkurs. Den mest 
signifikanta och således bäst förklarande faktorn för en kommande konkurs är 
anmärkningen om varning för likvidationsplikt.141  
 
Gaeremynck och Willekens har även gjort en studie som undersöker relationen mellan 
revisionsberättelsen och en kommande konkurs. Företagen i studien består av 114 
belgiska bolag som har gått i konkurs eller valt att likvideras samt 114 friska belgiska 
företag som matchades mot konkursföretagen med hänsyn till storlek, bransch och år.142 
Av de totalt 228 företagen i studien hade 155 stycken företag fått en ren 
revisionsberättelse och resterande 73 hade följaktligen erhållit en oren. Bland 
konkursföretagen hade 79 procent fått en oren revisionsberättelse medan tio procent av de 
friska företagen erhållit en oren revisionsberättelse. Bland de orena revisionsberättelserna 
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fick 28 stycken anmärkningar om fortsatt drift, 24 stycken var relaterade till överträdelser 
av redovisningsprinciper och 21 stycken fick anmärkningar gällande de båda 
orsakerna.143 
 
Resultatet av Gaeremynck och Willekens studie visar att det finns ett samband mellan 
revisionsberättelsen och en kommande konkurs. Undersökningen tyder på att företag ofta 
får en oren revisionsberättelse när de har finansiella problem, vilket sedan ytterligare 
försämras när företaget erhåller den orena revisionsberättelsen.144 Forskarna testade även 
revisionsberättelsen i en logistisk regressionsanalys för att undersöka om 
revisionsberättelsen har en statistiskt signifikant inverkan på om företaget kommer att 
upphöra genom konkurs. Resultatet av detta test visade sig vara positivt och visar att 
revisionsberättelsen kan förklara en konkurs.145 
 
Ytterligare forskare som utrett om revisionsberättelsen kan fungera som en 
varningssignal för en stundande konkurs är Hopwood m.fl. Det visade sig att företag som 
gått i konkurs i mycket större utsträckning får en oren revisionsberättelse året före 
konkurs, vissa företag hade till och med orena revisionsberättelser alla fem år innan 
konkursen. De orena revisionsberättelserna delades in i tre grupper, (1) en anmärkning 
”med reservation för…”, (2) anmärkning om ändrade redovisningsprinciper och (3) 
anmärkning om fortsatt drift.146 
 
För att hitta ett eventuellt samband använde forskarna tre olika modeller för att se hur bra 
dessa var att förutse en konkurs. Modellerna de använde var en univariat modell och två 
multivariata modeller. Den univariata modellen användes för att testa sambandet mellan 
de tre olika typerna av orena revisionsberättelser ensamt mot konkurser. Modellen visade 
att alla dessa tre anmärkningar kan användas som indikatorer på konkurser. Den ena av 
de två multivariata modellerna testade ifall de orena revisionsberättelserna med hänsyn 
till varandra kan förutse en konkurs. Resultatet visar att anmärkningen om ”med 
reservation för…” och anmärkningen om fortsatt drift ökar modellens förmåga att 
förklara en konkurs.147 
 
Den andra multivariata modellen inkluderade även sex nyckeltal såsom lönsamhetsmått 
och skuldsättningsmått. Hopwood m.fl. använde modellen för att först testa enbart 
nyckeltalen mot varandra, sedan inkluderade han i samma modell de olika 
anmärkningarna i den orena revisionsberättelsen tillsammans med nyckeltalen. Resultatet 
visar att modellen som innehåller både nyckeltalen och anmärkningarna i 
revisionsberättelsen har högst förklaringsförmåga. De två anmärkningarna som framför 
allt ökar modellens förklaringsgrad är anmärkning om ändrade redovisningsprinciper och 
uttalande om fortsatt drift. Eftersom den modell som bäst kunde förutsäga en konkurs var 
den multivariata modellen som inkluderar både nyckeltalen och revisionsberättelsen, kan 
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även sägas att denna modell är att föredra. Framförallt för användare av finansiella 
rapporter.148 
 

4.4 Sammanfattning 
År 2006 var det 4 649 stycken aktiebolag som försattes i konkurs jämförelsevis med år 
2007 då 4 343 aktiebolag gick i konkurs. Mycket forskning om konkursförutsägelser i 
företag med hjälp av både revisionsberättelsen och olika nyckeltal har bedrivits.  
Klassiska studier på området konkursförutsägelser är bland annat Beavers och Altmans 
studier från 1960-talet. Båda forskningarna visar med hög säkerhet att man med hjälp av 
nyckeltal kan förutse en stundande konkurs. Enligt Altmans och Ohlsons studier är de 
bästa måtten för att förklara en konkurs: 
 
• Storleksmått 
• Kapitalstrukturmått 
• Lönsamhetsmått 
• Likviditetsmått 

 
Dessa mått har även vi utgått ifrån i vår studie och nyckeltalen vi valt att fokusera på 
bygger även på dessa fyra faktorer. Som mått på storlek valde vi balansomslutningen och 
kapitalstrukturen representeras av soliditet. Vi valde att ta med två lönsamhetsmått i 
studien, vinstmarginal och räntabilitet på totalt kapital. Slutligen valde vi kassalikviditet 
som ett mått på företagens likvida förmåga. 
 
Flertalet studier har gjorts som utöver nyckeltal även använt revisionsberättelsen för att 
förutse konkurser. Studier gjorda av Hopwood m.fl., Sundgren och Niemi samt 
Gaeremynck och Willekens visar på tydliga samband mellan orena revisionsberättelser 
och konkurser. Dessutom identifieras vissa typer av anmärkningar i den orena 
revisionsberättelsen som bättre än andra för att kunna prognostisera konkurser. 
Hoopwood m.fl. visar att en modell innehållande både nyckeltalen och 
revisionsberättelsen är bäst på att förutsäga en konkurs. 
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KAPITEL 5: PRAKTISK METOD 
 

Vår population i studien består av två grupper, en för konkursföretagen och en för de 
friska företagen. Av dessa har ett slumpmässigt urval på 50 konkursföretag och 200 

friska företag gjorts för att spegla populationen. Med hjälp av statistiska modeller, med 
fokus i synnerhet på den logistiska regressionsanalysen, undersöks data från både friska 
företag samt konkursföretag för att undersöka informationsvärdet i revisionsberättelsen 

vid konkursförutsägelser.  

5.1 Övergripande metodik 
Vår undersökning bygger på en kvantitativ metod då vi med hjälp av statistiska modeller 
försöker testa huruvida revisionsberättelsen kan användas till konkursförutsägelser. Vi 
kommer följaktligen att samla in datamaterial från såväl friska företag samt 
konkursföretag för att få den information vi behöver för att testa om det med hjälp av 
revisionsberättelsen samt vissa utvalda nyckeltal går att prognostisera en konkurs. Olika 
statistiska modeller kommer att användas, framförallt en logistisk regressionsanalys, för 
att se om de variabler vi testar kan användas för att prognostisera konkurser. Vi kommer i 
detta avsnitt bland annat att redogöra för de kriterier vi satt upp för företagen samt hur vi 
gjort vårt urval i avsikt för att uppnå syftet med studien.  

5.2 Population 
Enligt Dahmström definieras population som ”en mängd av enheter som vi vill studera 
egenskaper och attityder för”. Population är inte endast individer utan detta begrepp kan 
även knytas till olika enheter och händelser.149 Bryman och Bell förklarar population 
såsom ”En population består i grunden av samtliga de enheter som man gör sitt urval 
ifrån” .150 Vi har valt att göra ett obundet slumpmässigt urval av de friska företagen samt 
konkursföretagen som ingår i vår studie. Tekniken kallas även för sannolikhetsurval och 
bygger på att varje enhet i populationen har samma möjlighet att komma med i urvalet.151  
 
Det första steget i ett obundet slumpmässigt urval är att definiera populationen. Eftersom 
det är i princip omöjligt att göra en undersökning som grundar sig på en hel population152 
satte vi upp vissa kriterier för de aktiebolag som ska representera vår population vart vi 
därpå gör ett urval av undersökningsföretag. Vi kommer således att undersöka huruvida 
revisionsberättelsen med hjälp av vissa nyckeltal kan användas som en 
konkursförutsägelse. Detta gör vi med hjälp av att samla in datamaterial från både friska 
och konkursdrabbade företag. Slutsatserna vi kommer fram till ska således inte bara vara 
passande för vårt urval, utan dessa ska även kunna passa med hela populationen153.  
 

                                                   
149 Dahmström, Från datainsamling till rapport – att göra en statistiskt undersökning, sid 49 
150 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, sid 111 
151 Ibid., sid 115 
152 Dahmström, Från datainsamling till rapport – att göra en statistiskt undersökning, sid 191-192 
153 Ibid., sid 192 
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För att få ett mer jämförbart resultat till denna studie valde vi att göra som flertalet andra 
studier, bland annat Beavers, välja ut en kontrollgrupp av företag som inte gått i 
konkurs154. Det gjorde vi för att kunna göra en jämförelse mellan konkursföretagen och 
friska företag för att se om den orena revisionsberättelsen är en indikation på en 
stundande konkurs. Detta medför att vi kommer att ha två populationer, en för 
konkursföretagen och en för de friska företagen.  Innan vi redogör för de olika kriterier vi 
satt upp för företagen kommer vi att kort beskriva vilken urvalsram vi använt för att finna 
populationen till denna studie. 

5.3 Urvalsram 
Andra steget i det obundna slumpmässiga urvalet är att välja ut eller utforma en 
urvalsram.155 Ramen utgör det register eller den förteckning av populationens enheter 
som forskaren använder för att få tillträde till den behövliga information om enheterna 
som ska undersökas.156 Utifrån urvalsramen kan man sedan utesluta alla enheter som inte 
uppfyller de kriterier som är uppsatta för populationen.157 För att inte urvalet ska bli skevt 
är det viktigt att ramen är riktigt utformad och heltäckande158 I vår studie utgör databasen 
Affärsdata vår ram, det är från denna som vi hämtar all den nödvändiga informationen 
såsom olika företags nyckeltal samt revisionsberättelser i syfte att undersöka dessa.  
 
Via Umeå universitetsbiblioteks hemsida, www.ub.umu.se, får vi tillgång till databasen 
Affärsdata. Affärsdata innehåller alla Sveriges aktiebolag och information om dessa 
hämtas från bland annat från Bolagsverket, SCB & PointLex. Uppdateringar på 
Affärsdatas hemsida sker minst en gång per vecka. Databasen innehåller också 
information om företags konkurser som uppdateras dagligen och upplysningar om gamla 
konkurser finns från år 2000.159 Vi anser att vår urvalsram är både heltäckande och riktigt 
utformad och att vårt urval därför inte kommer att bli skevt. 

5.4 Kriterium för urvalet 
För att det ska vara möjligt för oss att utföra undersökningen har vi varit tvungna att sätta 
upp vissa kriterium för både de friska företagen samt konkursföretagen. Dessa två 
företagsgrupper med respektive kriterier representerar således även våra populationer för 
studien. Här kommer att redogöras för de kriterier vi satt upp både för konkursföretagen 
samt de friska företagen. 

5.4.1 Kriterier för val av konkursföretag 
• Aktiebolag i Sverige mellan 10 och 49 anställda var vårt första kriterium. Enligt en 
rapport från svenskt näringsliv ligger dessa företag under benämningen små 
aktiebolag160. Orsaken till varför vi valde att fokusera denna studie på små företag är för 

                                                   
154 Beaver, Alternative Accounting Measures as Predictors of Failure, sid. 116 
155 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, sid 115 
156 Dahmström, Från datainsamling till rapport – att göra en statistiskt undersökning, sid 50 
157 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, sid 111, 115 
158 Ibid., sid 110-111 
159 Databasen Affärsdata, Manual – AffärsDatas Företag Version 2.0, sid 3, 6 
160 Thorell Per och Norberg Claes, Revisionsplikten i små aktiebolag, Svenskt näringsliv rapport, mars 
2005, sid 9 
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att dessa är majoriteten av svenska företag161. Anledningen till varför vi valde att rikta in 
denna studie på svenska aktiebolag är för att vi valt att använda databasen affärsdata för 
att få den information vi behöver, nyckeltal samt årsredovisningar från både de friska 
företagen samt konkursföretagen. Affärsdata har endast årsredovisningar från svenska 
bolag, därav blev vår undersökning begränsad endast till svenska företag. Varför vi valde 
just aktiebolag är för att denna bolagsform är den vanligaste bolagsformen162 samt för att 
aktiebolag måste upprätta en årsredovisning och därför blir även revisionsberättelsen 
tillgänglig hos dessa företag. Ytterligare en orsak till valet av svenska aktiebolag grundar 
sig på att dessa företag måste lämna en revisionsberättelse. 
 
• Vårt andra kriterium var att undersöka de företag som blivit drabbade av en 
konkurs och inte de företag som likviderats, använde vi tre så kallade tingsrättskoder i 
Affärsdata. Vi valde koderna 20, 21, och 25 vilka representerar: konkurs inledd, konkurs 
avslutad samt konkurs fortsätter. Genom att välja dessa koder får vi träffar på företag som 
har hela det så kallade konkursförfarandet inkluderat, inget konkursföretag blir därför 
utelämnat. Statuskoderna kan hämtas från bolagsverket och har följande innebörder: 
 

- 20 Konkurs inledd, företaget är under avveckling 
- 21 Konkurs avslutad, företaget har upphört att existera 
- 25 Konkurs fortsätter, företaget har upphört att gälla.163 

 
• Nästa kriterium för konkursföretagen var att de skulle ha sitt senaste årsbokslut från 
året 2006. Detta grundar sig delvis i att vi ville att det max skulle vara 18 månader 
mellan senaste bokslutet och datumet för konkursen. Detta faller sig även naturligt då det 
inte är mer än 18 månader från sista bokslutet 2006 till dagens datum. Beslutet grundar 
sig främst i att vi tycker det är en rimlig begränsning att ha 18 månader, en längre period 
kan innebära en risk för att det hinner hända mycket med siffrorna i boksluten, vilket gör 
det svårt att jämföra med företag som har mindre än 18 månader emellan. En kortare 
period är inte heller lämpligt då risken finns att det faller bort många användbara företag 
då företags konkursbeslut ofta kommer 13-14 månader efter senaste bokslut.  
 
Ännu en anledning till varför vi valde en period på 18 månader är för att andra liknande 
undersökningar även använt denna tidsperiod. Enligt Mossman m.fl. fungerar 
nyckeltalsmodeller bäst året före konkursen164. Ytterligare en orsak till varför vi valde 
kriteriet med årsbokslut från året 2006 var på grund av att reglerna om fortsatt drift 
började gälla den 1 januari år 2004165. Eftersom denna regel är nära relaterad till 
konkurser ville vi inte riskera att förlora denna faktor, som hade kunnat bli fallet om vi 
valt företag med bokslut tidigare än 2004. Utifrån dessa kriterium fick vi träffar på 66 
stycken inaktiva aktiebolag.  
 

                                                   
161 Statistiska centralbyrån, Statistikdatabasen 
162 Koponen, Konkurserna aldrig så många, sid 27 
163 Nyhetsbrev från lantmäteriet, Produktinformation, sid 3 
164 Mossman et al., An empirical comparison of bankruptcy models, sid 52 
165 FARs samlingsvolym 2003 Del 2, FAR FÖRLAG AB, Stockholm, december 2002 
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• Vi valde att utesluta företag inom bank- och finansrörelser samt alla fastighets 
bolag. Skälet till denna eliminering var för att dessa företag har avvikande nyckeltal som 
inte är jämförbara med företag inom andra branscher. Exempelvis har banker en helt 
annan uppställning av resultaträkningen, vilket gör att vissa nyckeltal inte kan beräknas. 
Vidare har fastighetsbolag ofta mycket stor balansomslutning jämfört med andra företag.  
 
