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Sammanfattning 
 

En av de mest fundamentala grunderna i redovisningsteorin är fortlevnadsprincipen going 

concern som belyser antagandet om att företaget ska förutsättas fortsätta sin verksamhet. 

Finns det betydande osäkerhet kring huruvida fortlevnad kan antas krävs upplysning av 

revisorn i form av en anmärkning i revisionsberättelsen. En going concern anmärkning är ett 

mycket komplext beslut som är svårt att hålla objektiv då det handlar om 

framtidsbedömningar. Anmärkningen följs ofta av förödande konsekvenser då investerare och 

kreditgivare anser att det är allt för riskabelt med nytt eller vidare intresse i företaget. 

Bedömningen om fortsatt drift sätter även revisorn i en knivig situation då denne ska göra en 

bedömning som tillfredställer både intressenterna och klienten, vilket ofta är oförenligt.  

 

Samhällets ifrågasättande av revisorernas oberoende återspeglar sig även i den dubbla roll 

som revisorn ofta besitter både som granskare och rådgivare. Eftersom ett grundläggande 

åtagande i revisionen bygger på att revisorn är oberoende i sitt arbete och i sin rapportering av 

företagets verksamhet och räkenskaper är problematiken intressant att lyfta fram. Studiens 

huvudsakliga syfte är därför att se om antalet uppdrag eller höga rådgivningsarvoden påverkar 

revisorns rapportering och därmed benägenhet att anmärka företag.    

 

Tidigare studier har visat att det finns en stor mängd forskning kring rådgivningsarvoden i 

samband med ett försämrat oberoende. Resultatet av denna forskning har konstaterat 

svårigheter med bevisning för att revisorns oberoende skulle hotas av höga arvoden. Däremot 

saknas tidigare forskning hur antal uppdrag kan påverka revisorns arbetsprestation. Idag 

innehar många revisorer ett stort antal uppdrag varför det bör granskas huruvida denna höga 

arbetsbelastning har någon betydelse för revisionsprocessen och slutprodukten 

revisionsberättelsen. Ett stort antal uppmärksammade skandaler där revisorer misslyckats i sitt 

arbete att anmärka konkursföretag gör att kvaliteten på deras arbete kan ifrågasätta och därtill 

om en god revision upprätthålls genom samtliga uppdrag. 

 

Studien baseras på ett kvantitativt urval av 988 svenska privata aktiebolag som gått i konkurs 

från 2009-01-01 till 2009-09-30. Genom information från företagens årsredovisningar har 

logistiska regressioner utförts för att testa samband mellan undersökningsvariabler och 

revisorns benägenhet att anmärka företag.  

 

Resultatet visar att det inte förekommer något samband mellan företagens anlitande av 

rådgivningstjänster och revisorernas benägenhet att anmärka i revisionsberättelsen. Resultatet 

ligger i linje med tidigare studier och ger inget stöd för att revisorns dubbla roller skulle 

försämra revisionskvalitén i små privata företag. Resultatet visar dock att det föreligger ett 

negativt samband mellan revisorernas antal uppdrag och deras förmåga att anmärka på going 

concern. Sambandet innebär att många uppdrag kan försämra revisionskvaliteten genom att 

frekvensen going concern anmärkningar sjunker. Studien ger därför stöd till diskussionen i 

media och samhälle som berör rimligheten av att revisorer tar på sig en för stor mängd 

uppdrag för att samtidigt kunna genomföra en rättvisande granskning och upprätthålla god 

revisionskvalitet genom samtliga uppdrag.  
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1. INLEDNING 
 

I uppsatsens första del introduceras problembakgrunden för studiens forskningsområde. 

Författarnas avsikt är att skapa en ökad förståelse för undersökningens karaktär, visa på 

ämnets aktualitet och relevans, samt väcka ett intresse för kommande läsning. 

Problembakgrunden utmynnar i ett syfte och en problemfrågeställning vilka legat till grund 

för hela forskningsprocessen.  

 

1.1 Problembakgrund 
Den externa redovisningen syfte är att förmedla information om företagets resultat och 

ställning till dess intressenter. Företagsrapportering är grundläggande för tillit och förtroende 

inom all affärsverksamhet. För att informationen ska vara pålitlig för användarna krävs 

kontroll och verifiering av innehållet. Revisorns roll att säkra informationens riktighet blir 

därför en förutsättning till ett väl fungerande näringsliv och samhälle. (FAR, 2006, s. 19) 

Revision innebär att ett företags årsredovisning, bokföring och ledningens förvaltning 

kvalitetssäkras (Mandelson, 2009, s. 94). Revisionen resulterar i en revisionsberättelse som är 

en del av årsredovisningen och revisorns enda offentliga årliga rapport. Revisionsberättelsen 

innehåller granskning och uttalanden om företagets ekonomiska situation och utgör 

beslutsunderlag för företagets ägare och övriga intressenter såsom kreditgivare, kunder och 

leverantörer. (FAR, 2006, s. 19) 

 

För att försäkra informationens riktighet och öka pålitligheten i redovisningen har det skapats 

lagregler för den finansiella rapporteringen. Ett antal principer ska även efterföljas för att 

uppnå de krav lagen ställer på redovisningens beskaffenhet. (FAR, 2006, s. 19-20) En av de 

mest elementära och viktiga grunderna i redovisningsteorin är fortlevnadsprincipen som 

behandlar företagets fortsatta drift (Artsberg, 2005, s. 89). Principen om fortlevnad belyser det 

grundläggande antagandet om att ”företaget ska förutsättas fortsätta sin verksamhet” (SFS 

1995:1554). Den finansiella rapporteringen upprättas i enlighet med detta antagande, även 

kallad ”going concern” principen. (FAR, 2006, s. 19-20) 

 

Vid granskning och revision av ett företags redovisning och förvaltning ska revisorn använda 

sig av de grundläggande principer och tillvägagångssätt som återfinns i RS - 

Revisionsstandard i Sverige (alltomrevision.wordpress.com). I enlighet med revisionsstandard 

570 ska revisorer utvärdera huruvida osäkerhetsfaktorer föreligger angående företagets 

förmåga att fortsätta sin verksamhet. Finns det betydande osäkerhet kring huruvida fortlevnad 

kan antas krävs upplysning av revisorn i form av en anmärkning i revisionsberättelsen. 

(Adrian & Torén, 2006, s. 41) 

 

Bedömningen av ett företags fortsatta drift kan dock förorsaka viss problematik, eftersom ett 

sådant yttrande om framtiden dels kan vara svårt att förutsäga och dessutom svårt att hålla 

objektivt. Ett antagande om att företaget inte kommer att fortleva medför en rad konsekvenser 

för företagets redovisning, men påverkar även andra aspekter i företagets omgivning. En gong 

concern anmärkning kan exempelvis föranleda att investerare och kreditgivare reagerar 

negativt och anser det allt för riskabelt med nytt eller vidare intresse i företaget. (Nilsson, 

2005, s. 29-30) En annan aspekt är att ett företags intressenter har förväntningar på revisorns 

arbete, som kanske inte alla gånger stämmer överrens med vad som i praktiken är 
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genomförbart. Situationen kan därför leda till ett förväntningsgap mellan användarna och 

revisorn. Grunden till förväntningsgapet är ofta att intressenternas och revisorns meningar går 

isär angående revisorns skyldigheter med granskning och bedömning av företaget. (Öhman, 

2005, s. 22-23) 

 

Utifrån tidigare studier har flertalet forskare delat in felaktiga anmärkningar på forstsatt drift i 

typ I och typ II fel. Typ I fel uppstår när välmående företag förutses att gå i konkurs, vilket 

betyder att revisorn felaktigt anmärker på going concern i revisionsberättelsen. Typ II fel 

uppstår å andra sidan då konkursdrabbade företag felaktigt klassificeras som välmående, 

vilket innebär att revisorn inte gör någon anmärkning i revisionsberättelse trots att tvivel om 

forstsatt drift föreligger. Konsekvenser av att revisorn begår typ II fel kan innebära 

kostsamma förluster för investerarna. Studier tyder på att typ II fel är betydligt mer 

förekommande än typ I fel, vilket leder till tvivel om revisionsberättelsens förmåga att visa på 

finansiell oro och på ett företags fortsatta drift.(Geiger & Raghunandan, 2001, s. 188)
 
Frågan 

framstår därmed om revisionsberättelsen verkligen är pålitlig för att bedöma ett företags 

ekonomiska situation och välstånd?  

 

En viktig del av revisorns roll är att leverera tillförlitligt information och varna investerare när 

en verksamhet står inför betydande möjlighet att gå i konkurs (Lennox, 1999, s. 757). 

Trovärdigheten av revisorns kvalitetssäkring av den ekonomiska informationen har försvagats 

efter uppmärksammade fall där revisorer misslyckades förvarna om överhängande konkurser. 

Efter flertalet företagsskandaler under 2000-talet t.ex. Parmalat, Enron och Worldcom har en 

allt starkare debatt dragit igång kring revisorsprofessionen. Debatten handlar till stor del om 

revisionen, vad intressenterna förväntar sig av revisorerna och hur de lyckas fullgöra sitt 

samhällsuppdrag. (Healy & Palepu, 2003, s.3-26) Situationen har föranlett kritik mot 

revisionsbolagen och deras förmåga att skriva revisionsberättelser som speglar företagets 

verkliga situation. Enligt Clive S. Lennox, har endast 20-27 % av företag som försatts i 

konkurs haft kvalificerade revisionsberättelser med tillhörande going concern anmärkningar. 