• Vårt nästa och sista kriterium för aktiebolagen var att företagen skulle ha ett helt 
bokslut som omfattande tolv månader. Vi valde bort de företag vars räkenskapsår 
omfattade mer eller mindre än tolv månader. Detta gjorde vi för att alla företag ska vara 
baserade på samma tidsperiod, vi ville minska riskerna för att nyckeltalen skulle vara 
baserade på olika tidsperioder vilket då kan leda till felaktiga jämförelser mellan 
företagen. Detta resulterade slutligen i 61 inaktiva bolag som blev vår population.  

5.4.2 Kriterier för val av friska företag 
• Första kriteriet för vår kontrollgrupp var som även för konkursföretagen att de skulle 
vara aktiebolag i Sverige med mellan 10 och 49 anställda. Detta val grundar sig på 
samma resonemang som tidigare nämnts för konkursföretagen. 
 
• Nästa kriterium var således att bolagen inte skulle vara drabbade av en konkurs, det 
vill säga att de skulle vara aktiva företag. För att finna dessa bolag valde vi att i 
Affärsdata inte fylla i tingsrättskoderna nummer 20, 21 och 25.  
 
• Ett årsbokslut från året 2006 var nästa kriterium. Detta grundar sig i att vi ville 
använda samma jämförelseår som för våra konkursföretag, detta för att eliminera riskerna 
för att tidsfaktorn skulle påverka resultatet. 
 
• Det tredje kriteriet var att utesluta företag inom bank- och finansrörelser samt alla 
fastighets bolag. Anledningen till detta beror på samma orsak som nämnts tidigare för 
konkursföretagen. Efter denna begränsning fick vi träffar på 19 428 aktiva bolag. 
 
• Vårt sista kriterium var som för konkursföretagen, att de skulle ha ett helt bokslut 
bestående av 12 månader. Detta beror på samma orsaker som vi nämnt för 
konkursföretagen. För oss var det omöjligt att gå igenom alla 19 428 företagen för att se 
om de hade ett helt bokslut, de 200 konkursföretagen som blev slumpmässigt utvalda 
hade dock alla hela bokslut på denna tidsperiod. Vi är medvetna om att detta innebär att 
ett fåtal av de friska företagen inom denna population kan ha ett bokslut på mer än tolv 
månader, men vi anser inte att detta påverkar studien eller vårt resultat. 

5.5 Slumpmässigt urval 
Tredje steget i vårt slumpmässiga urval är att välja urvalets storlek.166 Ett urval måste 
göras då det är i princip omöjligt att utföra en undersökning som grundar sig på en hel 
population.167 I vårt fall utgörs populationen av alla aktiebolag i Sverige som passar in i 
våra kriterier, både för de friska företagen och konkursföretagen. För att vi själva inte 

                                                   
166 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, sid 115 
167 Dahmström, Från datainsamling till rapport – att göra en statistiskt undersökning, sid 191-192 
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skulle påverka vilka företag vi har med i vår undersökning valde vi att göra ett obundet 
slumpmässigt urval. Slumpmässigt urval innebär att alla enheter i populationen har lika 
stor chans att bli valda, detta innebär att de enheter som slumpmässigt väljs ut blir 
jämförelsevis representativa för hela urvalsgruppen, för hela populationen168. Denna 
urvalsform bidrar även till en generaliserbarhet av studien169 
 
Med anledning att vi kommer att studera både nyckeltal samt revisionsberättelsen i de 
företag som ingår i vår undersökning hade vi som mål att använda 50 konkursföretag och 
200 friska företag i studien. Vi anser detta antal undersökta företag vara passande för att 
kunna finna vissa mönster samt se eventuella samband mellan den orena 
revisionsberättelsen, nyckeltal och konkurser.  
 
Enligt Bryman och Bell bör man vid den slumpmässiga urvalstekniken utforma en 
förteckning över de företag som ska utgöra populationen i studien, samt att med hjälp av 
antingen ett dataprogram eller en slumptalstabell välja ut dessa slumpmässiga enheter.170 
För att utforma en förteckning över vår population använde vi oss utav Affärsdata, vi 
exporterade alla 61 konkursföretag samt alla 19 428 friska företag till varsin Excelfil. För 
att sedan få det slumpmässiga urvalet vi strävat efter använde vi en slumptalsgenerator i 
statistikprogrammet SPSS som valde ut 50 konkursföretag och 200 friska företag.  
 
Skälet till varför vi valde att använda fyra gånger så många friska företag jämfört med 
konkursföretagen är för att bättre spegla populationen. Antalet friska företag är mycket 
högre än antalet företag drabbade av en konkurs. För att få en fingervisning om hur 
fördelningen mellan konkursföretag och friska företag ser ut kan Affärsdata användas. 
Utifrån våra kriterier för företagen fick vi ett betydligt större antal träffar på friska företag 
jämfört med konkursföretagen. Andelen konkursföretag var cirka tre procent av hela vår 
population (61/19428). Det är dock inte möjligt för oss att fullständigt spegla denna 
fördelning i populationen då detta hade inneburit antingen ett väldigt litet urval av 
konkursföretag eller ett otroligt stort urval av friska företag. De 200 friska företagen 
kommer att bli den så kallade normgruppen, det är denna grupp som de 50 
konkursföretagens revisionsberättelser och nyckeltal kommer att jämföras med.  
 
Det finns även andra forskare som använt liknande urvalsteknik gällande antalet företag i 
de olika grupperna, en av dessa är Ohlson. Han använde i sin studie 105 företag som gått 
i konkurs och 2 058 stycken friska företag.171 Även Lennox utgår ifrån en större grupp av 
friska företag jämfört med konkursdrabbade företag, 1 086 friska företag undersöks 
medan endast 123 konkursföretag används.172  

                                                   
168 Dahmström, Från datainsamling till rapport – att göra en statistiskt undersökning, sid 192 
169 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap – Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, sid 92 
170 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, sid 115 
171 Ohlson, Financial Ratios and the Prediction of Bankruptcy, sid 110 
172 Lennox, The accuracy and Incremental Information Content of Audit Reports in Predicting Bankruptcy, 
sid 758-759 
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5.6 Val av finansiella nyckeltal 
För att kunna undersöka huruvida den orena revisionsberättelsen är en indikation på en 
konkurs har vi även valt att tillägga vissa nyckeltal. Vi anser att med hjälp av att testa 
nyckeltalen tillsammans med den orena revisionsberättelsen får vi ett bättre resultat. De 
allra flesta modeller som används till konkursförutsägelse är modeller som tar hänsyn till 
flera variabler, oftast nyckeltal, därför kommer vi att använda revisionsberättelsen som en 
variabel tillsammans med nyckeltal. Vi kommer här att redogöra för de valen av nyckeltal 
vi gjort.  
 
Företags nyckeltal är viktiga indikatorer på bolagets lönsamhet, storlek och finansiella 
balans. Nyckeltalen beräknas främst med hjälp av information från bolagens 
årsredovisningar. När man beräknar nyckeltal för olika företag är det viktigt att komma 
ihåg att företag kan räkna ut nyckeltalen på olika sätt, de kan definieras på olika sätt i 
årsredovisningen och i andra källor. Därför är det ytterst viktigt när man ska jämföra 
företags nyckeltal att kontrollera att företagen själva inte har beräknat dessa på egen hand 
för att undvika fel i jämförelsen.173 Vi har använt affärsdata vilket innebär att alla 
företags nyckeltal är uträknade på samma sätt. Detta eliminerar risken för att nyckeltalen 
visar olika värden baserade på olika uträkningar i företagens årsredovisningar. I bilaga B 
finns en sammanfattande figur som visar hur affärsdata beräknat respektive nyckeltal. 
 
Flera studier avseende förmågan att förutse en konkurs med hjälp av olika nyckeltal har 
presenterats, vi har läst ett stort antal av dessa för att se vilka nyckeltal som är lämpligast 
att använda i vår studie. De flesta forskarna använde sig av samma finansiella mått för att 
kunna undersöka huruvida nyckeltal kan användas för att prognostisera konkurser. Vid 
våra val av nyckeltal, som kan ses i figur 5.1, har vi främst utgått ifrån Ohlsons studie 
eftersom denna är väl refererad och accepterad på området. Dessa båda undersökningar 
utreder huruvida man med hjälp av olika nyckeltal kan prognostisera en konkurs och 
resultatet visar att de bästa nyckeltalen för att förutse en konkurs är de som mäter 
storleken, kapitalstrukturen (betalningsförmågan), lönsamheten och likviditeten174. 
 

Finansiella mått Nyckeltal 

Storleksmått: - Balansomslutning 

Kapitalstrukturmått: - Soliditet 

Lönsamhetsmått: - Räntabilitet på totalt kapital 
 - Vinstmarginal 

Likviditetsmått: - Kassalikviditet 
 Figur 5.1 

 
Utifrån de fyra olika måtten har vi sedan valt ut de nyckeltal som kommer att ingå i vår 
studie. Valet av nyckeltal som mäter storleken i företaget föll på balansomslutningen. 
Detta är det mest använda måttet för att mäta storleken i ett företag varför det kändes 

                                                   
173 Nilsson, Isaksson och Martikainen, Företagsvärdering med fundamental analys, sid 133 
174 Altman, Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, sid 609, 
Ohlson, Financial Ratios and the Prediction of Bankruptcy, sid 110 
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ganska självklart även för oss att använda detta mått. När det gäller kapitalstrukturmått 
valde vi att fokusera på nyckeltalet soliditet, även detta mått valdes på grund av dess 
popularitet bland nyckeltalen för att förklara ett företags betalningsförmåga. 
 
När det kom till måttet för lönsamhet valde vi två nyckeltal, närmare bestämt räntabilitet 
på totalt kapital och vinstmarginalen. Varför vi valde att inkludera dessa två nyckeltal i 
undersökningen var för att de mäter olika delar av redovisningen. Räntabilitet på totalt 
kapital mäter kapitalet medan vinstmarginalen mäter resultatet i företaget. Eftersom vi 
ville täcka in båda dessa aspekter valde därför att inkludera båda nyckeltalen.  
 
Likviditetsmåttet har två förklarande nyckeltal, dels balanslikviditeten och dels 
kassalikviditeten. Varför vi valde att använda kassalikviditeten grundar sig främst i att 
Affärsdata inte har räknat ut balanslikviditeten. Om vi valt balanslikviditeten skulle detta 
således ha inneburit att vi hade varit tvungna att använda företagens färdiguträknade 
värde för balanslikviditeten eller så hade vi själv fått beräkna dessa. Genom att använda 
Affärsdatas färdigberäknade nyckeltal kan vi garantera att dessa är beräknade på samma 
sätt med samma använda komponenter, vilket även ökar reliabiliteten i studien.  

5.7 Databearbetning 
För att ha möjlighet att testa om det finns ett samband mellan den orena 
revisionsberättelsen samt vissa utvalda nyckeltal och konkurser krävs att dessa testas 
tillsammans i statistiska modeller. Vi kommer här att redogöra för hur vår insamling av 
data till studien gått till, samt hur vi sedan använt informationen med hjälp av olika 
statistiska modeller.  

5.7.1 Datainsamling 
För att samla in vår information, såsom olika nyckeltal samt revisionsberättelser till vår 
studie, har vi som nämnts tidigare använt databasen Affärsdata. När vi samlat in all 
information vi behövde från de 250 företagen som ingår i vår undersökning lade vi in 
denna information i datorprogrammet SPSS. Gällande nyckeltalen exporterade vi dem 
direkt till en Excelfil varpå vi sedan öppnade dem i SPSS, däremot var bearbetningen av 
revisionsberättelsen lite mer mödosam och krävde lite annorlunda behandling. För att 
kunna hantera revisionsberättelsen i SPSS var denna tvungen att omkodas med hänsyn till 
om den var ren eller oren.  
 
Totalt antal revisionsberättelser i denna studie är samma som antalet företag, det vill säga 
250 stycken. Eftersom informationen i revisionsberättelsen inte är i numeriska 
beteckningar var vi själva tvungna att dela in dessa i två grupper, antingen som oren eller 
ren. De företag som fått en anmärkning fick kodningen ett, medan de bolag som inte fått 
ett orent uttalande erhöll kodningen noll. En variabel som har denna indelning kallas för 
dummyvariabel, denna kan alltså grupperas in i två olika värden, i regler grupperas dessa 
som noll och ett175. För att kunna besvara vårt delsyfte, vilken anmärkning i den orena 
revisionsberättelsen som tillför mest i en konkursförutsägelse, kodades de orena 
revisionsberättelserna i ytterligare sex kategorier. Indelningarna av anmärkningar grundar 
                                                   
175 Edlund Per-Olov, SPSS för Windows 95 – Multipel regressionsanalys, Studentlitteratur, Lund, 1997, sid 
26 
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sig i att vi granskade alla revisionsberättelser och noterade om företagen fått några 
anmärkningar, samt i så fall vilka olika anmärkningar de erhållit. För att nå en högre 
replikerbarhet av denna studie kommer vi här att redogöra för de olika sex indelningarna 
vi gjort när vi klassificerade de orena revisionsberättelserna. 
 
Den första kategorin vi använde var anmärkningen om att revisorn varken kan tillstyrka 
eller avstyrka balans- och resultaträkning. Här ska det råda en osäkerhet om 
resultaträkningen har blivit upprättad enligt gällande regler. De företag som har denna 
anmärkning i revisionsberättelsen fick följaktligen en etta medan de som inte fått detta 
uttalande blev klassificerad med nummer noll. Nästa kategori vi använde för att dela in 
revisionsberättelserna i var antagandet om fortsatt drift. Här ska det råda en väsentlig 
osäkerhetsfaktor som gör att revisorn tvivlar på företagets förmåga till fortsatt drift för att 
företagen skulle klassificeras med nummer ett. Den tredje kategorin var då revisorn 
lämnat ett uttalande angående skatter och avgifter. Detta kan vara att företaget inte har 
betalat dessa i tid, eller helt uteslutit att betala dessa. De företag som fått ett uttalande om 
detta i revisionsberättelsen fick alltså kodningen ett medan de företag som inte fått denna 
anmärkning fick nummer noll. 
 
Nummer fyra i indelningen av anmärkningarna handlade om att aktiekapitalet var 
förbrukat till hälften. Då revisorn gett en anmärkning om att företag har ett eget kapital 
understigande hälften av aktiekapitalet och då bolaget inte upprättat en 
kontrollbalansräkning klassificerades företaget med kodningsnummer ett. Nästa indelning 
rörde oklarheten vid värderingen av balansposterna. De företag som fått ett uttalande om 
att revisorn inte kunde uttala sig om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med gällande regelverk, klassificerades med kodningsnummer ett. Den sista kategorin i 
indelningarna av anmärkningar fick benämningen ”övriga anmärkningar”. Detta kan 
handla om att företagen exempelvis har upprättat årsredovisningen för sent eller att det 
förekommer brister i den interna kontrollen. På samma sätt som i de andra fem 
anmärkningskategorierna fick de företag som erhållit ”övriga anmärkningar” en etta 
medan de som inte fått denna fick nummer noll. 

5.7.2 Förberedande databearbetning 

5.7.2.1 Outliers 
Innan skattningar och analysering av datamaterialet påbörjas är det viktigt att granska den 
data som är insamlad. Detta bör göras för att kontrollera att de data som erhållits är riktig 
samt för att finna eventuella outliers. En outlier är en observation i datamaterialet som har 
antingen positiva eller negativa extremvärden.176 Dessa outliers är viktiga att undersöka 
eftersom de kan komma att påverka korrelationen mellan variablerna i de skattade 
modellerna och således kan de även vilseleda forskaren.177 Ett exempel på hur en outlier 
kan identifieras i ett spridningsdiagram illustreras med hjälp av figur 5.2 på nästa sida. 
 

                                                   
176 Edlund, SPSS för Windows 95 – Multipel regressionsanalys, sid 30 
177 Dahmström, Från datainsamling till rapport – att göra en statistiskt undersökning, sid 163 
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 Figur 5.2 

 
För att finna eventuella outliers i vårt datamaterial använde vi oss av en frekvenstabell, vi 
lade in alla värden för alla nyckeltalen för att på så sätt få en tydlig överblick av alla 
värden. Detta gjorde att vi kunde identifiera alla outliers, det vill säga de mest extrema 
värdena i vårt material. De nyckeltal där vi identifierat och ersatt extremvärden var för 
balansomslutningen, soliditeten, räntabilitet på totalt kapital och vinstmarginalen. Dessa 
nyckeltals outliers ersatte vi med värdet i frekvenstabellen som låg närmast det extrema 
värdet. Eftersom vi har ersatt dessa extremvärden kommer inte studien ge några 
missvisande resultat. Nedan redovisas de extremvärden som vi justerat. 
 

Nyckeltal Extremvärde Justerat värde 
Balansomslutning 1 870 575,00 124 372,00 
Soliditet -6 722,70 -129,35 
Räntabilitet på totalt kapital -6 658,30 -81,78 
 165,70 52,85 
Vinstmarginal -31 101,75 -201,74 

 Figur 5.3 
   

5.7.2.2 Multikollinearitet 
Ytterligare ett problem vid statistiska undersökningar handlar om multikollinearitet. 
Multikollinearitet innebär att två eller flera av de oberoende variablerna är linjärt 
korrelerade med varandra. Om denna korrelation är för stark/hög kan de bli problem med 
att särskilja vilken av dessa oberoende variabler som har en effekt på den beroende 
variabeln.178 Däremot är det önskvärt att ha en hög kollinearitet mellan de oberoende 
variablerna och den beroende variabeln, eftersom det är de oberoende variablerna som 
ska förklara den beroende. Om en oberoende variabel är korrelerad med mer än 0,7 med 
en annan oberoende variabel så bör dessa tas i beaktande och eventuellt uteslutas ur 

                                                   
178 Edlund, SPSS för Windows 95 – Multipel regressionsanalys, sid 84 
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studien179. För att undersöka om multikollinearitet föreligger i vår studie mellan de 
oberoende variablerna gjorde vi ett korrelationstest. Detta presenteras i början av 
empirikapitlet. 
 
Innan vi kommer in på valet av statistiska modeller vi använt i denna studie kommer vi 
att redogöra för en viktig del av statistiska undersökningar, nämligen signifikansnivån. 

5.7.2.3 Signifikansnivån 
I statistiska modeller används ofta signifikansnivån, även kallad p-värde, som en 
bevisnivå för testade samband. Konfidensgraden ligger vanligtvis på 95 procent varför 
också vi valt denna nivå på våra statistiska test. Med detta menas att den statistiska 
felmarginalen för avvikelserna bör ligga inom en fem procents nivå. Med andra ord kan 
sägas att de testade variablerna som har en signifikansnivå under fem procent är 
statistiskt signifikanta för att förklara en konkurs. Signifikansnivån visar hur starka bevis 
det finns för ett testat samband mellan olika variabler. 180 Om signifikansnivån i vårt test 
ligger under den femprocentiga nivån kan konstateras att variabeln kan förklara en 
konkurs. Ligger det till och med under en procent kan fastställas att det finns 
överväldigande bevis på ett samband. Signifikansnivån (p-värdet) kan förklaras tydligare 
med hjälp av figur 5.4181.  
 

 
 Figur 5.4 

5.7.3 Val av statistiska modeller  
Efter genomförandet av den förberedande databearbetningen kom vi fram till själva 
skattningen av vårt datamaterial. För att kunna uppnå vårt syfte med studien har vi använt 
ett antal statistiska tester såsom korstabeller, Chi2-test, Independent samples t-test samt 
vår slutgiltiga modell som är den mest väsentliga för studien; en logistisk 
regressionsanalys. 

5.7.3.1 Korstabell 
En korstabell används framför allt för att se om det finns likheter eller skillnader mellan 
olika grupper182. Med hjälp av korstabellen fick vi resultatet hur många företag, både 

                                                   
179 Tabachnick Barbara G., Fidell Linda S., Using Multivariate Statistics, Pearson International Edition, 
USA, 2007, sid 90 
180 Wahlgren Lars, SPSS steg för steg, Studentlitteratur, Danmark, 2007, sid 76-77, Keller Gerald och 
Warrack Brian, Statistics for management and economics, Sjätte upplagan, Thomson Learning, London, 
2003, sid 326-330 
181 Keller och Warrack, Statistics for management and economics, sid 329 
182 Wahlgren, SPSS steg för steg, sid 51-52 

Överväldigande bevis Starka bevis Svaga bevis Inga bevis 
(Hög signifikansnivå) (Signifikant) (Inte signifikant) (Inte signifikant) 

 
 

 
p-värde 0                    0,01                    0,05                           0,1 
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friska och konkursföretag, som erhållit en ren respektive oren revisionsberättelse samt 
vilken oren revisionsberättelse som är mest förekommande bland de friska företagen och 
konkursföretagen. Genom att använda en korstabell med två kolumner kan man även 
göra ett Chi2-test som används för att få fram ytterligare information om sambandet 
mellan olika variabler.   

5.7.3.2 Chi 2-test 
Ett Chi2-test visar om sambandet mellan två variabler är statistiskt signifikant eller om 
avvikelserna ligger inom ramen för signifikansnivån.183 Vi använde Chi2-testet för att om 
det finns ett samband mellan den orena revisionsberättelsen och konkurser samt mellan 
de olika anmärkningarna i den orena revisionsberättelsen och konkurser. 
 
Som nämnts tidigare kan en dummyvariabel delas upp i två olika värden, vanligtvis som 
noll och ett184. I vår undersökning består konkurser, revisionsberättelsen samt de olika 
anmärkningarna i revisionsberättelsen av dummyvariabler. Nyckeltalen är så kallade 
kontinuerliga variabler, det vill säga de kan anta vilket värde som helst.185 En 
dummyvariabel används huvudsakligen för att klargöra skillnader i den beroende 
variabeln mellan avvikande grupper186. För att undersöka sambandet mellan 
revisionsberättelsen och konkurser med hjälp av ett Chi2-test användes variabeln 
konkurser som den beroende variabeln och revisionsberättelsen som den oberoende 
variabeln. I en statistisk modell ska de oberoende förklaringsvariablerna förklara den 
beroende variabeln187. I detta fall ska alltså revisionsberättelsen antingen som ren eller 
oren testas för att se om den går att använda för att kunna förklara en konkurs. På 
liknande sätt användes variabeln konkurser som den beroende och de olika 
anmärkningarna som den oberoende variabeln för att se om orsakerna i den orena 
revisionsberättelsen användas för att prognostisera konkurser. 

5.7.3.3 Independent samples t-test 
När det gäller att prova de olika nyckeltalens signifikansnivåer var för sig, för att utreda 
huruvida dessa kan prognostisera konkurser använde vi oss av t-test. Detta test visar de 
olika nyckeltalens medelvärden, standardavvikelser, medianen samt signifikansnivån. 
Detta test jämför två variabler åt gången, en grupperingsvariabel (konkurs) och en 
testvariabel, i vårt fall de olika nyckeltalen. Med hjälp av t-testet kan vi först se om 
medelvärdet på nyckeltalen är skilda för konkursföretagen och de friska företagen. Vi kan 
också se ifall denna skillnad är statistiskt signifikant188. Vi lade in friska företag och 
konkursföretag som den grupperande variabeln och de enskilda nyckeltalen som 
testvariabler för att kunna se skillnader mellan dessa två grupper. T-test fungerar bara på 
kontinuerliga variabler eftersom det är medelvärden som ska jämföras. Spridningen runt 
respektive nyckeltals medelvärde kan förklaras som standardavvikelsen, Dahmström 

                                                   
183 Wahlgren, SPSS steg för steg, sid 91-92 
184 Edlund, SPSS för Windows 95 – Multipel regressionsanalys, sid 26 
185 Dahmström, Från datainsamling till rapport – att göra en statistiskt undersökning, sid 25 
186 Edlund, SPSS för Windows 95 – Multipel regressionsanalys, sid 29 
187 Ibid., sid 29 
188 Wahlgren, SPSS steg för steg, sid 83 
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förklarar detta som ”den genomsnittliga avvikelsen mellan observationerna och 
medelvärdet”189.  

5.7.3.4 Logistisk regressionsanalys 
Efter att ha gjort de övriga statistiska testerna kom vi till vår slutgiltiga statistiska modell, 
den logistiska regressionsanalysen. En logistisk regressionsanalys används för att testa 
och analysera olika samband mellan flera numeriska variabler, detta givet att vissa 
förklarande variabler är inkluderade i modellen 190. De oberoende variablerna används 
tillsammans i modellen föra att prova hur bra de är för att prognostisera konkurser.191  
 
Vi använde denna modell huvudsakligen för att testa om de oberoende variablerna som i 
detta fall är nyckeltalen tillsammans med revisionsberättelsen kan förklara en konkurs. Vi 
har även använt den logistiska regressionsmodellen för att testa de olika anmärkningarna, 
både tillsammans samt var för sig mot nyckeltalen. Detta gjorde vi för att ta reda på om 
de olika anmärkningarna i revisionsberättelsen tillsammans med nyckeltalen kan 
användas för att prognostisera en konkurs samt vilken av dessa orsaker som är mest 
förklarande till konkurser.  
 
Anledningen till att vi valde att använda den logistiska regressionsanalysen som vår 
slutgiltiga modell för att förklara sambandet mellan revisionsberättelsen och konkurser är 
för att denna modell är en icke-linjär regressionsmodell. Vid användandet av en linjär 
modell testas två olika variabler mot varandra för att hitta ett samband192, detta är således 
inte användbart i vår studie. Vi vill med hjälp av den logistiska regressionsanalysen prova 
flera oberoende variabler mot den beroende variabeln konkurs, därav vårt val av modell. 
Dessutom är den logistiska regressionsanalysen mer flexibel än andra modeller. I den 
logistiska regressionsanalysen behöver de oberoende variablerna inte vara 
normalfördelade, linjärt relaterade eller ha lika varians inom varje grupp för att modellen 
ska fungera. Ytterligare en orsak till att vi valt den logistiska regressionsanalysen är att de 
oberoende variablerna tillåts vara en blandning av kontinuerliga och dikotoma.193 
Nyckeltalen är kontinuerliga variabler, de kan alltså anta alla värden. 
Revisionsberättelsen är en dikotom variabel, som bara kan anta två olika värden, i vårt 
fall, ren eller oren.  
 
Ytterligare en anledning till vårt val av den logistiska regressionsanalysen baseras på att 
andra forskare även använt denna modell för att prognostisera konkurser, en av dessa är 
Charitou.194 Ohlson har också använt denna modell då han anser att den logistiska 
regressionsmodellen är bäst lämpad för konkursförutsägelser innehållande nyckeltal.195 
Aziz och Dar har gjort en undersökning som behandlar tidigare gjorda studier om 

                                                   
189 Dahmström, Från datainsamling till rapport – att göra en statistiskt undersökning, sid 46 
190 Wahlgren, SPSS steg för steg, sid 94 
191 Wooldridge M . Jeffery, Introductory Econometrics: A modern approach, Andra upplagan, Thomson 
South-Western, USA, 2004, sid 554 
192 Wahlgren, SPSS steg för steg, sid 96-102 
193 Tabachnick och Fidell, Using Multivariate Statistics, sid 437 
194 Charitou, Neophytou and Charalambous, Predicting Corporate Failure: Empirical Evidence for the UK, 
sid 467 
195 Ohlson, Financial Ratios and the Prediction of Bankruptcy, sid 111-112 
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konkursförutsägelser, de undersökte vilken av alla modeller som oftast användes för att 
förutse en konkurs.196 Resultatet visade att en av de mest använda modellerna för att 
prognostisera konkurser är den logistiska regressionsanalysen innehållande olika 
finansiella nyckeltal.197 Eftersom den logistiska regressionsmodellen är väl använd och 
accepterad av många forskare för att prognostisera konkurser torde även vi kunna 
använda den. 
 
Ett problem vi stötte på i den logistiska regressionsanalysen var balansomslutningens 
stora värden jämfört med de övriga nyckeltalens värden. Balansomslutningens värde var 
uttryckt i miljoner medan vissa andra nyckeltal hade värden som exempelvis tre. När en 
variabel har så extremt höga värden jämfört med de övriga variablerna i modellen kan det 
uppstå problem. Vid situationer som dessa kan det vara nödvändigt att transformera, det 
vill säga justera dessa värden198. Detta innebar att vi var tvungna att justera 
balansomslutningens värden till lägre belopp med hjälp av så kallade naturliga 
logaritmer. Detta gjorde vi enkelt i Excel. 

5.8 Källkritik 
De viktigaste källorna vi använt till denna studie kommer här kort att presenteras samt 
diskuteras. För att ge läsaren en presentation av ämnet revision samt revisionsberättelsen 
och dess utformningar har vi valt att presentera detta i ett kapitel för sig. Avsnittet består 
främst av källor såsom lagar och praxis som berör området. När vi använt oss av lagtext 
har vi via Umeås universitetsbibliotek, www.ub.umu.se, och databasen Rättsbanken fått 
tillgång till detta. Detta säkerställer att vi fått tillgång till de nyaste versionerna av 
lagarna. När det gäller teorier om revisionsberättelsen har vi huvudsakligen använt oss av 
FAR’s samlingsvolym vilken är praxis på området.  
 
Mycket av den resterande litteraturen som vi använt i denna studie, framförallt i den 
teoretiska- och praktiska metoden, har vi valt på basis av dess välförsedda innehåll. Vi 
har valt litteratur som varit tidigare kända för oss då vi använt dem antingen som 
kurslitteratur eller referenslitteratur. Andra böcker vi använt har vi funnit genom Umeå 
universitets hemsida, www.ub.umu.se, genom databaserna ALBUM och Libris. Även här 
har vi försökt att välja källor som vi vet är väl använda och förser läsaren med lämplig 
och användbar information.  
 
De huvudsakliga källorna i den teoretiska delen om konkursförutsägelser består 
framförallt av tidigare forskning om både nyckeltal, revisionsberättelsen och konkurser. 
När vi behandlar forskning om konkursförutsägelser med hjälp av både nyckeltal och 
revisionsberättelsen har vi endast använt vetenskapliga artiklar, främst 
ursprungsartiklarna inom området. Det finns många nya vetenskapliga artiklar som 
behandlar ämnet, men vi har i de flesta fall valt att leta oss till ursprungskällan eftersom 
nyare artiklar ofta hänvisar tillbaka till den ursprungliga källan. När det gäller tidigare 
forskning om konkursförutsägelser är det framförallt Ohlson och Altman som vi haft som 

                                                   
196 Aziz M. Adnan and Dar Humayon A., Predicting corporate bankruptcy: where we stand? Corporate 
Governance, Vol. 6, No. 1, 2006, sid 18-19 
197 Ibid., sid 23, 29 
198 Edlund, SPSS för Windows 95 – Multipel regressionsanalys, sid 22 
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utgångspunkt. Båda dessa är respekterade på området och förekommer i så gott som varje 
artikel om konkursförutsägelser. Detta gäller speciellt Altmans studie ”Financial Ratios, 
Disriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy” som enligt Business 
Source Premier är citerad 340 gånger199 i databasen.  
 