Situationen för privata bolag är ännu sämre då motsvarande siffra för going concern endast är 

5 %. (Lennox, 1999, s. 757) 

 

Revisionsbyråernas intäkter från rådgivning och andra uppdrag än revision, ”non-audit” 

tjänster har ökat kraftigt de senaste årtiondena. Skarp kritik har riktats mot revisorernas 

tillhandahållande av rådgivningstjänster i de företag som de också utför granskning. I debatt, 

lagstiftning och forskning har riskerna med den dubbla rollen både som revisor och rådgivare 

diskuterats, samt hur det kan hota revisorernas oberoende och revisionskvalitén. (Svanström, 

2008, s. 69) Non-audit tjänster är en omdiskuterad faktor som kan innebära effekt på revisorns 

självständighet. Befintlig forskning föreslår att det finns ett samband mellan höga arvoden och 

en minskad självständighet och oberoende utvärdering. En konsekvens av en ekonomisk 

förbindelse i form av höga arvoden medför en mindre benägenhet att skriva 

revisionsberättelser med anmärkning på going concern och därmed större benägenhet för 

revisorn att begår typ II fel. (Geiger & Dasaratha, 2003, s. 53) Ett rubbat oberoende där felen 

inte upptäcks av Revisorsnämnden innebär att det i första hand uppstår problem för de externa 

intressenterna eftersom de förlitar sig på att redovisningen är tillförlitligt reviderad. 

Intressenterna riskerar därmed att få en felaktig bild av företagets verksamhet och ekonomiska 

ställning. (Svanström, 2008, s. 56) 

 

En annan fråga som idag är uppmärksammad är revisorernas ökade antal uppdrag då det 

genomsnittliga antalet har ökat kraftigt och även lönerna (Flores, 2004). Allt för många 

revisionsuppdrag gör att kvaliteten på arbetet kan ifrågasätta och därtill om en god revision 
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verkligen kan upprätthållas. (Fisher, 2001, s. 145-147) En hög arbetsbelastning i form av 

många revisionsuppdrag kan innebära att revisorn på grund av tidsbrist i mindre utsträckning 

anmärker på sina klienter då det krävs en lång och tidskrävande arbetsprocess för att en 

anmärkning ska komma till stånd. En konsekvens av ett högt antal uppdrag kan därmed 

medverka till att revisorn i högre grad begår typ II fel vilket betyder att going concern 

anmärkningen uteblir. 

 

1.2 Problemformulering 
Hur påverkar rådgivningstjänster och antal uppdrag revisorns anmärkningar i 

revisionsberättelsen? 

1.3 Syfte 
Syftet med undersökningen är att se om antalet uppdrag påverkar revisorernas benägenhet att 

anmärka företag och om höga rådgivningsarvoden influerar revisorernas oberoende. För att 

utreda syftet ska privata aktiebolag med en inledd konkurs under 2009 undersökas. Dessa 

bolag ska även ha en årsredovisning publicerad 12 månader innan konkurs. För att vidare 

kunna uppfylla syftet kommer regressionsanalyser användas för att undersöka huruvida antal 

uppdrag och rådgivning kan påverka revisorns rapporterig och förmåga att utfärda en 

anmärkning.  
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2. TEORETISK METOD 

2.1 Ämnesval 
Studier av konkursföretag och revisionsberättelser var från början inte ett självklart ämnesval 

för författarna. Hur ämnet då valdes var tack vare Tobias Svanström, författarnas handledare, 

som presenterade forskningsområdet under en av de många diskussionerna i uppsatsstarten. 

Ämnesvalet diskuterades grundligt då det fanns ett intresse att hitta en specifik synvinkel på 

att studera revisionsberättelsen. Efter att ha fastställt populationen, konkursföretag, upptäcktes 

perspektivet som inriktade sig på att undersöka revisorns rapportering ur intressenternas 

perspektiv. Författarna fick då ett förslag att vara med och hjälpa Tobias Svanström och hans 

kollega Stefan Sundgren i deras egna forskningsprojekt som rörde sig inom samma 

ämnesområde. Författarnas uppgift var att genomföra deras datainsamling och därefter kunna 

använda datamaterialet till deras egen uppsats. Eftersom förslaget kändes som ett intressant 

forskningsområde blev ämnesval, perspektiv och undersökningsvariablerna därmed självklara 

val till och en stor inspiration som gav ytterligare motivation att skriva om ämnet. 

2.2 Förförståelse 
Författarna har börjat den långa utbildningsresan inom Service Management programmet, 

hösten 2006. Intresset av management, marknadsföring och det nya kundperspektivet var stort 

varför programmet då kändes nytänkande och lärorikt. Efter att ha erhållit en djupare 

förståelse till service management perspektivet upplevdes författarna att det var dags att lära 

sig mera av den tekniska sidan av företagandet, redovisningen. Författarna ville förbereda sig 

för de utmaningar och den kunskapsnivån som efterfrågas i arbetslivet, och skapa sig en 

bredare kompetens inom sin utbildning, vilket ledde till studier inom redovisning både på C- 

och på D-nivå. Ämnet visade sig vara en väsentlig del av näringslivet och en förståelse för att 

fortsätta med den nya vägen blev starkare. Fördjupande D-kurser inom financial accounting 

har gett författarna kunskap och insyn i ämnet, vilket varit en förutsättning för att kunna 

skriva en magisteruppsats inom redovisning. 

2.3 Perspektiv 
Författarna har valt att lägga fokus på revisionsberättelsen betydelse för tredje part, det vill 

säga intressenten. Revision är en vital funktion för att hela affärsvärlden ska kunna fungera 

och för ett företags fortlevnad. Revisionsberättelsen blir därmed ett mycket viktigt hjälpmedel 

för att ge ut tillförlitlig och korrekt information till ett företags intressenter. Att undersöka 

revisorernas anmärkningar på fortsatt drift i relation till deras arvoden och antal uppdrag blir 

därför intressant utifrån ett intressentperspektiv. Intressenter till företaget har värde av att 

kunna analysera om företagets årsredovisning innehåller väsentliga fel. Exempelvis är kunder 

intresserade av huruvida företaget kommer att fortsätta i drift vid beslutsfattande. 

Leverantörer vill försäkra sig om att företaget kan betala sina fakturor och banker vill veta om 

företaget är kreditvärdigt. Möjliga konsekvenser av att revisorerna inte anmärker på fortsatt 

drift eller gör felaktiga anmärkningar i revisionsberättelsen kan leda till att investerare, 

leverantörer och kunder fattar felaktiga beslut på grund av att de haft tillgång till missvisande 

information. En vidare förklaring till val av perspektiv är att författarna anser sig själva kunna 

identifiera sig med gruppen tredje part. Författarna har haft tillgång till samma information 

som intressenterna genom datainsamlingsprocessen då årsredovisningar från de 

konkursdrabbade företagen användes.   
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2.4 Kunskapssyn 
 

“Philosophy is the science which considers truth”- Aristoteles 

 

Den fundamentala grunden till positivismen är att den bildar en filosofi som eftersträvar att 

den naturvetenskapliga metoden kan anpassas till samtliga former av kunskap. Ofta ansluts 

kvantitativ forskning till positivismen vilket leder till att andra antaganden om kvantitativ 

forskning också accepteras som en del av kunskapssynen. (Bryman & Bell, 2005, s. 23-24) En 

närmare förklaring till positivismen upplyser att filosofin är en kunskapsteoretisk ståndpunkt 

som förespråkar att vetenskapen ska vara objektivt, teorins intention är att framställa 

hypoteser och att bara företeelserna som kan bekräftas med sinnen kan studeras som kunskap. 

För att lättare förstå positivismens betydelse är det lämpligt att kontra den kunskapsteoretiska 

ståndpunkten med en annan, hermeneutiken. Eftersom positivism lätt kan knytas ihop med 

kvantitativ forskning kan hermeneutik kopplas till kvalitativ forskning. Syftet med den 

hermeneutiska kunskapssynen är att skapa en djupare förståelse och tolkning till forskarens 

observationer eller andra fenomen. Observationerna kan handla om människornas beteende, 

känslor, upplevelser vilka kan innehålla flera ologiska, irrationella förklaringar. Positivismen 

vill däremot gärna åstadkomma förklaringar som baseras på logik, upprepade tester och 

vetenskaplighet karaktäristisk till kvantitativ forskningsmetodik.(Bryman & Bell, 2005, s. 26-

30) 

 

I den här uppsatsen fokuserade författarna huvudsakligen på att analysera kodat datamaterial 

som samlats in från årsredovisningar av konkursföretag. De insamlade materialet innehöll 

därmed objektiva observationer som kan bekräfta eller förkasta befintliga teorier. Därför kan 

det konstateras att studien baseras på logik och rationella förklaringar som kännetecknar en 

positivistisk kunskapssyn. Studien genomfördes även med en kvantitativ undersökningsmetod 

som är en naturvetenskaplig forskningsmetod och starkt relaterat till positivismens ursprung. 

Även om undersökningen är naturvetenskaplig och positivistisk är ett mål att kunna förklara 

och tolka resultatet.  

2.5 Angreppssätt 
Forskare har länge debatterat omkring vilken vetenskaplig metod och logik som är tillämpad 

till den sociala och naturvetenskapliga forskningen. Francis Bacon föreslog, 1840, att induktiv 

logik är den rätta vetenskapliga ”metoden” då den innehåller ackumulerat datamaterial som 

används till att konstruera generaliseringar. Dessa generaliseringar skapas ur mönster eller 

kopplingar som kan hittas mellan variablerna. 1930 kritiserades denna synvinkel och en 

alternativ metod föreslogs av Karl Popper (1902-1994) i form av deduktiv logik. Deduktiv 

logik innebär att forskaren börjar med teorin som anger en möjlig förklaring och sedan 

fortsätter testa teorin genom att skapa hypoteser på passande datamaterial.(Norman, 2003, s. 

33-34) Harré Rom(1927-) har dock kritiserat båda av dessa angreppssätt och därmed 

introducerat en ytterligare forskningsstrategi, ”retroductive logic”.  Han menade att den 

induktiva metoden skapar beskrivningar som saknar förklaringar till strukturer och 

mekanismer som faktiskt producerar de observerade effekterna. Enligt honom borde det 

istället byggas modeller och utvecklas bilder av strukturerna och mekanismerna. Ifall 

observationerna då beter sig som postulerat kan de genom modellerna och bilderna verifieras. 