Många av de vetenskapliga artiklarna vi använt har amerikanskt ursprung. Detta kan ha 
påverkat studien på så sätt att skillnader mellan vår studie och de amerikanska kan bero 
på de geografiska förhållandena. Många av de amerikanska artiklar vi använt, främst 
Altman och Ohlsons, är väl använda inom konkursprognostisering och därför anser vi de 
även vara användbara i vår studie. Dessutom är majoriteten av forskningen inom detta 
område gjord i USA, därför skulle vår studie bli alltför begränsad om vi bara valt att 
inkludera europeisk forskning.  
 
De vetenskapliga artiklarna har vi hämtat ur olika databaser via Umeå universitets 
biblioteks hemsida, www.ub.umu.se. De databaser som vi främst använt oss av när vi 
sökt efter artiklar är Business Source Premier och Emerald. Vid sökningen av artiklar har 
vi bockat för ”peer reviewed” vilket betyder att dessa artiklar har blivit granskade av 
andra forskare inom samma område och anses därför vara tillförlitliga. Detta anser vi 
ökar vår studies trovärdighet. När vi sökt i databaserna har vi använt oss av sökord såsom 
bankruptcy, bankruptcy prediction, audit, auditor och business failure. Genom att läsa 
sammanfattningen av artikeln har vi bildat oss en uppfattning om dess relevans för vår 
studie. När vi sedan hittat artiklar av intresse har vi också gått igenom de källor som 
artiklarna använt sig utav för att finna ytterligare användbara källor. 
 
I vår studie har vi inkluderat en kandidatuppsats gjord av Andersson och Edsvik. Vi anser 
att denna är pålitlig och den baseras dessutom på ett stort urval. Vi har använt uppsatsen 
för att se vilka anmärkningar i den orena revisionsberättelsen som är vanligast bland 
svenska företag. Eftersom vi inte hittat någon motsvarande information om svenska 
företag någon annanstans samt då vi inte lagt alltför mycket vikt vid denna anser vi oss 
kunna inkludera uppsatsen i vår studie.  
 
Våra nyckeltal är, som nämnts tidigare, direkt hämtade ur databasen Affärsdata.  
Eftersom Affärsdata räknar ut alla nyckeltal på samma sätt har vi eliminerat risken för att 
nyckeltalen visar olika värden baserade på olika beräkningar i företagens 
årsredovisningar och därför också minskat risken för felaktigheter i våra jämförelser. 
Däremot kan uppmärksammas att företagen av olika anledningar kan snedvrida somliga 
poster i balans- och resultaträkning för att uppnå vissa önskvärda resultat. Detta är något 
som påverkar nyckeltalens värde och som varken vi som forskare eller Affärsdata kan 
påverka. Varför vi nämner detta är för att uppmärksamma om detta potentiella problem. 
Eftersom vi dock inte kan påverka detta och anser oss ha hittat den bästa metoden för 
våra nyckeltals beräknade värden anser vi oss ändå kunna göra troliga jämförelser mellan 
företagen. 
 

                                                   
199 Business Source Premier via www.ub.umu.se, informationen hämtad den 28/2 2008, kl. 11.00. 
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KAPITEL 6: EMPIRI 
 

Av våra 250 undersökta företag, är det totalt 209 stycken företag som erhållit en ren 
revisionsberättelse och 41 stycken som fått en oren. Två av anmärkningarna i den orena 
revisionsberättelsen tillsammans med nyckeltalen är signifikant inom den femprocentiga 
signifikansnivån, emellertid är de flesta anmärkningar signifikanta då de istället testas 
var för sig mot de olika nyckeltalen. Nyckeltalen testade ensamt kan sägas förklara en 
konkurs. Revisionsberättelsen kan tillsammans med räntabilitet på totalt kapital och 

kassalikviditeten användas för att prognostisera konkurser. 

6.1 Multikollinearitet 
Innan vi kommer till det huvudsakliga innehållet inom detta avsnitt kommer vi kort att 
redogöra för ett vanligt problem som kan uppstå vid statistiska undersökningar, nämligen 
multikollinearitet.  
 
 

  
Balans-

omslutning Soliditet Räntabilitet på 
totalt kapital Vinstmarginal Kasslikviditet Revisions- 

berättelsen 

Balans- Korrelation 1 0,297 0,181 0,110 0,177 -0,329 

omslutning Signifikans  0,000 0,004 0,082 0,005 0,000 

Soliditet Korrelation 0,297 1 0,318 0,097 0,399 -0,428 

 Signifikans 0,000  0,000 0,127 0,000 0,000 

Räntabilitet på Korrelation 0,181 0,318 1 0,589 0,232 -0,415 

totalt kapital Signifikans 0,004 0,000  0,000 0,000 0,000 

Vinstmarginal Korrelation 0,110 0,097 0,589 1 0,060 -0,177 

 Signifikans 0,082 0,127 0,000  0,346 0,000 

Kassalikviditet Korrelation 0,177 0,399 0,232 0,060 1 -0,245 

 Signifikans 0,005 0,000 0,000 0,346  0,000 

Revisions- Korrelation -0,329 -0,428 -0,415 -0,177 -0,245 1 

berättelsen  Signifikans 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000  

 Figur 6.1  
 
Som det går att utläsa ur korrelationstestet i figur 6.1, är det ingen av våra variabler som 
är korrelerade till mer än 0,7200. Detta innebär således att multikollinearitet inte föreligger 
i vår studie och att ingen oberoende variabel behöver uteslutas. Dock kan vi se att vissa 
av de oberoende variablerna är mer korrelerade än andra, exempelvis vinstmarginalen 
och räntabilitet på totalt kapital. De är korrelerade med 0,589 vilket innebär att de 
förklarar samma sak till 58,9 procent. Soliditeten är korrelerad med räntabiliteten på totalt 
kapital (0,318), kassalikviditeten (0,399) och balansomslutningen (0,297). 
Revisionsberättelsen är negativt korrelerad med alla nyckeltal, och mest korrelerad med 
räntabilitet på eget kapital (-0,415) och balansomslutningen (-0,329). Vi testade även de 
olika anmärkningarna i revisionsberättelsen för att se om multikollinearitet förelåg bland 
dessa. Resultatet visar att inga anmärkningar är korrelerade till mer än 0,7. 
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6.2 Inledande presentation 
Vår studie består sammanlagt av 250 undersökta företag, av dessa 250 är det 50 stycken 
som har gått i konkurs och 200 stycken som är friska företag. Antalet undersökta 
revisionsberättelser är 250 stycken, varav totalt 209 stycken var rena och 41 stycken var 
orena. 
 

 Ren 
revisionsberättelse 

Oren 
revisionsberättelse  Totalt 

Friska företag 94,5%  (189st) 5,5%  (11st) 100%  (200st) 

Konkursföretag  40% (20st) 60%  (30st)  100%  (50st) 

Totalt  (209st)   (41st) 100%  (250st) 
 

Figur 6.2
 

 
 

Med hjälp av en korstabell (figur 6.2) kan vi se att 189 stycken av de 200 friska företagen 
har erhållit en ren revisionsberättelse vilket motsvarar 94,5 procent. Det är elva friska 
företag som har fått en oren revisionsberättelse, detta motsvarar 5,5 procent. Av de 50 
konkursföretagen är det 20 stycken som har fått en ren revisionsberättelse, detta 
motsvarar mot 40 procent. De konkursföretag som erhållit en oren revisionsberättelse är 
30 stycken, motsvarande 60 procent. 

6.3 Vilken är den vanligaste anmärkningen i den ore na 
revisionsberättelsen? 
För att ta reda på vilken oren revisionsberättelse som är mest förekommande använde vi 
en korstabell. Resultaten är presenterade i figur 6.3. 
 
 

 
Friska företag 

(200st) 
Konkursföretag 

(50 st)  
Totalt     

(250 st)  

Orena revisionsberättelser 5,5 % (11st) 60,0 % (30st) 16,4 % (41st) 
 

Anmärkningar *    
- Revisorn kan varken tillstyrka eller avstyrka 

balans- och resultaträkning 
1,0 % (2st) 16,0 % (8st) 24,4 % (10st) 

- Anmärkning om fortsatt drift 0,0 % (0st) 16,0 % (8st) 19,5 % (8st) 

- Anmärkning angående skatter och avgifter 2,5 % (5st) 36,0 % (18st) 56,0 % (23st) 

- Anmärkning om att aktiekapitalet är 
förbrukat till hälften 0,5 % (1st) 32,0 % (16st) 41,5 % (17st) 

- Oklarhet vid värdering av balansposter 0,0 % (0st) 16,0 % (8st) 19,5 % (8st) 

- Övriga anmärkningar 3,5 % (7st) 24,0 % (12st) 46,3 % (19st) 
* Observera att en oren revisionsberättelse kan innehålla flera olika anmärkningar Figur 6.3 

 

  

I vår undersökning är det totalt 41 stycken av de 250 undersökta företagen som erhållit en 
oren revisionsberättelse. 11 stycken av dessa är friska företag och 30 stycken av dem är 
konkursföretag.  
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De vanligaste anmärkningarna i den orena revisionsberättelsen är:  
 
1) Anmärkningen om skatter och avgifter, 56 procent av alla företag med oren 
revisionsberättelse har fått denna anmärkning.  
2) Övriga anmärkningar, hela 46,3 procent av de orena revisionsberättelserna hör till 
denna kategori.  
3) Aktiekapitalet är förbrukat till hälften, 41,5 procent har fått denna anmärkning.  
4) Anmärkning om att revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka balans- och 
resultaträkningen, har 24,4 procent av företagen fått.  
 
Tittar man var för sig på de friska företagen respektive konkursföretagen blir 
rangordningen av vanligaste anmärkningarna en annan. Bland de friska företagen är 
anmärkningar klassificerade i kategorin övriga anmärkningar den vanligaste orsaken, de 
motsvarar 3,5 procent. Den näst vanligaste orsaken för de friska företagen är 
anmärkningen om skatter och avgifter, den motsvarar 2,5 procent. Tredje vanligaste 
anmärkningen bland dessa företag är att revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka 
balans- och resultaträkningen. Observera att två av anmärkningarna i den orena 
revisionsberättelsen inte har förekommit bland de friska företagen, dessa är anmärkning 
om fortsatt drift och oklarhet vid värdering av balansposter. Bland konkursföretagen är 
den vanligaste anmärkningen angående skatter och avgifter, 36 procent av företagen har 
fått denna anmärkning i revisionsberättelsen. Den näst vanligaste orsaken är anmärkning 
om att aktiekapitalet är förbrukat till hälften, detta motsvaras av 32 procent. Den tredje 
vanligaste orsaken är anmärkningar klassificerade inom kategorin övriga anmärkningar, 
de motsvarar 24 procent.  

6.4 Kan anmärkningarna i den orena revisionsberätte lsen användas 
för att prognostisera konkurser?  
För att undersöka om de olika anmärkningarna i den orena revisionsberättelsen kan 
användas för att kunna förutse en konkurs använde vi oss utav ett Chi2-test, där testade vi 
de olika orsakerna var för sig mot den beroende variabeln konkurser, utan att ta hänsyn 
till övriga variabler såsom nyckeltal. 
 
      

 Value Df Asymp. Sig. 
   (2-sided) 
Pearson Chi-Square 53,737 1 0,000 
N of valid cases 250   

Ett exempel med anmärkning om skatter och avgifter Figur 6.4 

 
Resultatet av dessa tester visar att alla de olika anmärkningarna i den orena 
revisionsberättelsen har ett signifikant samband med konkurser. Med andra ord har alla 
dessa ett samband med om ett företag kommer att gå i konkurs eller inte. Ett exempel på 
ett av dessa tester finns att se i figur 6.4, som visar signifikansnivån testad för 
anmärkningen om skatter och avgifter mot konkurser. 
 
Eftersom ett Chi2-test inte tar hänsyn till andra variabler, såsom nyckeltal testade vi även 
alla variabler tillsammans i en logistisk regressionsanalys. Med den logistiska 
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regressionsanalysen testade vi om de olika anmärkningarna i revisionsberättelsen 
tillsammans med nyckeltalen kan användas för att prognostisera en konkurs samt för att 
se vilken av dessa orsaker som bäst förklarar en konkurs. Då anmärkningarna om forstsatt 
drift samt oklarhet vid värdering av balansposter inte observerats bland de friska 
företagen har dessa uteslutits. Dessa hade gett extremvärden utan signifikans. 
 

  Förutsett 
   Friska Konkurs Procent korrekt 

Observerat       
 Friska 195 5 97,5 
 Konkurs 23 27 54,0 

Total procentandel     88,8 
 Figur 6.5 
 
 

Variabel Koefficient 
(B) Signifikans  Exp(B) 

Mått och nyckeltal    

Balansomslutning -0,468 0,092 0,626 

Soliditet 0,007 0,166 1,007 

Räntabilitet på totalt kapital -0,053 0,001 0,949 

Vinstmarginal -0,001 0,870 0,999 

Kassalikviditet -0,100 0,037 0,990 

Anmärkningar     

Kan varken tillstyrka eller avstyrka 
balans- och resultaträkning 1,075 0,369 2,929 

Anmärkning på skatter och avgifter 1,848 0,027 6,344 

Anmärkning om att aktiekapitalet 
är förbrukat till hälften 

2,847 0,044 17,237 

Övriga anmärkningar 0,509 0,505 1,664 

 Figur 6.6  
 

 
Ur figur 6.5 går det att utläsa att modellen i 88,8 procent av fallen klassificerar företagen 
rätt som antingen ett friskt företag eller konkursföretag. Modellen klassificerar 
konkursföretag rätt i 54 procent av fallen jämfört mot de friska förtagen som klassificeras 
rätt i 97,5 procent av fallen. Som det går att utläsa ur tabellen klassificerar vår modell 195 
av de 200 friska företagen rätt, medan fem stycken blir felklassificerade. Av de 50 
konkursföretagen är det 23 stycken företag som indelas fel och 27 stycken blir rätt 
klassificerade. 
 
Vidare visar modellen att de enda nyckeltal som är signifikanta inom en fem procentig 
signifikansnivå är räntabiliteten på totalt kapital och kassalikviditeten. Koefficienten för 
dessa nyckeltal är negativa vilket innebär att risken för konkurs minskar om nyckeltalen 
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ökar. Det vill säga, de företag som har en hög räntabilitet på totalt kapital och hög 
kassalikviditet har en minskad risk för att gå i konkurs. Vidare bör observeras att 
balansomslutningen inte är signifikant inom den fem procentiga nivån, men inte heller 
avsevärt hög.  
 
Figur 6.6 åskådliggör att anmärkningen om skatter och avgifter samt uttalande om att 
aktiekapitalet är förbrukat till hälften är signifikanta inom en fem procents 
signifikansnivå. Eftersom båda dessa anmärkningar är signifikanta kan konstateras att 
dessa anmärkningar tillsammans med nyckeltalen kassalikviditet och räntabilitet på totalt 
kapital bäst prognostiserar en konkurs.  
 
Eftersom endast anmärkningarna om skatter och avgifter och anmärkning om 
aktiekapitalet är signifikanta kommer vi bara kommentera koefficienten och oddset 
(Exp(B)) för dessa. I figur 6.6 kan ses att koefficienten för anmärkningen om skatter och 
avgifter är positiv och har ett värde på cirka 1,8 och värdet på oddset är ungefär sex. 
Koefficienten för anmärkningen om att aktiekapitalet är förbrukat till hälften har även ett 
positivt värde på 2,8 medan oddset är 17,2. Detta innebär att de företag som erhåller en 
anmärkning i revisionsberättelsen om skatter och avgifter har en ökad risk för konkurser 
med sex gånger jämfört med ett företag som inte får en sådan anmärkning. På samma sätt 
ökar risken för konkurs med 17 gånger då ett företag får en anmärkning om förbrukat 
aktiekapital.  
 
För att se om resultatet blev annat valde vi även att testa de olika anmärkningarna i den 
orena revisionsberättelsen var för sig mot nyckeltalen i logistiska regressionsanalyser. 
Även här har vi uteslutit anmärkningarna om fortsatt drift samt om oklarhet vid värdering 
av balansposter eftersom dessa anmärkningar inte observerats i revisionsberättelsen bland 
de friska företagen. Vi kommer istället visa de anmärkningar som är signifikanta och kort 
kommentera dessa. 
 
Revisorn kan varken tillstyrka eller avstyrka balans- och resultaträkningen 

 
 
Modellen har en prediktionsförmåga på 87,2 procent. De friska företagen klassificeras 
rätt i 97,5 procent av fallen medan konkursföretagen klassificeras rätt i 46 procent av 
fallen. Dessa värden finns att hitta i figur 6.7.  
 

 
 Koefficient Signifikans Exp(B) 

Mått och nyckeltal    

Balansomslutning -0,611 0,013 0,543 
Soliditet 0,001 0,768 1,001 
Räntabilitet på totalt kapital -0,058 0,000 0,944 
Vinstmarginal -0,002 0,804 0,998 
Kassalikviditet -0,012 0,009 0,988 

Anmärkning    
Revisorn kan varken tillstyrka 
eller avstyrka balans- och 
resultaträkning 

2,704 0,008 14,933 

 Figur 6.8 

 Förutsett 

 Friska Konkurs 
Procent 
korrekt 

Observerat    
Friska 195 5 97,5 

Konkurs 27 23 46,0 

Totalt   87,2 

Figur 6.7 
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I figur 6.8 kan ses att balansomslutningen, räntabilitet på totalt kapital och 
kassalikviditeten är signifikanta inom den femprocentiga nivån. Alla dessa har en negativ 
koefficient och det innebär att då nyckeltalen ökar, minskar risken för att ett företag ska 
gå i konkurs.  Anmärkningen om att revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka balans- 
och resultaträkningen är statistiskt signifikant i denna modell.  
 
Koefficienten för denna anmärkning har ett positivt värde på ungefär 2,7 och har ett odds 
på nästan 15. Detta innebär att de företag som får en anmärkning där revisorn inte kan 
tillstyrka eller avstyrka balans- och resultaträkning ökar risken att gå i konkurs med 15 
gånger. Denna anmärkning är alltså tillsammans med nyckeltalen balansomslutning, 
räntabilitet på totalt kapital och kassalikviditet en indikation på en konkurs och stärker 
således också modellens prediktionsförmåga. 
   
Anmärkning angående skatter och avgifter 
 

 
 
Enligt figur 6.9 är modellens prediktionsförmåga 86,8 procent, de friska företagen 
klassificeras rätt i 96,5 procent av fallen och konkursföretagen klassificeras rätt i 48 
procent av fallen.  
 
Figur 6.10 visar att räntabilitet på totalt kapital och kassalikviditeten är statistiskt 
signifikanta och har negativa koefficienter. Balansomslutningen har en signifikansnivå på 
0,083 vilket inte ligger alltför långt ifrån den femprocentiga nivån.  
 
Anmärkningen angående skatter och avgifter är signifikant och har en koefficient med ett 
positivt värde på ungefär 2,7. Oddset visar att ett företag som får denna anmärkning i 
revisionsberättelsen ökar risken för konkurs med 14 gånger. Denna anmärkning är alltså 
tillsammans med nyckeltalen balansomslutningen, räntabilitet på totalt kapital och 
kassalikviditeten en indikation på en konkurs och bidrar till modellens 
prediktionsförmåga.   
 

 
 Förutsett 

 Friska Konkurs 
Procent 
korrekt 

Observerat    
Friska 193 7 96,5 

Konkurs 26 24 48,0 

Totalt    86,8 

  Figur 6.9 

 

 Koefficient  Signifikans Exp(B) 

Mått och nyckeltal    

Balansomslutning -0,446 0,083 0,640 
Soliditet 0,001 0,755 1,001 
Räntabilitet på totalt kapital -0,062 0,000 0,940 
Vinstmarginal -0,001 0,894 0,999 
Kassalikviditet -0,011 0,020 0,989 

Anmärkning    
Anmärkning om skatter 
och avgifter 

2,646 0,000 14,098 

 Figur 6.10 
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Anmärkning om att aktiekapitalet är förbrukat till hälften 
 

 
 
Även med denna anmärkning är prediktionsförmågan hög, 86,8 procent. De friska 
företagen i studien klassificeras rätt i 97,5 procent av fallen jämfört med 
konkursföretagen som klassificeras rätt i 44 procent av fallen (figur 6.11).  
 
Balansomslutningen, räntabiliteten på totalt kapital och kassalikviditeten är signifikanta 
inom den femprocentiga nivån. Även här har alla signifikanta nyckeltal negativa 
koefficienter, vilket innebär att då dessa nyckeltal ökar så minskar risken för en konkurs. 
 
I figur 6.12 kan ses att en oren revisionsberättelse med anmärkning om att aktiekapitalet 
är förbrukat till hälften är statistiskt signifikant, 0,006. Anmärkningen har ett positivt 
värde på koefficienten, cirka 3,5 och oddset har ett värde på ungefär 32,2. Detta betyder 
att de företag som får denna anmärkning i revisionsberättelsen ökar risken för konkurs 
med 32 gånger. Även här kan denna anmärkning tillsammans med nyckeltalen 
balansomslutningen, räntabilitet på totalt kapital och kassalikviditeten användas som en 
indikation för konkurser. 
 
Övriga anmärkningar 
 

 
När man testar modellen tillsammans med nyckeltal och övriga anmärkningar blir 
prediktionsförmågan 85,6 procent, även här relativt hög. De friska företagen klassificeras 
rätt i 96 procent av fallen, konkursföretagen däremot klassificeras rätt i 44 procent av 
fallen, (figur 6.13). 
 

 

 
 Förutsett 

 Friska Konkurs 
Procent 
korrekt 

Observerat    

Friska 195 5 97,5 

Konkurs 28 22 44,0 

Totalt    86,8 
  Figur 6.11 

 

 Koefficient  Signifikans Exp(B) 

Mått och nyckeltal    

Balansomslutning -0,637 0,010 0,529 
Soliditet 0,008 0,701 1,008 
Räntabilitet på totalt kapital -0,050 0,003 0,952 
Vinstmarginal -0,003 0,701 0,997 
Kassalikviditet -0,013 0,005 0,987 

Anmärkning    

Anmärkning om förbrukat  
aktiekapital 

3,473 0,006 32,237 

 Figur 6.12 

 Förutsett 

 Friska Konkurs 
Procent 
korrekt 

Observerat    

Friska 192 8 96,0 

Konkurs 28 22 44,0 

Totalt    85,6 
  Figur 6.13 

 

 Koefficient  Signifikans Exp(B) 

Mått och nyckeltal    

Balansomslutning -0,519 0,034 0,595 
Soliditet 0,001 0,764 1,001 
Räntabilitet på totalt kapital -0,059 0,000 0,943 
Vinstmarginal -0,002 0,747 0,998 
Kassalikviditet -0,014 0,004 0,986 

Anmärkning    

Övriga anmärkningar 1,199 0,053 3,315 

 Figur 6.14 
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Även i denna modell är balansomslutningen, räntabiliteten på totalt kapital och 
kassalikviditeten signifikanta. Signifikansen för övriga anmärkningar ligger på 0,053. Det 
bör observeras att denna signifikansnivå ligger precis över gränsen på fem procent vilket 
medför att övriga anmärkningar tillsammans med nyckeltalen likväl kan sägas vara en 
indikation på en konkurs. 
 
I figur 6.14 kan ses att koefficienten på övriga anmärkningar har ett positivt värde på 
cirka 1,2 medan oddset är 3,3. Detta betyder att de företag som får en av de övriga 
anmärkningarna i revisionsberättelsen ökar risken för konkurs med ungefär 3 gånger.  

6.5 Skiljer sig medelvärdena för olika nyckeltal me llan konkursföretag 
och friska företag?  
För att testa om olika nyckeltal ensamt, utan att ta hänsyn till de övriga nyckeltalen, kan 
förklara en konkurs gjorde vi ett t-test för respektive nyckeltal. Resultatet av detta finns 
att skåda i figur 6.15. 
 

Nyckeltal Företag Medelvärde Standard-
avvikelse Median  Signifikans-

nivå 
      
Balansomslutning  Friska 18 948 23 449 11 421  
(tkr)  Konkurs 8 719 8 074 6 847 0,000 
      
Soliditet (%) Friska 30,95 41,86 29,99  
 Konkurs -0,92 36,86 6,09 0,000 
      
Räntabilitet på totalt  Friska 11,46 15,32 11,4  
kapital (%)  Konkurs -14,49 34,31 -6,22 0,000 
      
Vinstmarginal (%) Friska 4,19 29,85 5,38  
 Konkurs -12,38 40,12 -1,65 0,001 
      
Kassalikviditet (%) Friska 129,62 101,55 107,39  
 Konkurs 67,91 49,02 63,16 0,000 

 Figur 6.15  
 
I figuren finns medelvärdet, standardavvikelsen, medianen samt signifikansnivån 
presenterade för de olika nyckeltalen, både för de friska företagen samt för 
konkursföretagen. Som det går att se är medelvärdet, standardavvikelsen och medianen 
lägre i alla nyckeltalen för konkursföretagen jämfört med de friska företagen. För att 
lättare förstå sambandet mellan dessa värden kan detta förklaras med hjälp av 
balansomslutningens värden. De friska företagens balansomslutning har ett medelvärde 
på 18 948 och en standardavvikelse på 23 449, detta innebär då med en signifikansnivå 
under 0,05 att 95 procent av de friska företagen har en balansomslutning som ligger inom 
18 948 ± 23 449. 
 
Modellen visar även att alla resultat är statistiskt signifikanta. Det innebär att det är 
statistiskt säkerställt att alla dessa nyckeltal är lägre för konkursföretagen än för de friska 
företagen. Det betyder också att alla dessa nyckeltal, utan hänsyn till andra faktorer, kan 
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användas för att prognostisera konkurser. Nyckeltalens spridning är stor både för 
konkursföretagen och de friska företagen, speciellt vinstmarginalen. Sammanfattningsvis 
kan sägas att alla nyckeltal oberoende av varandra och andra faktorer, är statistiskt 
signifikanta för att förklara konkurser. Alla nyckeltal kan alltså enskilt användas för att 
förutse en konkurs. 

6.6 Finns det ett samband mellan den orena revision sberättelsen och 
konkurser? 
För att undersöka huruvida det finns ett samband mellan den orena revisionsberättelsen 
och konkurser använde vi ett Chi2-test. Vi testade variablerna konkurs/inte konkurs mot 
revisionsberättelsen. 
 

 Value Df Asymp. Sig. 
   (2-sided) 
Pearson Chi-Square 86,657 1 0,000 
N of valid cases 250   

  Figur 6.16  

 
Figur 6.16 visar att signifikansnivån för revisionsberättelsen och konkurser är 0,000. 
Eftersom detta värde är mindre än 0,05 finns det alltså överväldigande bevis på att den 
orena revisionsberättelsen ensamt, utan att ta hänsyn till andra variabler, kan förklara en 
konkurs.  
 
På nästa sida finns resultatet av vår slutgiltiga modell presenterat, den logistiska 
regressionsmodellen med alla nyckeltal och revisionsberättelsen inkluderat som 
oberoende variabler (figur 6.17 och 6.18). För att kunna jämföra om en modell med 
revisionsberättelsen är bättre än en med enbart nyckeltal har vi även valt att visa hur 
resultatet ser ut både med och utan revisionsberättelsen inkluderat (se figur 6.19 och 6.20 
på nästa sida). 
 
Figur 6.17 visar att modellen med revisionsberättelsen inkluderad har en 
prediktionsförmåga på 88,4 procent, det vill säga att modellen i ungefär 88 procent av 
fallen klassificerar företagen rätt som antingen friskt eller konkursföretag. Modellen 
klassificerar konkursföretag rätt i 58 procent av fallen jämfört mot de friska förtagen som 
klassificeras rätt i 96 procent av fallen. 
 
I figur 6.18 kan ses att i modellen med revisionsberättelsen inkluderat är räntabilitet på 
totalt kapital, kassalikviditeten och revisionsberättelsen signifikanta, de ligger alltså 
under signifikansnivån på fem procent. Soliditeten på 0,190 är dock inte statistisk 
signifikant, men inte heller avsevärt hög. Vinstmarginalen däremot är inte alls signifikant, 
den ligger på 0,801 vilket ligger långt utanför vår femprocentiga signifikansnivå.  
 
Koefficienten för räntabiliteten är negativ och har ett värde på -0,052 och ett odds på 
0,949. Detta tyder på att om räntabilitet på totalt kapital sjunker ökar risken för en 
konkurs. Koefficienten för kassalikviditeten har även ett negativt värde på -0,012, oddset 
är 0,989. Det negativa sambandet visar att om kassalikviditeten sjunker ökar risken för 
konkurs. Koefficienten för revisionsberättelsen är positiv och har ett värde på 2,3 och 
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oddset är 7,4. Detta innebär att om ett företag erhåller en oren revisionsberättelse ökar 
risken för konkurs med 7 gånger. Sammanfattningsvis kan konstateras att 
revisionsberättelsen tillsammans med räntabilitet på totalt kapital och kassalikviditeten 
kan förklara en konkurs.  
 

Om revisionsberättelsen utesluts försämras modellens prediktionsförmåga till 84,8 
procent (figur 6.19). Skillnaden ligger i att denna modell klassificerar konkursföretagen 
fel i en större utsträckning. Modellen med bara nyckeltal klassificerar konkursföretagen 
rätt bara i 38 procent av fallen, att jämföra med 58 procent för modellen som även 
inkluderar revisionsberättelsen. 
 
För att testa hur inflytelserika nyckeltalen är som inte är signifikanta, provade vi att 
utesluta dessa ur modellen. Om vi eliminerar balansomslutningen, soliditeten och 
vinstmarginalen ur vår modell (figur 6.18), så minskar prediktionsförmågan i modellen 
endast med 0,4 procentenheter (se figur 6.21 på följande sida). Figur 6.22 visar att 
signifikansnivån för räntabilitet på totalt kapital, kassalikviditet och revisionsberättelsen 
har förändrats obetydligt, värdena är fortfarande signifikanta och visar att dessa 
fortfarande är indikationer på en konkurs. 
 