(Norman, 2003, s. 33-34) 

 

I den här studien är forskningsstrategin företrädesvis deduktiv då undersökningen utgick från 

befintliga teorier. Studiens syfte är att se om det finns samband mellan 

undersökningsvariablerna och verkligheten. Undersökningsvariablerna och forskningsområdet 
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är något som tidigare blivit undersökt och därför var det lämpligt att utgå från existerande 

forskning. Analysmodellerna som används som grund till undersökningen fick dock en 

ytterligare variabel som inte har funnits med i tidigare forskning och därmed saknade samma 

starka teoretiska bakgrund som de andra variablerna hade. Den här variabeln var ”antal 

uppdrag” som syftar på revisorernas arbetsbelastning och hur denna kan påverka 

arbetsprestationen.  

2.6 Val av teoretisk referensram 

2.6.1 Litteraturinsamling 

Informationsinsamlingen av sekundärmaterialet till den teoretiska referensramen har skett 

genom databassökning från Umeå Universitets företagsekonomiska databaser Business 

Source Premier och Emerald fulltext. Författarna har använt sig utav olika sökord såsom 

”audit” ”going concern”, ”non audit fees”, ”audit report” ”audit independence”, ”stress 

performance” för att finna vetenskapliga artiklar inom ämnet. Artiklarna är granskade av 

andra forskare och härrör från välkända journaler inom business, accounting & finance vilket 

kan garantera dess tillförlitlighet och äkthet. Författarna har använt artiklar som representerar 

både den senaste forskningen och äldre forskning för att täcka in både nya perspektiv och 

etablerad vetenskap.  

 

Den tryckta litteratur som har använts i studien har erhållits genom bibliotekskatalogen 

ALBUM från Umeå Universitetsbibliotek. Författarnas handledare Tobias Svanström har 

även bidragit med information, sökvägar, väsentliga artiklar och hänvisningar till 

litteraturinsamlingen. Bland annat Tidskriften Balans (FAR SRS) som är publicerad av FAR 

och omfattar intressanta artiklar som t.ex. behandlar debatten om hur en revisionsberättelse 

bör utformas och huruvida informationen bör utökas.  

 

De ovannämnda sakområdena anser författarna har genererat ett tillräcklig stort urval för att 

motsvara den forskning som idag finns inom ämnesområdet. När detta urval uppnåtts uppstår 

en teoretisk mättnad (Bryman & Bell, 2005, s. 351). En fullständig teoretisk mättnad är dock 

komplex och svårt att uppnå i en begränsad studie som denna. Författarna har istället arbetat 

med att nå tillräcklig kunskap och information för att kunna fullfölja undersökningen och dess 

syfte.   

2.6.2 Val av teorier 

Det inledande teorikapitlet bygger på välkända teorier och allmänt vetande gällande revision, 

revisorns funktion och konkurser. Den informationen ansåg författarna relevant för att utbilda 

läsaren och ge den en bättre förståelse för undersökningens syfte och resultat. Här har 

teoretisk förankrade källor kompletterats med aktuell lagstiftning och rekommendationer. 

FAR:s riktlinjer och direktiv har legat till grund då de medverkar i utvecklingen och 

utförandet av revisionsstandarden i Sverige.  

 

Anmärkning på fortsatt drift är centralt då uppsatsens inriktning och huvudsakliga syfte är att 

undersöka konkursdrabbade företag. Inhämtad forskning består främst här av Clive S. 

Lennox’s “The accuracy and incremental information content of audit reports in predicting 

bankruptcy” från 1999 och Marshall A. Geiger & Dasaratha “Audit fees, non-audit fees, and 

auditor reporting on stressed companies” från 2003. Revisorns oberoende i samband med 

revisionsarvoden har främst grundats av forskning från Geiger, A., Marshall et al. Audit fees, 

non audit fees and auditor going-concern reporting decisions in the United Kingdom (2008).  
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Författarnas handledare Tobias Svanströms avhandling ”Revision och Rådgivning – 

efterfrågan, kvalitet och oberoende (2008) har även varit en utgångspunkt vilken bland annat 

undersökt hur små och medelstora företag ställer sig till revisionstjänster i framtiden. 

 

Den teoretiska ramen för antal uppdrag och arbetsprestation är ett område med mycket 

begränsad tidigare forskning. Den artikel som var underlag till den här delen av studien var 

Choo, Freddie, “Auditors' Judgment Performance Under Stress: A Test of the Predicted 

Relationship by Three Theoretical Models” (1995).  

2.6.3 Källkritik 

För att säkerställa arbetets relevans och skapa en trovärdig teoretisk referensram har 

författarna byggt upp studien av vetenskapliga artiklar som den främsta sekundärkällan. 

Samtliga artiklar är hämtade från etablerade och välkända databaser och bygger på empiriskt 

underlag vilket bör garantera dess trovärdighet och vetenskapliga grund. 

 

Författarna är medvetna om att flera av de studier som ligger till grund för den teoretiska 

referensramen är utförda i andra miljöer än de som gäller inom svensk revision, t.ex. i USA 

och Storbritannien. Med tanke på den begränsade forskningen som finns i Sverige anser 

författarna informationen relevant och de använda teorierna har även övervägts noggrant 

huruvida de kan tillämpas specifikt för denna studie. Utländska studier behöver inte heller 

betyda sämre kvalitet på informationen då författarna är välkända och förekommer i många 

stora forskningsinsatser. Artiklarna härrör även från stora forskningsprojekt vilket ökar 

trovärdigheten av resultatet.  

 
Det ska dock inte förbises att det föreligger betydande skillnader vilket kan påverka 

revisionen mellan ett mindre privat företag i Sverige i jämförelse med stora noterade bolag i 

USA. Willekens & Bauwhede (2004) har undersökt hur storleken på den anlitande 

revisionsbyrån kan mäta revisionskvaliteten, och framhåller bevis för att skillnader i 

revisionen föreligger mellan små privata aktiebolag och större noterade bolag. Det kan 

ifrågasättas om dessa undersökningar och forskning är direkt applicerbar till denna uppsats. 

Tillexempel; kan en amerikansk revisor jämställas med en svensk revisor? Påverkar 

kulturella, moraliska eller etiska skillnader yrkesutövandet? Författarna finner dock 

intressanta resultat i artiklarna som kan överföras till svenska miljöer och företag. Revision 

utgör även en standardiserad yrkesroll där regler lagar ska följas, vilket gör forskningen 

överförbar även i Sverige.  

 

Under sökprocessens gång har författarna stött på en del svårigheter med att hitta relevanta 

artiklar till teorikapitlet som behandlar antal uppdrag då det inte finns någon tidigare 

genererad forskning inom detta ämne. Därför har teorier från andra ämnesområden såsom 

arbetsbelastning och stress tillämpats. Det blir därmed författarnas egna tolkningar och 

bedömning som har legat till grund för hur väl de teorierna passar med ämnet, och 

subjektiviteten i valet kan ifrågasättas.  

 

Den litterära teorin bygger på böcker från både svenska och internationella författare för att få 

ett omfångsrikt underlag för studien, och samtliga källorna har bidragit med relevant kunskap 

och ökat uppsatsens tillförlitlighet. Välkända förlag såsom Studentlitteratur, Liber, Pearson 

Prentice-Hall International kan garantera informationens trovärdighet. Författarna har till 

störst del använt sig av källor som de bedömt representera de allmänna uppfattningarna om de 

olika teoretiska områdena för att kartlägga kunskapsområdet genom en välfylld och 

innehållsrik teoretisk referensram.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 
I detta kapitel delges den teoretiska ansats som studien tar sitt uttryck ifrån. Denna 

referensram ligger tillsammans med det empiriska underlaget till grund för kommande 

analys, slutsats och diskussion. För att öka förståelsen för undersökningens syfte och resultat 

introduceras läsaren först till bakomliggande faktorer för revisionens funktion och revisorns 

roll och arbetsprocess, där främst FAR:s riktlinjer och direktiv styr utförandet av 

revisionsstandarden i Sverige. Därefter framställs revisionsberättelsens betydelse och 

uppbyggnad samt vilka typer av anmärkningar som revisorn kan utfärda. Slutligen behandlas 

den forskning som i dagsläget finns beträffande going concern, rådgivningsarvoden och antal 

uppdrag.  

3.1 Introduktion 

3.1.2 Revisionsyrket  

Revision kan ses som en strakt integrerad del av företagsmiljön. Stora företag runt om i 

världen måste granska och revidera deras finansiella rapporter enligt befintliga regler och 

lagar. Denna praktik har uppkommit från en övertygelse att revision främjar intressenternas 

tillit och förtroende i det finansiella systemet. (Carrington, 2007, s. 27)
 
Dessa omständigheter 

gör att yrkesrevisorerna arbetar under hårda krav som ställs utifrån samhället. För att kunna 

utöva sitt yrke är revisorerna tvungna att ha en föreskriven utbildning, praktik och godkänd 

yrkesexamination.(Öhman, 2005, s. 25-26) Revisionsyrket har gått igenom stora förändringar 

under de senaste åren och fortsätter att utvecklas när nya behov och lagar uppkommer. 