 
 
 
 
 

  Förutsett 
  Friska Konkurs Procent korrekt 
Observerat     

Friska 193 7 96,5 
Konkurs 31 19 38 

Totalt      84,8 
 Figur 6.19 

Variabel Koefficient Signifikans Exp(B)  
Balans- 
omslutning -0,575 0,160 0,563 

Soliditet 0,001 0,831 1,001 

Räntabilitet på  
totalt kapital -0,059 0,000 0,942 

Vinstmarginal -0,002 0,730 0,998 

Kassalikviditet -0,014 0,002 0,986 

 Figur 6.20 

Variabel Koefficient Signifikans Exp(B)  
Balans- 
omslutning -0,322 0,226 0,725 

Soliditet 0,006 0,190 1,006 

Räntabilitet på  
totalt kapital -0,052 0,001 0,949 

Vinstmarginal -0,002 0,801 0,998 

Kassalikviditet -0,012 0,021 0,989 

Revisions- 
berättelsen 

2,347 0,000 7,424 

 Figur 6.18 

  Förutsett 
  Friska Konkurs Procent korrekt 
Observerat     

Friska 192 8 96 
Konkurs 21 29 58 

Totalt      88,4 
   Figur 6.17 
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  Förutsett 
   Friska Konkurs Procent korrekt 

Observerat      
 Friska 191 9 95,5 
 Konkurs 21 29 58,0 

Total procentandel     88,0 
 Figur 6.21 
  
 

Variabel Koefficient (B) Signifikans Exp(B) 

Räntabilitet på totalt kapital -0,051 0,000 0,950 

Kassalikviditet -0,010 0,027 0,990 

Revisionsberättelsen 2,382 0,000 10,828 
 Figur 6.22 
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KAPITEL 7: ANALYS 
 
Skälet till att alla anmärkningar ensamt är signifikanta mot konkurser med däremot inte 
när de testas tillsammans med nyckeltalen, beror främst på att inga andra variabler är 
tillsatta i modellen som påverkar resultatet. Tidigare forskning visar att anmärkningen 
om fortsatt drift är en indikator på konkurser, anledningen till att vi inte erhållit detta 

resultat beror på de relativt få observationer vi gjort av denna anmärkning. Ett samband 
mellan den orena revisionsberättelsen och en konkurs har erhållits och den modell som 

inkluderar både revisionsberättelsen och nyckeltalen är mer användbar än den som 
endast testar nyckeltalen. 

7.1 Inledande presentation 
I vår studie har vi inte haft några problem med multikollinaritet, hade detta varit ett 
problem hade vi måsta utesluta någon eller några av våra oberoende variabler för att inte 
få snedvridna resultat. Detta visar att de nyckeltal vi valt ut baserat på tidigare forskning, 
och då främst utifrån Ohlsons studie 201, är lämpliga att använda i en konkursförutsägelse. 
 
I figur 7.1 nedan ges en sammanfattande tabell över vår studie, Gaeremynck och 
Willekens samt Sundgrens studier angående andelen orena revisionsberättelser.  
 

Studie Antal undersökta 
företag 

Friska företag med oren 
revisionsberättelse 

Konkursföretag med oren 
revisionsberättelse 

Vår 250 st 5,5 % 60 % 

Gaeremynck och 
Willekens 202 228 st 10 % 79 % 

Sundgrens 203 442 st 10 % 47 % 
 Figur 7.1 

 
Vårt resultat visar att vi erhållit en något lägre andel friska företag med orena 
revisionsberättelser jämfört med de två ovannämnda studierna. Däremot ligger vårt 
resultat av andelen konkursföretag med en oren revisionsberättelse på en nivå mellan de 
två andra studierna. Det är svårt att veta vad denna skillnad beror på, även om den inte är 
alltför stor. En möjlighet till denna skiljaktighet kan bero på att studierna är utförda i 
olika länder och i olika tidsperioder, vilket medför att andra faktorer såsom tradition och 
konjunktur har kommit att påverka antalet orena revisionsberättelser.  

7.2 Vilken är den vanligaste anmärkningen i den ore na berättelsen? 
En studie utförd av Andersson och Edsvik visar att 269 undersökta företag av totalt 2 233 
erhållit en oren revisionsberättelse. Deras undersökning visar att den vanligaste 
anmärkningen i den orena revisionsberättelsen är att årsredovisningen har inlämnats för 

                                                   
201 Ohlson, Financial Ratios and the Prediction of Bankruptcy, sid 110 
202 Gaeremynck and Willekens, The endogenous relationship between audit-report type and business 
termniation: evidence on private firms in a non-litigious enviroment, sid 73-74 
203 Sundgren, Ennustaako tilintarkastuskertomuksen sisältö konkurssia?, sid 27 
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sent, vilket 45 procent av företagen erhållit.204 Vår undersökning visar istället att den 
vanligaste anmärkningen i den orena revisionsberättelsen är anmärkningen om skatter 
och avgifter, detta motsvarar 56 procent. Vår näst vanligaste anmärkning i den orena 
revisionsberättelsen är klassificerade inom kategorin övriga anmärkningar, hela 46,3 
procent av företagen med en anmärkning har klassats i denna kategori. I den ovannämnda 
studien är däremot den näst vanligaste anmärkningen att skatter, avgifter och 
mervärdesskatt inte har betalats i tid samt med fel belopp, detta motsvarar 39,8 procent av 
de 269 undersökta företagen med en oren revisionsberättelse205.  
 
Den tredje vanligaste anmärkningen i Anderssons och Edsviks studie är upprättande av 
kontrollbalansräkning, det vill säga aktiekapitalet är förbrukat till hälften, 28,6 procent 
har erhållit denna anmärkning206. Detta är också vår tredje vanligaste anmärkning i den 
orena revisionsberättelsen och motsvarar 41,5 procent. Den fjärde vanligaste 
anmärkningen i vår undersökning har hela 24,4 procent av företagen med orena 
revisionsberättelse erhållit, denna orsak handlar om att revisorn varken kan tillstyrka eller 
avstyrka balans- och resultaträkningen. På samma plats i den tidigare diskuterade studien 
hamnar anmärkningen om brister i den interna kontrollen, hela 13,8 procent av företagen 
har fått denna anmärkning.207 
 
Altman och McGough fann i sin studie att 44 procent av de undersökta konkursföretagen 
hade fått en anmärkning om fortsatt drift208. I vår studie är det endast 16 procent som fått 
denna anmärkning, det är en av de orsaker som förekommer mest sällan bland 
konkursföretagen och ingen av de friska företagen har fått denna. Det här bekräftar inte 
Altman och McGoughs resultat, vi tror att anledningen till att vi inte observerat samma 
mängd företag med denna anmärkning beror på att dessa regler är relativt nya i Sverige. 
Reglerna om att revisorn måste göra en anmärkning i revisionsberättelsen då det råder 
tvivel om fortsatt drift har bara funnits sedan 2004. Eftersom vår undersökning baseras på 
bokslut från 2006 då reglerna bara funnits i tre år, tror vi att detta medför en större 
försiktighet med att utfärda sådana anmärkningar. Det är en grav anmärkning som i viss 
mån kan blir en självuppfyllande profetia och den kräver därför omfattande bevis. 
 
Överlag har vi väldigt få observationer av orena revisionsberättelser bland de friska 
företagen, endast elva stycken. Spridningen bland anmärkningarna för de friska företagen 
är även väldigt stor, bland de elva friska företagen är den mest förkommande 
anmärkningen en som klassificeras inom kategorin övriga anmärkningar. Två av 
anmärkningarna i den orena revisionsberättelsen har inte observerats bland de friska 
företagen (anmärkning om fortsatt drift samt oklarhet vid värdering av balansposter). 
Eftersom vi har så få iakttagelser av orena revisionsberättelser bland de friska företagen 
kan detta bidra till att det blir svårt att göra en rättvis jämförelse av de friska företagen 
och konkursföretagen om vilka de vanligaste anmärkningarna är.  

                                                   
204 Andersson och Edsvik, Den orena revisionsberättelsen – orsaker och effekter, sid 20 
205 Ibid., sid 20 
206 Ibid., sid 20 
207 Ibid., sid 20 
208 Altman and McGough, Evaluation of a company as a going concern, sid 53 
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7.3 Kan anmärkningarna i den orena revisionsberätte lsen användas 
för att prognostisera konkurser? 
Chi2-testet visar att alla de olika anmärkningarna i den orena revisionsberättelsen är 
signifikanta och alltså kan användas för att förutsäga en konkurs. Detta resultat bekräftar 
det som Hopwood m.fl. kommit fram till med deras univarata modell som testade olika 
anmärkningar ensamt för att se om dessa kunde användas som konkursförutsägelser209. 
Anledningen till att alla orsaker ensamt är signifikanta mot konkurser tror vi beror på att 
endast anmärkningarna är testade som en oberoende variabel mot den beroende variabeln 
konkurser. Inga andra variabler är tillsatta i modellen som kan komma att påverka 
resultatet.  
 
I den logistiska regressionsanalysen lade vi även till nyckeltalen tillsammans med de 
olika anmärkningarna för att se om resultatet blev ett annat. Vårt resultat visar att 
modellen klassificerar företagen rätt som antingen ett friskt företag eller konkursföretag i 
88,8 procent av fallen, vilket vi anser är en bra nivå för modellens förklaringsförmåga. 
Tidigare forskning, av bland annat Niemi och Sundgren visar att de anmärkningar i den 
orena revisionsberättelsen som bäst kan förklara en konkurs, är då revisorn varnar för 
likvidation, då företaget får en anmärkning om att de har brutit mot redovisningsreglerna 
vid förberedelsen och presentationen av de finansiella rapporterna och att bolaget har 
brutit mot låneförbudet.210  
 
Vårt resultat visar att anmärkningarna om skatter och avgifter samt uttalandet om att 
aktiekapitalet är förbrukat till hälften är signifikant inom femprocents nivån. Detta 
sammanfaller något så när med Niemis och Sundgrens resultat, eftersom en anmärkning 
om varning för likvidationsplikt är detsamma som en anmärkning om att aktiekapitalet är 
förbrukat till hälften. Dessa två uttalanden i revisionsberättelsen är tillsammans med 
nyckeltalen alltså de bästa anmärkningarna för att förutse en konkurs. 
 
Orsakerna till att resultatet skiljer sig något mellan vår och Niemi och Sundgrens studie 
tror vi främst beror på storleken på vårt urval. Niemi och Sundgren har undersökt 
närmare 4 200 företag211, jämfört med våra 250 undersökta företag. Dessutom har de 
gjort sitt urval baserat på om företaget fått en oren revisionsberättelse eller inte och 
därmed fått en totalt större andel orena revisionsberättelser än vår studie. Detta bidrar till 
ett större datamaterial om olika anmärkningar vilket även gör det lättare att dra generella 
slutsatser. En annan bidragande orsak till de något skiljaktiga resultaten kan tänkas vara 
att studierna är utförda i olika länder och därmed skiljer sig regelverken från varandra.  
 
Vidare visar Hopwoods studie att anmärkningarna om att företaget har ändrat sina 
redovisningsprinciper samt anmärkningen om fortsatt drift är de orsaker i den orena 
revisionsberättelsen som förklarar en konkurs.212 Att vårt resultat skiljer sig från detta 

                                                   
209 Altman and McGough, Evaluation of a company as a going concern,sid 33, 42-43 
210 Niemi and Sundgren, Are Modified Audit Opinions Related to the Availability of Credit and to 
Bankruptcy? – Evidence from Finnish Small Firms, sid 3-4 
211 Ibid., sid 1 
212 Hopwood, McKeown and Mutchler, A test of the Incremental Explanatory Qualified for Consistency 
and Uncertainly, sid 43, 45 
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beror på att inga observationer av denna orsak har gjorts bland de friska företagen i vår 
studie. 
 
Med den logistiska regressionsmodellen testade vi även de olika anmärkningarna var för 
sig mot nyckeltalen för att se om resultatet utföll annorlunda. Detta test visar att 
balansomslutningen, räntabilitet på totalt kapital samt kassalikviditeten är alla 
signifikanta mot de olika anmärkningarna. Således kan anmärkningarna om att revisorn 
varken kan tillstyrka eller avstyrka balans- och resultaträkning, skatter och avgifter och 
att aktiekapitalet är förbrukat till hälften sägas förklara en konkurs med de signifikanta 
nyckeltalen. Även anmärkningar klassificerade inom kategorin övriga anmärkningar är 
signifikant, däremot tycker vi inte att det är rättvisande att säga att den förklarar en 
konkurs eftersom kategorin innehåller många olika anmärkningar. Vi har använt denna 
som en så kallad ”slaskpost”, där alla anmärkningar som inte klassificeras inom någon av 
de andra kategorierna indelats. 

7.4 Finns det ett samband mellan den orena revision sberättelsen, 
nyckeltal och konkurser? 
Med den logistiska regressionsanalysen testade vi huruvida revisionsberättelsen 
tillsammans med nyckeltalen kan förklara en konkurs, detta är vår slutgiltiga modell. 
Innan vi gjorde detta test var vi dock tvungen att justera vissa extrema värden som vi 
uppfattat i en frekvenstabell, detta finns beskrivet i kapitel fem under rubriken outliers. 
Om vi inte hade valt att justera dessa värden hade vi som forskare kunnat bli vilseledda 
av resultatet, en outlier som inte justeras kan förvränga ett testresultat, vilket då inte visar 
rimliga värden213. De nyckeltal där vi identifierat och ersatt extremvärden var 
balansomslutningen, soliditeten, räntabilitet på totalt kapital och vinstmarginalen.  
 
Det finns flertalet studier kring nyckeltals förmåga att förutse konkurser, Altmans z-
modell är en av dessa. Modellens förmåga att förutse konkurs ligger på 95 procent214, att 
jämföra med vårt resultat, 88,4 procent (se figur 6.17). Även om Altmans studie är gjord 
för ett bra tag sedan finns det nyare forskning som visar att den fortfarande fungerar och 
att den är aktuell215. Vi anser att vår förklaringsgrad ändå ligger på en fullt acceptabel 
nivå (88,4 procent). Vi tycker att modellens förklaringsgrad i varje fall bör ligga på 70 
procent. En nivå under 70 procent gör att modellen inte är speciellt användbar i praktiken. 
Vidare visar vår modell att prediktionsförmågan är högre för de friska företagen jämfört 
med konkursförtagen. Detta kan bero på att det är svårare att klassificera konkursföretag 
än det är att klassificera friska företag. Ytterligare en orsak till detta kan vara att 
variationen i nyckeltalen är större bland konkursföretagen än bland de friska.  
 
Vi kommer härefter separat analysera de oberoende variablerna, de olika nyckeltalen 
samt revisionsberättelsen, var för sig för att utreda huruvida dessa tillsammans kan 
användas som en indikation på konkurser. För att underlätta läsandet kan en tillbakablick 
till figur 6.18 göras. 

                                                   
213 Dahmström, Från datainsamling till rapport – att göra en statistiskt undersökning, sid 163 
214 Altman, Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, sid 599-600 
215 Agarwal and Taffler, Twenty-five year of the Taffler z-score model: does it really have predictive 
ability?, sid 298-299 
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7.4.1 Balansomslutning 
I vår modell är inte balansomslutningen signifikant, det vill säga nyckeltalet är inte ett bra 
mått för att prognostisera en konkurs när hänsyn tas till de övriga nyckeltalen samt 
revisionsberättelsen. Detta går emot det som Ohlson216, Shumway217 och Charitou218 
påvisar, deras undersökningar visar nämligen att storleksmått är en betydande faktor vid 
konkursförutsägelser. Däremot kan vi med hjälp av t-testet se ett överensstämmande 
resultat med ovannämnda forskare. Vårt t-test visar att balansomslutningen för 
konkursföretagen är betydligt lägre än för de friska företagen. Shumway har även erhållit 
liknande resultat, att företag med lägre balansomslutning har en ökad risk för att drabbas 
av en konkurs jämfört med företag med högre balansomslutning. 219  
 
Skillnaderna i resultatet mellan våra testade modeller beror på att den logistiska 
regressionen tar hänsyn till andra variabler, vilket inte t-testet gör. Alltså är 
balansomslutningen en indikation på konkurs individuellt, men när andra variabler tas i 
beaktade förlorar den sin förklaringsförmåga. 