Investerarna vill inte längre enbart veta hur de viktigaste nyckeltalen har utvecklats utan 

efterfrågar mångsidig information gällande indikationer om företagets framtid. Det nya 

informationsbehovet kommer att flytta fokusområdet från traditionell revision till ett nyare 

område som innehåller analyser av framtida risker. Revisorerna behöver därmed anpassa sig 

till det nya informationsbehovet och genomgå snabba och stora yrkesförändringar. (Knechel, 

2001, s. 221) 

3.1.3 Revisorns roll  

Revisorerna befinner sig i en position som kan uppfattas som ”ett känsligt 

trepartsförhållande” innehållande starka ekonomiska och sociala förbindelser. Att fungera 

som en länk mellan företrädare för redovisningsskyldiga företag och redovisningsberättigade 

intressenter skapar många utmaningar. De starka sociala förbindelserna innebär att 

revisionsverksamheten fungerar under ett samhällskontrakt som ökar kraven utifrån 

samhällets perspektiv. Den ekonomiska förbindelsen är däremot kopplad till den 

revisionsbyrå som revisorn är anställda av. Revisionsbyråerna erbjuder en rad tjänster utöver 

revisionstjänster som är betydelsefulla för revisionsbyråernas ekonomiska framgång. Det kan 

skapa problem när revisorn försöker ta hänsyn till både samhällsperspektivet och det 

ekonomiska perspektivet. (Öhman, 2005, s. 25-26) 

 

Revisorerna ska även kunna skapa ett starkt förtroende mellan övriga partners för att bygga 

upp långsiktiga relationer. Att njuta av förtroendet skall revisorerna utföra sina uppdrag 

opartiska, självständiga och med objektiva ställningstaganden. En annan förtroenderelaterad 

faktor är att revisorerna inte har några direkta ekonomiska intressen i de reviderade företagen, 

till exempel aktier. Att arbeta under tystnadsplikt ökar förtroendet för företaget eftersom inga 

känsliga upplysningar som är viktiga för deras förhållande lämnas ut. (Öhman, 2005, s. 25-26) 
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Revisorernas roll är även att försöka skydda sig själva samtidigt som intressenterna ska 

skyddas på bästa sätt. Arbetet som revisorerna utför ska förmås på ett fullgott sätt som 

uppfyller intressenternas förväntningar inom vad som anses möjligt. För att skydda 

intressenterna bör revisorn behålla sitt oberoende vilket ofta är frågan om stolthet och även 

svaghet. Eftersom revisorns förhållande till de redovisningsskyldiga företagen är starkare än 

deras förhållande till redovisningsberättigade intressenter kan det bli svårt att bevara sin 

oberoende ställning. Den minimala och opersonliga kontakten med intressenterna minskar 

deras inflytelse och ökar tendensen till att revisorerna kan alliera sig med företagen. 

Allieringar kan då utformas eftersom företaget betalar revisionsarvoden och därmed besitter 

makten att avskeda revisorn vilket kan leda till att investerarna skyddas och inte 

intressenterna. Revisionsyrket är komplicerat uppbyggt på grund av många intressenter och de 

etiska problem som ställs ur olika perspektiv. För att kunna hantera den utsatta positionen och 

arbetsmiljön har många revisorer konservativa ställningstaganden. Därför vill de gärna inte 

lita på förändringar i revisionsmetoder eller ifrågasätta sina arbetsvanor. Revisorerna vill 

heller inte att skyldigheterna som är relaterade till arbetet ska utvidgas för att kunna fortsätta 

skydda sig på sitt arbete. (Öhman, 2005, s. 25-26)
 
 

3.2 Revisionsprocessen 
En revisors uppdrag styrs av ett stort antal lagar och andra bestämmelser. Opartiskhet, 

självständighet och tystnadsplikt är grundkraven för att omgivningen ska kunna ha förtroende 

för revisorn. Kraven regleras främst i aktiebolagslagen (ABL) och revisorslagen. Revision 

innebär att en revisor granskar hur ett företag sköter sin redovisning och förvaltning och 

uttalar sig om det i en årlig revisionsberättelse. Arbetet ska följa god revisionssed och revisorn 

måste iaktta god revisorssed. (FAR, 2002, s. 17) God revisionssed innebär god sed bland 

erfarna revisorer. FAR (Föreningen auktoriserade revisorer) dokumenterar vad god 

revisionssed är i sina rekommendationer i revisionsfrågor. Det handlar även om kunskap, 

erfarenhet och professionellt omdöme. God revisorssed innefattar etiska regler för revisorer, 

där en viktig regel är att tillämpa god revisionssed. FAR:s regler och revisionsnämnden ger 

vägledning om revisorsetik. (FAR, 2002, s. 18-19) 

 

Revisionen brukar i Sverige delas in i redovisningsrevision och förvaltningsrevision, vilka 

hänger ihop och kan till viss del utföras samtidigt. Redovisningsrevisionen syftar till att 

undersöka huruvida reglerna om bokföring och årsredovisningen uppfylls i enlighet med 

lagen och god revisionssed. Förvaltningsrevision syftar till att undersöka om reglerna som 

ställs gällande styrelsen och VD uppföljs i enlighet med aktiebolagslagen, 

årsredovisningslagen och bolagsordningen. (FAR, 2002, s. 18-19) I denna uppsats är det 

redovisningsrevisionen som är det huvudsakliga studieområdet.  

 

Revisionsprocessen är en metod som vägleder revisorn så att denne kan samla in tillräckligt 

med material och består av tre grundläggande steg: Planering, granskning och rapportering. 

(Hayes, 2005, s. 144) Dessa steg innebär att sätta sig in i och förstå företagets verksamhet, 

granska och slutligen rapportera om företagets årsredovisning, bokföring och förvaltning. 

(FAR, 1991, s. 20) Målet för revisionen utmynnar i en revisionsberättelse som tillsammans 

med årsredovisningen utgör beslutsunderlag för företagets intressenter. (FAR, 2006, s. 26-27) 

Nedan beskrivs revisionsprocessen steg mer ingående för att skapa en förståelse för revisorns 

arbete. 

3.2.1 Planering 

Den första fasen startar med en informationsinsamling, vilken ligger till grund för hur 

revisorn bedömer de två centrala revisionsbegreppen - väsentlighet och risk. Dessa begrepp 
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avgör hur revisionsarbetet riktas in och vilken omfattning det får. Varje revision börjar med 

en företagsanalys (FAR, 2002, s. 21-22) där revisorn samlar in, analyserar och bedömer 

företagets verksamhet, konkurrens, organisation och informationssystem. Revisorn karlägger 

inre och yttre förhållanden som påverkar företaget, och eftersom planeringsfasen är den 

avgörande delen av revisionsarbetet krävs stor noggrannhet från revisorn. (Hayes, 2005, s. 

144-147) Företagsanalysen blir sedan revisorns underlag för att fokusera granskningen på 

områden där väsentliga fel är som störst. (FAR, 2002, s. 22) 

 

För att kunna styra revisionen mot områden med stor risk för väsentliga fel måste revisorn 

förstå företagets verksamhet och de risker som kan orsaka västenliga fel i årsredovisningen 

och även förstå vilken intern kontroll företagsledningen har över vad som händer i företaget. 

Det är revisorns professionella omdöme som avgör vad som är väsentligt vid revisionen av ett 

företag. Revisionsrisk innebär risken för att revisorn gör ett oriktigt uttalande i 

revisionsberättelsen. En god planering bidrar till ökad tilltro för att revisionsarbetet inriktas på 

väsentliga granskningsområden och att de problem som kan förekomma identifieras. När 

riskerna är analyserade och graderande efter väsentlighet utformas därför en 

granskningsplan.(FAR, 2002, s. 23-25) 

3.2.2 Granskning 

Planeringsfasen utmynnar i ett granskningsprogram som anger omfattning, karaktär och 

tidsplan för revisionens genomförande. Ett av granskningens syften är att tala om huruvida 

företagets offentliga uppgifter ger en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Det 

som ska granskas vid en revision är årsredovisning, bokföring samt styrelse och verkställande 

direktörs förvaltning. Granskningen fungerar som underlag för innehållet i den 

revisionsberättelse som revisorn sedan ska skriva. (FAR, 2006, s. 57).  

 

Revisorn använder två typer av granskningsmetoder; granskning av intern kontroll och 

substansgranskning, oftast en kombination av dessa. Granskning av intern kontroll innebär en 

verifiering på att företagets redovisningssystem fungerar som det ska, tillexempel genom 

intervjuer, observationer och uppföljningar. Substansgranskning innebär en granskning av 

innehållet i olika resultat- och balansposter i den löpande redovisningen eller i bokslut för att 

upptäcka felaktigheter i årsredovisningen som kan påverka intressenternas uppfattning av 

företaget. Genom denna granskning skaffar sig revisorn tillräckligt med revisionsbevis för att 

kunna basera sina uttalanden i revisionsberättelsen på tillförlitliga slutsatser. (FAR, 2002, s. 

38-39) 

3.2.3 Rapportering 

Planeringen och granskningen ska leda fram till en rekommendation och ett uttalande om 

årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörs förvaltning. 

Uttalandena finns i revisionsberättelsen som ofta bara utgör en del av det som tillsammans 

rapporteras under revisionen. (FAR, 1991, s. 121) Revisionsberättelsen är den offentliga 

handling som kommunicerar revisorernas granskning av företaget till de externa 

intressenterna, det är därför viktigt att revisorn behåller objektivitet i sitt arbete och inte låter 

klienten påverka sitt uttalande.(Hope & Langli, 2007, s. 28) Granskningen ska dokumenteras 

av revisorn för att det ska vara möjligt att bedöma revisorns arbetsinsats i efterhand. 

Dokumentationen ska innefatta information som presenterar granskningens utförande och 

omfattning samt visar hur granskningen har bidragit till revisorns slutsatser. Dokumentationen 

ska ange hur revisorn har resonerat vid särskilda bedömningsfrågor och vad bedömningarna 

grundas på. Det är inte genomförbart att dokumentera hela revisionen, utgångspunkten för att 
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avgöra vilken information som ska tas med är att en revisor som inte varit inblandad i 

revisionsprocessen ska förstå den genomförda revisionen. (FAR, 2006, s. 74-76) 

3.3 Revisionsberättelsen 
En revisionsberättelse är ofta kortfattad och fåordig men kräver trots det en mycket noggrann 

och lång arbetsinsats som följer från fullbordandet av revisionsprocessen. Studier från en 

global revisionsfirma i USA visar att deras fem största kunder kräver nedlagt revisionsarbete 

på ca 128 000 timmar per kund, vilket resulterade i externa rapporter på endast 175 ord eller 

mindre. Utifrån detta brukar sägas att revisorer måste vara poeter för att få så många 

arbetstimmar sammanfattande till så få ord.  Revisionsberättelsens korthet relateras även till 

användarna av de finansiella rapporterna, investerare inte vill leta runt bland en lång 

förteckning av detaljerade information när det sista budskapet är ” den är ok”. (Hayes, 2005, 

s. 491)  

 

Revisionsberättelsen ska inkludera ett tydligt uttalande av revisorns yttrande om bokslutet 

som helhet och den är uppbyggd kring följande delar; en rubrik ”Revisionsberättelse”, en 

mottagare som i aktiebolag alltid är årsstämman. En inledning där det framgår vad som ska 

granskas och upplysning om ansvarsfördelningen mellan styrelse, VD och revisorn. 