7.4.2 Soliditet 
Det är många forskare som framlägger bevis för att detta nyckeltal är signifikant för att 
förklara en konkurs. Några av dessa är Altman220, Huyghebaert m.fl221, Charitou m.fl222 
och Shumway223. I vår studie har vi inte funnit samma bevis för att soliditeten kan 
användas för att förklara en konkurs. Nyckeltalet är inte signifikant inom den 
femprocentiga nivån. T-testet visar dock att soliditeten är signifikant och att den är lägre 
för konkursföretagen än för de friska företagen. Detta hävdar även Huyghebaert m.fl.224 
och Charitou m.fl.225, som uttrycker att företag med en högre soliditet löper mindre risk 
för att drabbas av en konkurs. 
 
Även här skiljer sig resultatet åt mellan den logistiska regressionsmodellen och t-testet. 
Detta beror som sagt på att t-testet inte tar hänsyn till andra variabler, vilket den 
logistiska regressionsanalysen gör. Soliditeten kan ensamt ses som en indikation på 
konkurser men den tillför inget i den logistiska regressionsmodellen.   

7.4.3 Räntabilitet på totalt kapital 
Enligt både vårt t-test och den logistiska regressionsanalysen är detta nyckeltal statistiskt 
signifikant och kan därför användas för att prognostisera konkurser. Detta påvisar även 

                                                   
216 Ohlson, Financial Ratios and the Prediction of Bankruptcy, sid 119-122 
217 Shumway, Forecasting Bankruptcy More Accurately:A simple Hazard Model, sid 121-122 
218 Charitou, Neophytou and Charalambous, Predicting Corporate Failure: Empirical Evidence for the UK, 
sid 468 
219 Shumway, Forecasting Bankruptcy More Accurately:A simple Hazard Model, sid 121-122 
220 Altman, Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, sid 609 
221 Huyghebaert et al., New firm survival: the effects of start-up characteristics, sid 646 
222 Charitou, Neophytou and Charalambous, Predicting Corporate Failure: Empirical Evidence for the UK, 
sid 483 
223 Shumway, Forecasting Bankruptcy More Accurately:A simple Hazard Model, sid 117 
224 Huyghebaert et al., New firm survival: the effects of start-up characteristics, sid 646 
225 Charitou, Neophytou and Charalambous, Predicting Corporate Failure: Empirical Evidence for the UK, 
sid 483 
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Altman226 och Ohlson227 då de konstaterar att lönsamhetsmått är en av de bästa för att 
prognostisera konkurser. Beaver hävdar specifikt att räntabilitet på totalt kapital är ett av 
de bästa nyckeltalen som förklarar en konkurs228. Charitous m.fl. studie visar att det finns 
ett negativt samband mellan räntabilitet på totalt kapital och konkurser229, något som 
även kan utläsas ur vår logistiska regressionsmodell.  
 
Eftersom räntabilitet på totalt kapital är signifikant med den logistiska 
regressionsmodellen kan den användas för att prognostisera konkurser.  

7.4.4 Vinstmarginal 
De forskare som hävdar att lönsamhetsmått är bra indikationer på en konkurs är bland 
annat Altman230, Ohlson231 och Charitou232. I vår undersökning skiljer sig dock resultatet 
åt beroende på om andra variabler tillsätts i testet. I den logistiska regressionsanalysen är 
vinstmarginalen inte signifikant, nivån ligger på 0,801 vilket ligger långt utanför vår 
femprocentiga signifikansnivå. Däremot är nyckeltalet signifikant när denna testas i t-
testet. Vinstmarginalen kan alltså inte användas i vår studie för att prognostisera 
konkurser. Orsaken till att nyckeltalet inte är signifikant kan vara många, men den 
troligaste är att detta nyckeltal tillsammans med revisionsberättelsen, inte är ett bra mått 
enligt vår modell för lönsamheten gällande konkursförutsägelser. 

7.4.5 Kassalikviditet 
Enligt båda våra tester är kassalikviditeten signifikant inom den femprocentiga nivån. 
Detta ser man även i Altmans studie, han hävdar att nyckeltal som mäter likviditeten är 
ett av de bästa nyckeltalen när det gäller konkursförutsägelser 233. Charitous234 studie 
visar även som vår att kassalikviditeten och risken för konkurser har ett negativt 
samband, kassalikviditeten kan därför förklara en konkurs. 

7.4.6 Revisionsberättelsen 
Innan vi gav oss i kast med vår slutgiltiga modell, den logistiska regressionsmodellen, 
testade vi sambandet mellan variablerna revisionsberättelsen och konkurser i ett Chi2-test. 
Resultatet vi erhöll var det finns ett signifikant samband mellan dessa, följaktligen kan 
konstateras att den orena revisionsberättelsen ensamt är en indikator till en konkurs när 
ingen hänsyn tas till andra variabler. 
 

                                                   
226 Altman, Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, sid 609 
227 Ohlson, Financial Ratios and the Prediction of Bankruptcy, sid 110 
228 Beaver, Alternative Accounting Measures as Predictors of Failure, sid 121 
229 Charitou, Neophytou and Charalambous, Predicting Corporate Failure: Empirical Evidence for the UK, 
sid 483 
230 Altman, Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, sid 609 
231 Ohlson, Financial Ratios and the Prediction of Bankruptcy, sid 110 
232 Charitou, Neophytou and Charalambous, Predicting Corporate Failure: Empirical Evidence for the UK, 
sid 483 
233 Altman, Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, sid 609 
234 Charitou, Neophytou and Charalambous, Predicting Corporate Failure: Empirical Evidence for the UK, 
sid 483 
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Det finns flertalet studier som i likhet med vår, använt sig av revisionsberättelsen 
tillsammans med nyckeltal för att förutse konkurser. Niemi och Sundgren235, 
Gaeremynck och Willekens236 samt Hopwood m.fl.237 kommer alla fram till att den orena 
revisionsberättelsen kan användas i en konkursförutseende modell. Niemi och Sundgrens 
resultat visar att den orena revisionsberättelsen tillsammans med nyckeltal går att 
använda till att förutse en konkurs.238  
 
Gaeremynck och Willekens använde sig, i likhet med oss, av en logistisk 
regressionsanalys för att undersöka om revisionsberättelsen kan användas för att 
prognostisera konkurser. Även deras resultat tyder på att revisionsberättelsen kan 
användas för att förklara en konkurs.239 Resultatet som Hopwood m.fl. kommer fram till 
är att en modell med både nyckeltal och revisionsberättelsen kan förutsäga en konkurs.240 
Detta sammanfaller med vårt resultat som visar att revisionsberättelsen är signifikant, 
vilket innebär att denna tillsammans med nyckeltalen kassalikviditeten och räntabiliteten 
på totalt kapital kan användas för att prognostisera konkurser, (se figur 6.18). I vår 
logistiska regressionsmodell kan vi se att de företag som får en oren revisionsberättelse 
ökar sin risk för att gå i konkurs med sju gånger jämfört med de företag som erhåller en 
ren revisionsberättelse. Detta visar på ett starkt samband mellan den orena 
revisionsberättelsen och en konkurs, vilket även ovannämnda forskningar funnit bevis 
för. 
 
Vi testade även att bara inkludera nyckeltalen i den logistiska regressionsanalysen, se 
figur 6.20, resultatet visar att modellen fick en lägre prediktionsförmåga jämfört med om 
revisionsberättelsen även inkluderas i modellen. Detta stödjer det resultat som Hopwood 
m.fl. kommer fram till, de gör en likadan jämförelse och finner att en modell med både 
revisionsberättelsen och nyckeltal inkluderade har en bättre prediktionsförmåga än en 
med endast nyckeltal241. En markant skillnad mellan modellerna är att den som testar 
enbart nyckeltalen har en mycket lägre prediktionsförmåga för konkursföretagen än vad 
den andra modellen har som även inkluderar revisionsberättelsen, se figur 6.17 och 6.19. 
Detta är anmärkningsvärt då det visar att vår modell med revisionsberättelsen innefattat 
är bättre på att klassificera konkursföretagen rätt. Vi utgår från att det är mer kostsamt att 
klassificera ett konkursföretag som friskt än det är att klassificera ett friskt företag som ett 
konkursföretag. En bank gör en kreditförlust om de klassificerar ett konkursföretag fel. 
Om en bank klassificerar ett friskt företag fel kommer de endast att förlora de 
ränteintäkterna de fått om de lånat ut pengar till företaget. Alltså är vår modell med både 
                                                   
235 Niemi and Sundgren, Are Modified Audit Opinions Related to the Availability of Credit and to 
Bankruptcy? – Evidence from Finnish Small Firms, sid 18 
236 Gaeremynck and Willekens, The endogenous relationship between audit-report type and business 
termniation: evidence on private firms in a non-litigious enviroment, sid 74 
237 Hopwood, McKeown and Mutchler, A test of the Incremental Explanatory Qualified for Consistency 
and Uncertainly, sid 43, 45 
238 Niemi and Sundgren, Are Modified Audit Opinions Related to the Availability of Credit and to 
Bankruptcy? – Evidence from Finnish Small Firms, sid 18 
239 Gaeremynck and Willekens, The endogenous relationship between audit-report type and business 
termniation: evidence on private firms in a non-litigious enviroment, sid 74 
240 Ibid., sid 43, 45 
241 Hopwood, McKeown and Mutchler, A test of the Incremental Explanatory Qualified for Consistency 
and Uncertainly, sid 43 
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revisionsberättelsen och nyckeltalen inkluderade mer användbar, inte bara för att den har 
en högre prediktionsförmåga, utan också för att den i mycket större utsträckning 
klassificerar konkursföretagen rätt. 
 
Eftersom balansomslutningen, soliditeten och vinstmarginalen inte alls var signifikanta i 
modellen, valde vi att eliminera dessa och bara testa de nyckeltal som låg inom den 
femprocentiga signifikansnivån tillsammans med revisionsberättelsen. Detta minskade 
modellens förklaringsgrad med endast 0,4 procentenheter (se figur 6.21), detta tyder på 
att det är räntabiliteten på totalt kapital och kassalikviditeten som tillsammans med 
revisionsberättelsen förklarar en konkurs. Detta tyder på att de borttagna nyckeltalen inte 
bidrar till modellens förklarandegrad, utan att det är de signifikanta nyckeltalen samt 
revisionsberättelsen som kan användas för att prognostisera en konkurs. 
 
Det är möjligt att vi genom att använda andra nyckeltal fått en ännu högre 
prediktionsförmåga för hela modellen, men samtidigt är det svårt att säga om det ens är 
möjligt att uppnå. Vår modells prediktionsförmåga på 88,4 procent är ändå en 
tillfredsställande hög nivå och för att nå en ännu bättre procentsats krävs noggranna tester 
med flertalet nyckeltal för att komma fram till den bästa modellen. Detta har dock inte 
varit vårt mål med studien, dessutom skulle detta ha varit alltför tidskrävande för oss. Vi 
har valt ut våra nyckeltal på basis av tidigare forskning som rekommenderar dessa typer 
av nyckeltal i samband med konkursförutsägelser. 
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KAPITEL 8: SLUTSATSER 
 

I vår studie har det framkommit att revisionsberättelsen kan användas för att 
prognostisera konkurser. Informationsvärdet i revisionsberättelsen tillsammans med 
somliga nyckeltal är följaktligen att ge extra information för en konkursförutsägelse. 

Anmärkningen om skatter och avgifter samt uttalande om att aktiekapitalet är förbrukat 
till hälften är signifikanta och kan följaktligen förklara en konkurs. 

 
Problemformuleringen i vår studie är: Kan revisionsberättelsen användas för att 
prognostisera konkurser?  
 
Slutsatserna av denna undersökning är att revisionsberättelsen är användbar för att 
prognostisera en konkurs. Vår slutgiltiga modell (se figur 6.17), den logistiska 
regressionsanalysen, visar att revisionsberättelsen tillsammans med kassalikviditeten och 
räntabiliteten på totalt kapital kan användas för att prognostisera konkurser. Modellens 
förklaringsgrad ligger på 88,4 procent, vilket vi anser vara högt.  
 
Genom att utesluta revisionsberättelsen och istället testa nyckeltalen som enda oberoende 
variabler i en logistisk regressionsanalys, kunde vi se att modellen som innehåller 
revisionsberättelsen är bättre på att prognostisera konkurser. Prediktionsförmågan i 
modellen ökar då revisionsberättelsen inkluderas, dessutom klarar modellen att i långt 
större utsträckning klassificera konkursföretag rätt. 
 
Vi har också funnit bevis för att revisionsberättelsen ensamt har ett statistiskt signifikant 
samband med om ett företag kommer att gå i konkurs eller inte. Detta visar att när det 
inte tas någon hänsyn till övriga variabler, såsom nyckeltalen, går det att använda 
revisionsberättelsen som en indikation på en konkurs.  
 
Vårt syfte med denna studie är att undersöka vilket informationsvärde 
revisionsberättelsen tillsammans med nyckeltal har för att prognostisera konkurser. 
 
Vårt t-test visar att alla nyckeltal ensamt, utan att ta hänsyn till de övriga nyckeltalen, är 
signifikanta och därför kan användas för att förutse en konkurs. Med hjälp av den 
logistiska regressionsanalysen kan däremot observeras att de bästa nyckeltalen 
tillsammans med revisionsberättelsen för att prognostisera en konkurs är räntabilitet på 
totalt kapital och kassalikviditeten. Soliditeten på 0,190 är dock inte statistisk signifikant, 
men inte heller avsevärt hög. 
 
Balansomslutningen kan inte användas för att prognostisera en konkurs eftersom den inte 
har en signifikansnivå under den femprocentiga nivån i den logistiska 
regressionsanalysen. Balansomslutningen kan sägas förlora sin förklaringsförmåga när 
andra variabler tas i beaktade. Soliditeten ligger inte inom den femprocentiga 
signifikansnivån i den logistiska modellen och när det tillförs ytterligare nyckeltal 
förlorar även den sin förklaringsförmåga. Räntabilitet på totalt kapital är signifikant med 
den logistiska regressionsmodellen, den kan alltså sägas vara en indikation för konkurser. 
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Vinstmarginalen har en signifikansnivå som ligger långt över fem procent i den logistiska 
regressionsanalysen och därför kan den inte sägas vara en bra indikator för att 
prognostisera en konkurs. Kassalikviditeten är signifikant och kan också användas som 
en förutsägelse till konkurser.  
 
Den logistiska regressionsmodellens förklaringsgrad minskade från 88,4 procent till 84,8 
procent då vi testade att inkludera endast nyckeltalen i den logistiska regressionsanalysen. 
Detta visar att vår logistiska regressionsmodell som inkluderar både revisionsberättelsen 
och nyckeltalen är bättre att använda vid en konkursförutsägelse. 
 
Alltså kan konstateras att informationsvärdet i revisionsberättelsen tillsammans med 
nyckeltal, såsom främst räntabilitet på totalt kapital och kassalikviditeten, bidrar med att 
ge ytterligare information för att kunna prognostisera en kommande konkurs.  
   