Revisionens inriktning och omfattning vilket bestäms av god revisionssed där revisorn 

försäkrar att det inte finns några väsentliga fel och informerar om vad som ingår i en revision. 

En bedömning av de redovisningsprinciper som används och uppskattningarna styrelse och 

VD har gjort vid upprättandet av årsredovisningen. Sedan gör revisorn sina uttalanden där 

förklaras att årsredovisningen upprättats i överrensstämmelse med årsredovisningslagen, ger 

en rättvisande bild av resultat och sällning.  Revisorn ska även uttala sig om fastställande av 

resultaträkning och balansräkning, om den förslagna dispositionen av vinsten eller förlusten 

samt om beviljande av ansvarsfrihet. I vissa fall görs uttalanden om förteckning över lån och 

säkerheter. Revisorn ska datera revisionsberättelsen, och den ska ha en särskild ortsangivelse. 

Slutligen ska revisorn skriva under med sin namnteckning. (FAR, 2006, s. 97) Revisorn har i 

övrigt rätt att i revisionsberättelsen ge information som han anser det nödvändigt att framföra 

aktieägarna till kännedom och annan information som anses väsentlig. Därefter tillkommer 

det användarna att ta ställning till informationens tillräcklighet. (Fant, 1994, s. 40-41) 

 

Den vanligaste slag av revisionsberättelse är den fullständiga standardutformningen utan 

anmärkningar (se appendix 1), som enligt amerikanska studier används för mer än 90 % av 

alla revisionsberättelser och benämns som en ”ren” revisionsberättelse (Hayes, 2005, s. 497). 

En jämförande siffra enligt Svanströms studie, 2008, med svenska företag visar att ca 7 % av 

företagen erhöll en oren revisionsberättelse, vilket därmed visar på ett liknande resultat som 

Hayes.  

 

En ren revisionsberättelse utformas i enlighet med RS 709 (FAR, 2006, s. 97) och verkar som 

en kvalitetsstämpel för intressenterna och ett bevis på att företagets redovisning är tillförlitlig 

och rättvisande (Hayes, 2005, s. 370-371). Exempelvis innebär en ren revisionsberättelse en 

trygghet för kunder och leverantörer att företaget förväntas fullgöra sina förpliktelser genom 

att leverera varor och betala fakturor inom utsatt tid. På motsvarande sätt betyder en ren 

revisionsberättelse för stat och kommun en försäkring om att skatter och avgifter betalas i tid. 

(FAR, 2006, s. 21) En revisionsberättelse utan anmärkningar är emellertid aldrig någon 

garanti för att allt står rätt till. Revisorn ska uttala sig med hög men inte absolut säkerhet om 

att det inte finns några väsentliga fel. (FAR, 2006, s. 94) Kan revisorn inte utfärda 

revisionsberättelsen utan anmärkning på grund av något väsentligt förhållande som påverkar 
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årsredovisningen eller ansvarsfriheten för styrelsen och VD, ska ett avvikande utlåtande 

göras.  

 

De olika slagen av avvikelser från standardutformningen beskrivs i RS 709 

”Revisionsberättelsens utformning i aktiebolag och andra företag” och består av följande: 

 

 revisionsberättelse med reservation 

 revisorn avstår från att uttala sig 

 revisorn anger en avvikande mening 

 upplysning (Adrian & Thorén, 2006, s. 41) 

 

Revisorn ska noggrant avväga om han ska avvika från standardutformningen i varje situation 

där ABL eller annan lagstiftning om årsredovisning eller god revisionssed inte följts, eller 

revisorn varit tvungen att göra avsteg från god revisionssed. Väsentliga avvikelser från lagen 

ska leda till en anmärkning eller särskild upplysning i revisionsberättelsen. (FAR, 2002, s. 

499-500) En revisionsberättelse med anmärkning benämns ”oren", och för att underlätta 

läsaren ska alla formuleringar som avviker enligt standardutformningen vara kursiverade, 

understrukna eller på annat sätt avvikande (se appendix 2). Revisionsberättelsen ska lämnas in 

till bolagsverket tillsammans med årsredovisningen inom en månad efter att årsstämman 

fastställde balansräkningen och resultaträkningen. (FAR, 2002, s. 95)  

 

FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström har i tidskriften Balans, (2007) uttryckt sin vilja 

att utöka informationen i revisionsberättelsen. Samlad vetskap visar på att intressenter i 

åtskilliga länder, däribland Sverige under en längre tid varit missnöjda med den snäva 

information som revisionsberättelsen innehåller. Initiativet om en mer detaljerad rapportering 

är välkomnad och ett steg i rätt riktning för att öka transparensen inom branschen. Utökad 

information förbättrar beslutsunderlaget för investerare och övriga intressenter, vilket går i 

linje med att få revisorer och intressenter att närma sig varandra. Idag utgör media och 

lagstiftarnas agerande en stark maktposition, och tiden är förbi då allmänheten blint litade på 

revisorerna. (Öhman, 2007, s. 1-2) Förslag föreligger om att granskade bolag ska rangordnas 

utifrån en femgradig skala och indelas i fem områden; finansiella rapporter, bolagsstyrning, 

arbete, med hållbar utveckling, intern kontroll och risk för oegentligheter.  Förslaget framstås 

dock inte helt genomtänkt och väcker en rad frågor om hur skalorna ska ersätta 

klassificeringen ren och oren revisionsberättelse. Samt varför inte bolagets 

överlevnadsförmåga är ett prioriterat område då ett förbrukat eget kapital kan leda till 

anmärkning i den nuvarande revisionsberättelsen. (Öhman, 2007, s. 1-2) Om revisorn 

verkligen kunde sätta rättvisande betyg skulle denna rangordning vara av stort värde, frågan 

är likväl hur ett rättvisande betygsystem kan åstadkommas. (Lundvall, 2008, s. 6-7). 

 

Ett annat forskningsområde berör hur revisionskvaliteten påverkar utförandet av 

revisionsberättelsen. Willekens & Bauwhede (2004) har undersökt hur storleken på den 

anlitande revisionsbyrån påverkar revisionskvaliteten och funnit bevis för att betydande 

skillnader i revisionen kan existera mellan mindre privata företag i jämförelse med stora 

noterade bolag. Större revisionsbyråer har starkare incitament att upprätthålla en viss nivå 

revisionskvalitet i jämförelse med mindre revisionsbyråer eftersom de tar större skada av ett 

försämrat rykte och förluster av specifika klienter om de tillhandahåller låg standard på 

revisionen. Skillnaderna i kvaliteten mellan revisorer kan vara ett resultat av att det saknas 

efterfrågan på en hög kvalitet i revisionen för privata företag. Det kan förklaras med att 

årsredovisningar från privata företag inte granskas av investerare, finansanalytiker och 

marknadsreglerare som görs av större noterade bolag t.ex. SEC (Securities and Exchange 
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Commission i USA). Intresset av att företagens affärer kontrolleras så att de sköts på ett 

lagenligt och korrekt sätt och att företagens resultat redovisas regelrätt är därmed mindre. 

Detta gör att det föreligger en lägre risk för upptäckande av fel av revisorn i små företag. Det 

är även väldigt ovanligt med rättegångsprocesser som kan leda till skadeståndsskyldighet för 

privata bolag, till skillnad från i USA där rättstvister är ett sätt att upprätthålla en 

överrensstämmelse mellan revisionsstandarder och regleringar. Resultaten framställer dock att 

avvikelserna mellan mindre och större revisionsbolag inte medför några systematiska 

skillnader. De mindre revisionsbyråerna tillhandahåller fortfarande en acceptabel nivå på 

revisionskvaliteten utifrån revisionsstandarderna. (Bauwhede & Willekens, 2004, s. 501-504) 

3.4 Anmärkningar i revisionsberättelsen 

3.4.1 Going concern 

Ett grundläggande antagande inom redovisningsteorin är principen om ett företags förmåga att 

fortsätta i drift, ”Going concern”. Principen innebär att företaget förutsätts existera under en 

överskådlig framtid och ligger till grund för upprättandet av hela bokslutet. En going concern 

anmärkning kan medföra förödande konsekvenser för företaget och innebär ofta ekonomiska 

problem i form av negativa resultat och eller negativt kassaflöde. Osäkerheten kring 

fortlevnaden gör att det är stor risk att intressenterna drar sig tillbaka, samtidigt som 

kreditgivare blir mer skeptiska till att låna ut pengar till ett företag där osäkerhet kring 

fortlöpande föreligger. (Hayes, 2005, s. 380-383) 

 

När det förekommer osäkerhet gällande ett företags fortlevnad ska revisorn samla tillräckliga 

och väsentliga revisionsbevis för att lösa frågan gällande företagets fortsatta verksamhet för 

överskådig framtid. Den är således den information revisorn skaffar sig för att dra de 

slutsatser som revisorn baserar uttalandet i revisionsberättelsen på. Efter att revisionsbevis har 

tagits fram avgörs om osäkerheten kring fortlevnaden fortfarande kvarstår. Om så är fallet 

måste revisorn upplysa om de grundläggande villkoren som väcker osäkerhet om företagets 

förmåga till fortsatt drift i revisionsberättelsen. (Hayes, 2005, s. 508-511) 

Upplysningarna ska: 

 

 Beskriva de grundläggande villkoren som väcker osäkerhet 

 Ange att det finns osäkerhet om fortsatt drift och därmed att företaget kan vara 

oförmögen att realisera sina tillgångar och fullgöra sina förpliktelser i 

affärsverksamheten. 

 Ange att bokslutet inte inkluderar några justeringar som är relaterade till återvinning 

och klassificering av redovisade tillgångar eller skulder som är nödvändiga ska 

företaget vara oförmögen att fortsätta sin verksamhet 

3.4.2 RS 570  

RS 570 är en revisionsstandard som antogs i Sverige den 1 januari 2004. Den baseras på de 

internationella redovisningsstandarderna ISA, och har därmed sitt ursprung ur ISA 570 Going 

Concern (Adrian & Torén, 2006, s. 43). RS 570 behandlar vilka åtgärder revisorn ska vidta i 

det fall det finns betydande tvivel om fortsatt drift, eller väsentliga osäkerhetsfaktorer 

avseende fortsatt drift som det behöver upplysas om i årsredovisningen. Detta kan exempelvis 

innebära negativa kassaflöden, betydande rörelseförluster, väsentliga lån som ej kommer att 

förnyas när de förfaller, oförmåga att betala skulder vid förfallotidpunkten, oförmåga att 

uppfylla avtalade lånevillkor, förlust av nyckelpersoner, förlust av viktiga marknader och 

avtal, brist på arbetskraft och råvaror, kapitalbrist samt situationer med skadeståndsanspråk 

och liknande som företagen troligen inte kan uppfylla. Revisorns bedömning grundas på 
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information som finns tillgänglig när revisionen avslutas. Skulle ett företag komma på 

obestånd efter att revisorn inte uttalat sig om betydande tvivel för fortsatt drift i 

revisionsberättelsen, behöver det inte betyda att revisorns uttalanden var felaktiga. (Adrian & 

Thorén, 2006, s. 40) 
 

Syftet med RS 570 är att ge vägledning om revisorns ansvar i revisionen, och att bedöma 

företagsledningens tillämpning av principen om fortsatt drift vid upprättandet av 

årsredovisningen. I årsredovisningslagen 2 kap. 4 § anges som en grundläggande 

redovisningsprincip om fortlevnad ”Företaget ska förutsättas fortsätta sin verksamhet”. FAR:s 

vägledning om årsredovisning i aktiebolag anger fortlevnadsprincipen enligt följande ”Det 

förutsätts att företagets verksamhet kommer att fortsätta om inte företagets livslängd 

uppenbarligen är begränsat t.ex. genom ett nedläggningsbeslut. (Adrian & Thorén, 2006, s. 

40) 

 

RS 570 framhåller att ansvaret gällande bedömningen av den fortsatta driften ligger både på 

företagsledningen och på revisorn. Företagsledningen ska vid upprättandet av 

årsredovisningen göra en bedömning av företagets möjlighet att fortsätta i drift. Bedömningen 

inbegriper en uppskattning av vad osäkra framtidshändelser kan resultera i. Exempel på 

förhållanden som bör göra ledningen uppmärksamma är långvarit negativt kassaflöde, 

kreditgivare som drar sig tillbaka och ogynnsamma nyckeltal. (FAR, 2007, s. 495-503) 
 

Fortlevnadsprincipen behandlas även i Redovisningsrådets rekommendationer RR 22, p.21-

22. I samband med upprättande av finansiella rapporter ska företaget bedöma sin förmåga att 

fortsätta verksamheten. De finansiella rapporterna ska utarbetas på basis av att denna förmåga 

föreligger, såvida det inte finns en avsikt ett avveckla företaget eller att upphöra med 

verksamheten. Om de finansiella rapporterna inte utarbetats på basis av antagandet om 

fortlevnad ska upplysning lämnas, en redogörelse för principen som används samt skälen till 

att företaget inte anses sig kunna fortsätta sin verksamhet och en bedömning på effekterna i 

balans och resultaträkning. Det föreligger förvisso problematik kring revisorns svårighet att 

förutsäga framtida händelser. Revisorn kan inte alltid förutsäga om ett företag inte kan 

fortsätta sin verksamhet och därmed kan inte ett going concern utlåtande ses som en garanti 

för företagets förmåga att fortsätta som going concern. När företaget bedömer 

förutsättningarna för fortlevnad utgår RS 570 från att styrelse och vd i normalfall ska bedöma 

en framtida tolvmånadersperiod, räknat från balansdagen. (Adrian & Thorén, 2006, s. 40) 

 

Trots att fortsatt drift är en av de viktigaste redovisningsprinciperna förekommer det 

förvånansvärt lite utveckling och diskussion kring ämnet i litteraturen. Torén och Adrian 

menar i sitt utlåtande i Balans kring RS 570 att praxis bör utvecklas ytterligare för att stödja 

revisorns granskning av ett företags möjlighet att fortsätta sin verksamhet. (Adrian & Thorén, 

2006, s. 41) 

3.4.3 Granskning av kontrollbalansräkning 

Ett förhållande som bör beaktas vid revisionen är gränsdragningen mot likvidationsreglerna i 

aktiebolagslagen. Aktiebolagslagen anger regler för styrelse och vd:s agerande i det fall 

kapitalbrist föreligger eller kan befaras. Kapitalbrist avser brist i det egna kapitalet och 

behöver inte ha något samband med betalningsförmågan. I verkligenheten uppkommer dock 

kapitalbrist och betalningssvårigheter samtidigt eller i nära samband. Frågan om fortsatt drift 

kan också bli aktuell vid tvångsmässig avveckling genom tvångslikvidation. (Adrian & 

Thorén, 2006, s. 41) 
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Enligt ABL (1995:551) 25 kapitlet ska styrelsen genast upprätta och låta bolagets revisor 

granska en kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital 

understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Samma skyldighet är gällande när det 

enligt utsökningsbalken visar sig att företaget saknar utmätningsbara tillgångar. Revisorns 

uppgift är att granska och uttala sig om huruvida kontrollbalansräkningen upprättats i enlighet 

med ABL, och granskningen utmynnar i om det kommit fram något som tyder på att den inte 

uppfyller kraven.  

3.4.4 Övriga anmärkningar 

En vanligt förekommande anmärkning som faller in under övrigt rör skatter och avgifter. 

Revisorn ska i enlighet med aktiebolagslagen anmärka om bolaget inte har fullgjort sin 

skyldighet att göra skatteavdrag enligt skattebetalningslagen, att anmäla sig för registrering, 

att lämna skattedeklaration eller att i rätt tid betala skatter och avgifter. (FAR, 2002, s. 387) 

Sådana anmärkningar har i denna studie klassificerats som ”övriga anmärkningar”. En 

anmärkning om försenad betalning av skatter och avgifter är i jämförelse med en anmärkning 

om fortsatt drift en mindre alvarlig anmärkning. Följderna kan innebära att intressenterna blir 

mer aktsamma, där med stor sannolikhet skatteverket är mest angelägna av en sådan 

anmärkning.  

3.5 Going concern – anmärkning om fortsatt drift och konkurs 

3.5.1 Konsekvenser av den praktiska tillämpningen 

Revisorns fastställande av anmärkning på fortsatt drift är en av de svåraste och mest 

komplexa beslut som revisionsyrket möter. Ett flertal studier tyder på att det är faktorer utöver 

klientens finansiella tillstånd som influerar revisorns beslut i frågan om osäkerhet kring den 

fortsatta verksamheten. Dessa faktorer kan relateras till revisorns förluster. Exempelvis kan en 

rapport som utelämnar en anmärkning om fortsatt drift på ett företag som därefter försätts i 

konkurs innebära kostsamma rättstvister för revisorn. Å andra sidan kan en going concern 

anmärkning på ett företag som inte försätts i konkurs med stor sannolikhet innebära risk för 

att klienten byter revisor, eller skada revisionsbyråns rykte. (Louwers, 1998, s. 143-144) 

Revisorns incitament har därför pekats ut som den felande länken mellan förutsägandet av 

finansiell oro i ett bolag och bedömningen av dess fortsatta drift. En stark ståndaktighet i 

rapporteringen är en faktor som minskar realiteten i revisionsberättelser, därför behövs 

policys som minskar revisorns incitament att upprepa samma uttalanden. (Lennox, 1999, s. 

774-775) 

 

En anmärkning på fortsatt drift leder ofta till ogynnsamma följder för klienten i form av ökad 

risk av affärsmisslyckanden och nedgång av aktiepriset (Geiger & Rama, 2003, s. 56). 

Tidigare forskning finner även stöd i att revisorer är återhållsamma och uttalar stor oro med 

att utfästa dessa anmärkningar eftersom det kan innebära en ”självuppfyllande profetia”. 

Profetian innebär att going concern anmärkningen i sig medverkar till att företaget försätts i 

konkurs. Detta sker eftersom anmärkningen är ett hot mot företagets existens och medför en 

stor risk att intressenter inte längre vill göra affärer med bolaget. För revisorn del blir 

konsekvenserna både en klientförlust och en potentiell förlust av sitt arvode. (Citron & 

Taffler, 1992, s. 338-339) Det är viktigt att framhålla att en anmärkning på forstsatt drift inte 

innebär att ett företag är försatt i konkurs. Det är istället en indikation som krävs av 

redovisning och revisionsstandarder att det föreligger osäkerhet kring ett företags förmåga att 

fortsätta sin verksamhet inom överskådlig framtid. Det krävs därför aktsamhet så att inte 

going concern anmärkningar leder till onödiga förluster av förtroende i välmående företag. 

(Mandelson, 2009, s. 94) Det är mindre sannolikt att revisorer gör going concern uttalande för 
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större företag (Geiger & Rama, 2003, s. 56), och risken för revisorns förlust av sitt rykte är 

lägre för privata företag än för större och börsnoterade företags klienter. (Hope & Lang, 2007, 

s. 4) 

3.5.2 Historisk bakgrund 

Fortlevnadsprincipen växte fram redan under 1600-talet i och med aktiebolagens tillkomst. 