Utöver vårt huvudsyfte har vi som delsyfte att undersöka vilken anmärkning i den 
orena revisionsberättelsen som tillför mest i en konkursförutsägelse?  
 
Enligt vår undersökning visade sig de vanligaste anmärkningarna i den orena 
revisionsberättelsen vara: 
 
• Anmärkningen angående skatter och avgifter (56 %) 
• Anmärkningar klassificerade inom övriga anmärkningar (46,3%)   
• Anmärkning om att aktiekapitalet är förbrukat till hälften (41,5%) 
• Anmärkning om att revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka balans- och 

resultaträkningen (24,4%) 
 
Med hjälp av ett Chi2-test ser vi att alla anmärkningarna kan användas för att 
prognostisera konkurser. Däremot visar den logistiska regressionsanalysen att 
anmärkningen om skatter och avgifter samt uttalandet om att aktiekapitalet är förbrukat 
till hälften är signifikanta för att förklara en konkurs. Den logistiska regressionsmodellen 
användes även för att testa de olika anmärkningarna ensamt mot nyckeltalen för att se om 
resultatet utföll annorlunda. Resultatet av detta visar att balansomslutningen, räntabilitet 
på totalt kapital samt kassalikviditeten är alla signifikanta mot de olika anmärkningarna.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att av de observerade anmärkningarna i 
revisionsberättelsen, med hänsyn till den femprocentiga signifikansnivån, som tillför 
mest i en konkursförutsägelse är anmärkningarna angående skatter och avgifter samt 
uttalandet om att aktiekapitalet är förbrukat till hälften. 
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KAPITEL 9: AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
____________________________________________________________________  

För att öka validiteten i studien har vi försökt utesluta konkurspåverkande faktorer såsom 
tidsfaktorn samt att använda väl accepterade nyckeltal som är beprövade inom 

konkursprognoser. Väl utförda redogörelser av vårt tillvägagångssätt i studien har gjorts 
i förhoppning om att öka reliabiliteten i studien. Då vi använt oss av ett slumpmässigt 

urval förhöjs möjligheten till generaliserbarhet i studien. Då ingen av den tidigare 
forskningen har berört företag i Sverige, vilket vi gjort, anser vi denna studie ha ett 

relativt stort vetenskapligt bidrag. 

9.1 Kvalitetskriterier  
Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet kan sägas vara kvalitetskriterierna inom 
forskning. Dessa kvalitetskriterier är måttenheter som förklarar hur bra studier behandlar 
det aktuella problemet i studien.242 Vi kommer här att redogöra för de olika 
kvalitetskriterierna samt hur vi med bästa tänkbara tillvägagångssätt försökt öka dessa i 
vår studie.  

9.1.1 Validitet 
Giltigheten i studien brukar benämnas som validiteten.243 Innebörden av detta är om 
resultaten i undersökningen reflekterar syftet med studien.244 Dahmström uttrycker 
validitet som: ”En annan önskvärd egenskap hos mätningarna är att de skall mäta vad 
man vill mäta, dvs att mätprocessen skall ha hög (god) validitet” 245. För att stärka 
validiteten i studien bör forskaren omsorgsfullt fundera på lämplig metod för studien 
samt vilka källor som ska användas.246 Om validiteten i studien är låg uppkommer ett 
systematiskt fel som inte försvinner trots att fler mätningar utförs på samma enhet.247   
 
Eftersom validitet står för att det som verkligen ska mätas och undersökas har blivit 
undersökt har vi i så hög utsträckning som möjligt försökt att åstadkomma det. Vi har 
försökt använda lämpliga källor som vi noggrant har granskat. Källorna vi har använt är 
framförallt tidigare forskning om konkursförutsägelser med hjälp av diverse metoder. Vi 
har undersökt endast 50 konkursföretag vilket innebär att vi inte kunnat utelämna andra 
påverkande konkursfaktorer såsom branschen. Med ett större urval av konkursföretag 
hade vi däremot kunnat göra denna begränsning att bara undersöka företag som verkar 
inom en viss bransch, vilket även kunnat bidra till en ytterligare ökad validitet i studien. 
Ett större urval av dessa företag hade även bidragit till att andra omvärldsfaktorer inte 
kunnat påverka resultatet i lika stor utsträckning. För att öka validiteten har vi valt att 
utesluta företag inom bank- och finansrörelser samt alla fastighetsbolag. Anledningen till 

                                                   
242 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, sid 93-102 
243 Denscombe Martyn, The good research guide, Andra upplagan, Bell & Bain Ltd Glasgow, 2003, sid 
301 
244 Mason Jenifer, Qualitative Researching, Redwood Books Trowbridge Wiltshire, Great Britain, 1996, sid 
24 
245 Dahmström, Från datainsamling till rapport – att göra en statistiskt undersökning, sid 263 
246 Mason, Qualitative Researching, sid 24 
247 Dahmström, Från datainsamling till rapport – att göra en statistiskt undersökning, sid 263 
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detta är för att företag inom dessa branscher oftare har en större tillgångsmassa med 
stabilare ekonomi, vilket gör det inkorrekt att jämföra dessa nyckeltal med exempelvis 
företag inom restaurangbranschen. Nyckeltalen är således avvikande för företag inom 
dessa branscher.  
 
För att ytterligare öka validiteten i studien har vi vidare försökt utesluta andra 
konkurspåverkande faktorer såsom tidsfaktorn. Vi har endast undersökt, både 
konkursföretag och de friska företagen, med årsbokslut från året 2006. På så sätt 
eliminerar vi riskerna för att tiden är en faktor som påverkar resultatet. Vi har även valt 
att endast undersöka företag med ett helt årsbokslut på tolv månader, även detta är för att 
minska riskerna för att nyckeltalen skulle vara baserade på olika tidsperioder, vilket kan 
leda till ofullkomliga jämförelser mellan företagen. 
 
Eftersom vår studie undersöker om revisionsberättelsen tillsammans med nyckeltalen kan 
användas för att prognostisera konkurser, har vi vid val av nyckeltal främst utgått ifrån 
tidigare forskning. Genom att använda nyckeltal som är väl accepterade och beprövade 
inom konkursprognoser, anser vi att vår studie ger oss bra och tillförlitlig information för 
att kunna förklara en konkurs. Vi finner de nyckeltal vi valt att undersöka ämnar mäta det 
vi avser att mäta, vilket även ytterligare ökar validiteten i vår studie.  

9.1.2 Reliabilitet 
Kontentan av reliabiliteten är tillförlitlighet som även förklarar hur pålitlig det insamlade 
datamaterialet är.248  Då reliabilitet förekommer i undersökningar är resultaten 
konsistenta.249 Om undersökningen skulle genomföras ytterligare en gång med samma 
utförande och om samma resultat då skulle fås, kan studien sägas ha hög reliabilitet.250 
Enligt Dahmström är målet att ha en så hög tillförlitlighet i studien som möjligt.251  
 
Eftersom vi utfört vår undersökning med hjälp av en kvantitativ metod, då insamlandet av 
datamaterial är grunden, är reliabiliteten högre än vid exempelvis en kvalitativ metod. 
Vid utförandet av exempelvis intervjuer inom den kvalitativa forskningen, kan personliga 
inflytanden komma att påverka studien såsom intervjuarens framåtanda och 
respondenternas personliga tankar, vilket även minskar reliabiliteten. Detta problem har 
vi i vår studie inte haft, detta bidrar till att om vår undersökning skulle genomföras 
ytterligare en gång, med samma uppförande, skulle förmodligen ett liknande resultat 
erhållas. Detta tyder att reliabiliteten i studien är förhållandevis hög. Vi anser även att vi 
noggrant har redogjort för de val vi gjort samt för vårt tillvägagångssätt i studien.  
 
Ytterligare en bidragande orsak till vår tillförlitlighet samt möjligheten att replikera 
studien torde vara den information vi använt. Allt vårt datamaterial har vi hämtat från 
databasen Affärsdata, detta innebär att alla forskare kan hämta hem den informationen vi 
använt vilket även ökar replikerbarheten i studien. Eftersom nyckeltalen även är 
inhämtade från Affärsdata är alla uträknade på samma sätt vilket då medför att företagen 

                                                   
248 Mason, Qualitative Researching, sid 24 
249 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, sid 48 
250 Denscombe, The Good Research Guide, sid 300 
251 Dahmström, Från datainsamling till rapport – att göra en statistiskt undersökning, sid 263 
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inte kan komma att påverka dessa. På samma sätt bidrar detta också till en högre 
reliabilitet i vår studie.  
 
När det avser revisionsberättelsen har vi på bästa möjliga sätt försökt förklara hur vi delat 
in de olika anmärkningarna i den orena revisionsberättelsen i de sex olika kategorierna. 
Detta hoppas vi kunna bidra till en ökad reliabilitet i studien som också medför en ökad 
förmåga att replikera vår studie. Detta givet att samma population, med de kriterier vi satt 
upp för både konkursföretagen samt de friska företagen, och klassificering av 
anmärkningarna i revisionsberättelsen skulle användas.  

9.1.3 Generaliserbarhet 
Då resultatet kan tillämpas och användas på andra enheter och situationer än endast på de 
undersökta har man uppnått en generaliserbarhet i studien.252 En central aspekt när 
generaliserbarhet diskuteras är försiktighet. 253 Vid kvantitativa forskningar är detta inte 
ett särskilt stort problem, däremot bör man tänka på det speciellt vid kvalitativa studier då 
de intervjuade personerna oftast inte kan sägas vara representativa för en hel 
population.254  
 
Genom att ha utfört undersökningen med en kvantitativ metod kan sägas att 
generaliserbarheten är någorlunda hög i studien. Vår population av konkursföretag är 
relativt låg, endast 66 företag faller inom denna grupp medan populationen för de friska 
företagen är avsevärt högre, 19 428 företag faller inom denna kategori. Vårt urval av 
företag består av 200 friska företag och 50 konkursdrabbade företag, dessa urval är gjorda 
slumpmässigt utifrån respektive företags population med uppsatta kriterier.  Eftersom 
vårt urval baseras på det ovan sagda anser vi att urvalet således är representativt för hela 
vår population, urvalet av konkursföretag kan generaliseras för denna population medan 
urvalet av de friska företagen kan generaliseras för denna population.   
 
På grund av storleksurvalet i vår studie kan det betvivlas huruvida vi kan generalisera 
detta resultat till respektive population. För konkursföretagen är generaliserbarheten hög, 
vårt urval på 50 företag är inte långt ifrån populationen på 66 konkursföretag. 
Generaliserbarheten kan däremot ifrågasättas gällande de friska företagen, ett urval på 
200 företag är inte högt med tanke på populationens storlek på 19 428 företag. Trots att vi 
endast undersökt cirka en procent av de friska företagen (200/19 428) anser vi ändå 
kunna generalisera resultatet till en viss grad, detta eftersom företagen i studien är 
utsedda genom ett slumpmässigt urval. Alltså hade alla 19 428 företag lika stor chans att 
bli utvalda. Vi är väl medvetna om att vårt kriterium på att alla företag skulle ha ett helt 
bokslut på tolv månader kan innebära att ett fåtal företag inom population bland de friska 
företagen kan ha bokslut på mer eller mindre än tolv månader, men vi anser inte att detta 
påverkar studien eller vårt resultat samt att det ändå är möjligt att generalisera resultatet 
till dessa företag.  

                                                   
252 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, sid 100 
253 Ibid., sid 130 
254 Ibid., sid 320 
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9.2 Vetenskapligt bidrag 
Det finns mycket forskning gällande konkursförutsägelser, framförallt med hjälp av olika 
nyckeltalsmodeller. De flesta behandlar frågan hur och på vilket sätt man på bästa sätt 
kan förutse konkurser i företag. Följden av forskningarna har även resulterat i olika 
resultat. Det är däremot förhållandevis få studier gjorda om sambandet mellan den orena 
revisionsberättelsen tillsammans med nyckeltal för att klargöra om dessa faktorer ger 
antydningar om företag är i obestånd och kommer att gå i konkurs. Utifrån detta ser vi en 
möjlighet att med denna studie ge ett ytterligare vetenskapligt bidrag till den tidigare 
forskning som utförs inom detta område.  
 
Däremot har ingen av de få tidigare studierna om revisionsberättelsen tillsammans med 
nyckeltalen berört företag i Sverige. Eftersom vi baserat vår forskning på små och 
mellanstora företag i Sverige anser vi, utifrån denna utgångspunkt, att vår studie har ett 
relativt stort vetenskapligt bidrag. Vi kommer nu att ge förslag på fortsatt forskning som 
eventuellt kan bidra till ytterligare vetenskapliga bidrag inom ämnet 
konkursförutsägelser.  

9.3 Förslag till fortsatt forskning 
En intressant utveckling av vår forskning, som kanske blir genomförbar om några år 
beroende av hur bestämmelserna kring revisionsplikten eventuellt kommer att förändras, 
skulle vara att undersöka om företag som inte anlitar någon revisor oftare går i konkurs. 
Vidare skulle det även vara intressant att utreda om revisionsberättelsen kommer att 
ersättas med någon annan typ av rapport som förbättrar förmågan att förutse konkurser. 
 
Ett ytterligare förslag på fortsatt forskning är att undersöka om revisionsberättelsens 
utformning är beroende av vilken revisionsbyrå som utger denna. Om det visar sig vara 
vanligare att företag erhåller en oren revisionsberättelse om någon av de fyra största 
revisionsbyråerna (Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, KMPG, Deloitte och Ernst & 
Young) undertecknar revisionsberättelsen.  Detta förslag grundar sig i att vi har en ringa 
uppfattning om att de större revisionsbyråerna (de fyra största) i en annan utsträckning än 
de mindre har ”råd” att ge en oren revisionsberättelse på grund av deras stora 
marknadsandel. 
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BILAGA A 
 
Revisionsberättelse i aktiebolag utan koncern 
 
REVISIONSBERÄTTELSE 
 
Till årssstämman i ........ Organisationsnummer 556000-0000 
 
Jag (Vi) har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning i ...... för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret ......). Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid 
upprättandet av årsredovisningen. Mitt (Vårt) ansvar är att uttala mig (oss) om årsredovisningen och 
förvaltningen på grundval av min (vår) revision. 
 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag (vi) planerat och 
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig (oss) om att årsredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp 
och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva 
redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma 
de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat 
årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt 
(vårt) uttalande om ansvarsfrihet har jag (vi) granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget 
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot 
bolaget. Jag (Vi) har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt 
har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag (Vi) anser att min 
(vår) revision ger mig (oss) rimlig grund för mina (våra) uttalanden nedan. 
 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets 
resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 
 
(Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs i 
aktiebolagslagen.) 
 
Jag (Vi) tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar (behandlar) 
vinsten (förlusten) enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Ort den DD månad ÅÅÅÅ 
 
A.A. 
Auktoriserad/godkänd revisor255 

                                                   
255 FAR, Hur lyder en revisionsberättelse? Revisionsberättelse i aktiebolag utan koncern 
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BILAGA B  
 

Nyckeltal Uträkning i Affärsdata 

Soliditet 

 
(0,7 x obeskattade reserver + summa eget kapital) x 100 

Balansomslutning 
 

Räntabilitet på totalt kapital 

 
Resultat efter finansiella intäkter x 100 

Balansomslutning 
 

Vinstmarginal 

 
Resultat efter finansnetto + finansiella kostnader x 100 

Omsättning 
 

Kassalikviditet 

 
Omsättningstillgångar - varulager x 100 

Kortfristiga skulder 
 

 256 
 

                                                   
256 Manual – AffärsDatas Företag Version 2.0, sid 10-11 