Konkurrensen under denna tidsperiod var hög vilket gjorde att företagens behov av att planera 

för flera år framåt i tiden blev allt större. Kapitalägarna gjorde mer långsiktiga investeringar 

och ville därigenom erhålla valuta för sina satsade pengar. Genom principen om fortlevnad 

kunde kapitalägarna därmed försäkra sig om att deras pengar förvaltades väl. Efter denna 

framväxt har fortlevnadsprincipen sedan utvecklats till att bli en av de mest grundläggande 

och viktiga redovisningsprinciperna för upprättandet av årsredovisningen. (Artsberg, K, 2005, 

s.80-91) I Revisionsstandard i Sverige (RS) har det som tidigare nämnts funnits krav på going 

concern anmärkningen sedan 6 år tillbaka. Där föreskriften RS 570, vuxit fram och ger 

vägledning om hur revisorerna ska tillämpa fortlevnadsbedömningen. (Adrian & Torén 2006 

s. 40-44). 

 

År 1995 antogs reformen “The Private Securities Litigation Reform Act” som lag och 

representerade en stor vinst för det offentliga redovisningsyrket. Reformen inkluderar krav för 

rapporteringen gällande revisorns bedömningar av ett företags förmåga att fortsätta sin 

verksamhet som ”going concern”. Lagstiftare har kontinuerligt kritiserat revisorer som har 

skrivit rena revisionsberättelser åt företag som sedan gått i konkurs som antingen 

revisionsmisslyckanden eller rapporteringsbrister för redovisningsyrket. Reformen innebar 

därför en lättnad för yrkesrollen genom att försvåra målsägande juridiska ombud att 

framgångsrikt driva rättstvister mot revisorer, och att erbjuda proportionellt ansvar i skadade 

tilldelningar. (Geiger & Raghunandan, 2001, s. 187-188) 

 

Geiger & Raghunandans studie, 2001 visar på att revisorerna var mindre benägna att skriva 

revisionsberättelser med going concern anmärkning för konkursbolag efter reformen infördes. 

Resultaten stödjer skälen till att förändringen innebar en betydelsefull lättnad för rättstvisterna 

inom yrket. Efter införandet kan revisorer vara mindre oroade angående ansvarsfrågor, vilket i 

sin tur leder till att de blir mindre benägna att skriva revisionsberättelser med anmärkning på 

fortsatt drift för konkursföretag. Efter reformens införande har det uppmärksammats en rad 

välpublicerade fall där revisorer har misslyckat att varna om överhängande konkurser, vilket 

har lett till stark kritik av revisionsbyråerna. Studier från Storbritannien utvisar att 

revisionsberättelsen inte ger en korrekt antydan till finansiell oro, då enbart 20-27 % av 

konkursdrabbade börsnoterade företag hade rapporter med anmärkningar. För privata företag 

var det endast 5 % av de konkursdrabbade företagen som hade en ”going concern” 

anmärkning. (Lennox, 1999, s. 756-759)  

 

I en mer nyligen publicerad studie av Geiger & Raghunandan (2005) som inbegriper 

konkursföretag från åren 2000-2003 visar att revisorernas benägenhet att anmärka på going 

concern är betydligt högre efter perioden december 2001 än innan. Det beror på att 

revisionsprofessionen genomgick signifikanta förändringar under 2002. En rad stora 

affärsmisslyckanden, exempelvis den tidigare nämnda Enron skandalen ledde till press och 

utfrågningar av media och kongress vilket gav en negativ framställning av revisionsyrket och 

resulterade i Sarbanes-Oxley Act, (SOX) 2002. Efter december 2001 blev revisorer mer 

konservativa i deras bedömningar för att höja sitt rykte, reducera rättstvister och minska 

statens ingripande och började därmed anmärkta konkursföretag i större utsträckning. En 

fråga som kvarstår är dock om uppgången av going concern anmärkningar var en temporär 
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ökning på grund av medias och lagstiftare uppståndelse under 2002, eller en mer långsiktig 

effekt. (Geiger & Raghunandan, 2005, s. 33-34) 

3.5.3 Konkurs 

Det finns olika möjligheter att avveckla ett företag varav konkurs är en av de mest dramatiska. 

Ofta uppkommer en tendens att ihopkoppla konkurserna med misslyckade affärer vilket 

kanske inte längre är en aktuell uppfattning. Studier som behandlar konkurser visar att mindre 

företag har lättare att gå i konkurs. Det kan i sin tur bero på att de vanliga affärsriskerna blir 

konstanta hot eller att företag har bristande kunskap och erfarenhet. (Gratzer & Sjögren, 1999, 

s. 110) Antalet konkurser har gått upp och ner under de senaste 17 åren. Företagskonkurserna 

avtog efter toppåret 1992 men började tillta igen under åren 2000-2004 med en genomsnittlig 

årlig ökning på 5,5 procent. Efter 2004 förbättrades situationen då antalet konkurser visade på 

tydlig minskning men dock bara framtill år 2008 då konkurserna ökade med 9 procent 

(itps.se). 

 

Konkursmodell 
Konkurs är en väldigt oförutsägbar händelse, därför kan inte sägas att denna höga nivå för 

brister innebär att revisorer misslyckas i deras ansvar. Koh (1991) har använt en 

konkursmodell för att bedöma riktigheten av revisionsberättelsen, och menar att denna modell 

kan vara ett bättre mått för att förutspå konkurser än revisionsberättelsen. Modellen bygger på 

sex finansiella nyckeltal som omfattar lönsamhet, kassaflöde och skuldsättningsmått som 

granskas för att mäta sannolikheten för konkurs. Koh definierar modellens typ I fel som den 

andel välmående företag som förutsågs att gå i konkurs, och typ II fel som den andel 

konkursföretag som felaktigt klassificerades som välmående företag; Modellen hade en typ I 

felfrekvens på 0 % och typ II felfrekvens på 14,65 %. För att mäta tillförlitligheten i 

revisionsberättelserna definierades typ I felen som den andel av icke – konkursföretag med 

revisionsberättelser som har anmärkningar, och typ II felen som den andelen av 

konkursföretag med revisionsberättelser utan anmärkning. Typ I felfrekvensen för going 

concern anmärkning var 0 % och typ II felfrekvensen var 45,63 %. Eftersom 

konkursmodellen hade en lägre typ II frekvens än revisionsberättelser (och samma typ I 

frekvens) förefaller det av studien att revisionsberättelsen inte ger någon exakt antydan på 

finansiell oro. Slutsatserna blev att revisionsberättelsen inte signalerar användbar information 

om sannolikheten för konkurs och är därmed inte ett bättre mått än konkursmodellen som 

bygger på nyckeltal, för att förutse konkurser. Särskilt varierade sannolikheten för konkurs 

mellan branscher. Det tyder på att revisorer kan tänkas behöva lägga större eftertanke på 

makroekonomiska faktorer och branschförhållanden när revisionsberättelsen utformas. 

(Lennox, 1999, s. 757-759) 

3.6 Rådgivningsarvoden och oberoende 
Revisorerna kan erbjuda tjänster utöver normala revisionsuppdrag, tjänster som oftast innebär 

rådgivning. Under de senaste åren har det skett en tydlig ökning i rådgivningsarvoden som har 

väckt frågor och kritik om revisorernas förmåga att bevara sitt oberoende efter att ha jobbat i 

nära kontakt med kunden. Osäkerheten har lett till nya regleringar från SEC, Securities and 

Exchange Commission, såsom restriktioner av rådgivningstjänster och kravet att ange 

upplysning om revisions- och rådgivningsarvoden i årsredovisningen. (Geiger & Rama, 2003, 

s. 53-54) Alla forskare delar inte denna synvinkel utan vill framhäva de positiva effekterna 

som rådgivning medför. Dessa är exempelvis minskade totala kostnader, ökad teknisk 

kunskap, och att ingen information försvinner mellan revisorn och kunden. Samma forskare 

påstår att rådgivning inte behöver vara en riskfaktor till revisorns oberoende. (Arrunada, 1999, 

s. 527)   
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Beattie och Fearnley menar att rådgivningsarvode som överstiger 50 procent av det totala 

arvodet kan utgöra misstänksamhet för hur utomstående intressenter uppfattar revisorns 

oberoende. Avgörande för intressenterna bör ändå vara hur revisionskvaliteten påverkas av att 

revisionsbyrån tillhandahåller andra tjänster än revision, eftersom denna information ligger till 

grund för deras beslutsfattande. (Svanström, 2008, s. 243) 

 

Även om många undersökningar visar på att revisorns oberoende inte har något positivt 

samband med höga rådgivningsarvoden finns det ett ökat antal granskningar som försöker 

bevisa att rådgivningsarvoden har en effekt på revisorns oberoende. När höga 

rådgivningsarvoden betalas ut förstärks det ekonomiska bandet mellan kunden och revisorn. 

Det starka bandet gör att revisorn får ett ekonomiskt incitament att behålla kunden och 

därmed kan fatta beslut till stöd för kunden. Eftersom det kan förväntas finnas ett samband 

mellan höga arvoden och rena revisionsberättelser är det motsägelsefullt att många 

undersökningar har hittat ett positivt samband mellan orena revisionsberättelser och höga 

rådgivningsarvoden. Resultatet kan emellertid förklaras genom att när en revisor lämnar en 

oren revisionsberättelse kräver det extra arbete i form av förhandlingar, dokumentation och 

diskussioner som i sin tur ökar summan av rådgivningsarvodet. Samtidigt finns det studier 

som har fokuserat på sambandet mellan rådgivningsarvoden och going concern anmärkningar 

utan att hitta ett positivt samband. (Basioudis, Papakonstantinou, Geiger, 2008, s. 285-286) 

 

Forskningsinsatserna inom rådgivningsarvoden och oberoende uppförande har sällan tagit 

hänsyn till kundbetydelsen som kan räknas ut som en kvot genom att dela kundens totala 

utbetalda arvode genom revisionsbolagets omsättning. Kundbetydelse leder till frågan om det 

finns ett direkt samband mellan denna kvot och revisorns villighet att göra en going concern 

anmärkning.  En vanligare kvot är rådgivningskvoten som beräknas genom att dela 

rådgivningsarvodet med det totala arvodet. Att ta hänsyn till kundbetydelse- och 

arvodeskvoten ger mer aktuellt forskningsperspektiv och utvidgar forskningen mot mer 

relativa mått. Utan avseende till kvotvärden kan det vara svårt att uttala sig om vad som kan 

uppfattas som höga arvoden eller viktiga kunder. Studier som använt dessa kvoter kom fram 

till att det inte finns något signifikant samband mellan revisionskvalitet och arvodeskvoten. 

Däremot upptäcktes det ett negativt samband mellan revisionskvalitet och 

kundbetydelsekvoten gällande medelstora företag. Forskarna resonerar att stora 

företagskunder är för riskabla för revisionsbolagets rykte på grund av den stora 

uppmärksamheten som uppstår. De mindre företagen är däremot inte lönsamma nog att offra 

ryktet för. (Ghos, Kallapur, Moon, 2009, s. 369-371)  

 

Situationen kan uppfattas som komplex då det finns indikationer men inget säkert bevis 

gällande arvoden och oberoende. Det behövs nya vinklar och variabler för att kunna 

säkerställa sanningen bakom revisorers arbete och oberoende. (Basioudis, et al. 2008, s. 285-

286) Hope & Langli, 2007 har undersökt huruvida rådgivningsarvodet kan medföra en lägre 

frekvens av going concern anmärkningar i norska privata bolag. Resultatet av deras studie 

tyder i motsats till media och lagstiftares oro på att revisorer inte är benägna att frångå deras 

oberoende ställning genom att utfärda färre going concern anmärkningar från klienter de 

erhåller höga arvoden. Det är framförallt risken för skadeståndsskyldighet eller risken av ett 

förlorat rykte som ses som förklaring till varför inga bevis är funna mot att 

rådgivningsarvodet skulle påverka revisorns oberoende ställning. Enligt tidigare forskning är 

även risken att förlora sitt rykte betydligt lägre för revisorer i privata företag än i publika 

företag. Resultatet pekar på vikten av revisorns förtroende och betydelse att konsistent håller 
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fast vid den yrkesmässiga etiken och integriteten för att fullfölja dennes förpliktelser. (Hope 

& Langli, 2007 s. 29-30) 

3.7  Uppdrag och arbetsprestation 

3.7.1 Antal uppdrag 

Revisorernas ökade antal uppdrag är en fråga som är debatterad och uppmärksammad i media 

då det genomsnittliga antalet uppdrag har ökat kraftigt och därtill lönerna. Många revisorer 

har flera hundra uppdrag per år vilket gör att kvaliteten på arbetet kan ifrågasätta och därtill 

om en god revision verkligen kan upprätthållas på alla de granskade bolagen. Det anses därför 

att rimligheten med att som revisor ha alltför många uppdrag borde diskuteras i den aktuella 

debatten gällande etiska regler i näringslivet. I en undersökning av kreditutlysningsföretaget 

UC från 2004 hade 129 revisorer 200 uppdrag eller mer och flest antal uppdrag var 570, där 

genomsnittet ligger mellan 30-100 uppdrag. Undersökningen visar också att revisorernas 

genomsnittliga antal uppdrag har ökat med omkring 30 procent mellan 1999 och 2004. Löner 

på uppemot en miljon är inte heller ovanliga, många uppdrag innebär därmed att revisorn kan 

tjäna väldigt mycket pengar. (Flores, 2004)  

 

Den ökade arbetsmängden kan förklaras med att de flesta auktoriserade revisorer har 

revisorsassistenter som gör grovjobbet, och det är ofta bara underskriften som saknas när 

bokslutet sedan presenteras. Arbetet med revisionen sker ofta i team där revisorn kan fungera 

som handledare och administratör. Det är dock viktigt att framhålla att revisionsuppdraget 

formellt sett är personligt och den auktoriserande revisorn som skriver på revisionsberättelsen 

är ensam ansvarig för alla beslut. (Flores, 2004) För att öka transparens och ansvarigheten i 

revisionsprocessen antogs den 6 oktober 2008 det 8:e EU direktivet som kräver 

offentliggörande av engagemang från partners i revisionen, och innebär därmed att även 

revisorns partners beordras skriva under revisionsberättelsen. (Zerni, 2009, s.43-44) 

 

Med bakgrund till detta kan revisorer tänkas se till kortsiktiga vinstmål och ta på sig mer 

uppdrag än vad som är motiverat för att kunna upprätthålla god revisionskvalitet. Riskerna att 

bli upptäckta är låga och vinsten i form av höga arvoden lockar. Hur en ökad arbetsbelastning 

och stress kan inverka på revisorernas arbete är en intressant faktor i samband med den ökade 

mängden uppdrag och diskuteras mer ingående nedan.  

3.7.2 Arbetsbelastning  

En hög arbetsbelastning kan skapa positiv stress som ökar kreativitet, innovation och fungerar 

som en drivkraft. En överbelastning i individens arbetsbörda kan däremot orsaka negativ 

stress som kan framkomma i form av antal sjukdagar, personalklagomål och en försämrad 

förmåga att fatta beslut. En försämrad beslutsfattningsförmåga är därmed en fysisk följd av 

stressreaktioner och bör tas i beaktande vid värderingar av individens förmåga att hantera 

arbetsuppgifter (Matthews & Campbell, 2009, s. 417). 

 

En hög arbetsbörda innehåller inte enbart hårt arbete utan uppgifter som innehåller mycket 

ansvar och långa arbetstimmar under en längre tidsperiod. Att bidra med mycket 

arbetsuppgifter kan vara en management taktik som ökar motivationen, insatserna, och 

produktiviteten. Denna taktik har dock negativa konsekvenser i ett längre perspektiv vilka kan 

undvikas med aktiv stresshantering. En stress överbelastning sker inte alltid på grund av 

uppgifterna utan de resurserna som krävs till att utföra jobbet såsom tid, personal, och 

arbetsverktyg. (Matthews & Campbell, 2009, s. 417) 
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En studie av Choo, 1995 undersöker tre olika teorier om stress och prestationer, vilka 

jämfördes för att förklara stressorsakande prestationsförändringar som påverkar revisorns 

bedömning. Resultatet visar på att en av teorierna hade en större förklarande faktor. I enlighet 

med denna teori ökade revisorernas prestation och bedömningsförmåga vid en ökad stress 

från en låg nivå till en måttlig nivå, med en optimal prestationsnivå vid den måttliga 

stressnivån, och därefter en minskning av bedömningsförmågan vid en ytterligare ökad nivå 

av stress. Det uppstod följaktligen en relation i form av en omvänd U – kurva mellan stress 

och prestation. Huvudantagandet enligt den omvända U -kurvans relation är att stress 

påverkar processen av kö belastning i hjärnan. Det innebär att bedömningsförmågan är dålig 

vid en låg stressnivå eftersom många irrelevanta köer då är framträdande. Under en st igande 

nivå av stress ignoreras dessa irrelevanta köer och bedömningsförmågan ökar successivt. 

Bortom en viss stressnivå nås den optimala bedömningsförmågan och därifrån minskas sen 

prestationsförmågan eftersom några av de relevanta köerna tillsammans med de irrelevanta 

köerna ignoreras under en alltför hög stress nivå. (Choo, 1995, s. 611-617) 

3.7.3 Revisorernas yrkesroll 

Rollrelaterad stress har ofta blivit associerad med revisoryrket och är en stressfaktor som är 

regelbundet mött i arbetsmiljöer. Rollstress består av roll tvetydighet och roll konflikt, dessa 

båda element är vanligt förekommande och blivit sammanförda med negativa utfall i 

yrkessammanhang. Rolltvetydighet uppkommer i arbetsmiljöer när en anställd saknar 

användbar information för en effektiv prestation av en given roll. Rollkonflikt existerar när en 

anställd möter oförenliga förväntningar såsom att samtycka med en förväntning skulle göra 

det svårt eller omöjligt att följa de andra förväntningarna. Det kan handla om en ökad 

uppfattad spänning i jobbet, högre otillfredsställelse, större benägenhet att lämna företaget, 

och lägre prestationer. Revisionsyrket är speciellt exponerat av jobbstress såsom tvetydighet 

och rollkonflikt. Revisorer är utsatta för en betydande mängd av stressfaktorer relaterat till sin 

roll.  De innehar en yrkesposition som kräver en omfattande interaktion med många 

människor, både inom och utanför företaget, vilka har olika behov och förväntningar. 

Människor i sådana positioner är i synnerhet utsatta för en hög nivå av rollstress som 

uppkommer av behovet att förstå och tillfredställa förväntningarna av de olika rollerna inom 

dess relevanta miljö. Det kan exempelvis vara motstridiga förväntningar mellan klienten och 

firman, eller komplexiteten i revisionen och konsekvenserna av en dålig prestation. 

Förekomsten av rollstress som är förenat med dålig prestation av arbetet bidrar till en 

betydande oro för revisionsyrket. En lägre prestationsnivå av revisorerna kan leda till 

inkompetent och ineffektiv revision vilket i sin tur utsätter revisionsfirmor för legalt ansvar, 

förlust av intäkter och minskad trovärdighet. (Fisher, 2001, s. 2-3). 

3.7.4 Styrelseuppdrag 

Det finns studier som undersöker förhållandet mellan antalet styrelsemedlemsuppdrag och 

företagets ekonomiska framgång. Till exempel Kaplan och Reishus (1990) visade att 

direktörer som minskade utdelningen är 50 procent mindre sannolika att bibehålla sina andra 

styrelseuppdrag i framtiden. Med liknande resultat kunde Gilson (1990) bevisa att 

utomstående direktörer som lämnar styrelserna av finansiellt stressade företag har en tredjedel 

mindre styrelseuppdrag tre år efteråt. Däremot har det inte kunnat bevisas att det skulle finnas 

ett direkt samband mellan ett högt antal styrelseuppdrag och sämre arbetsprestation. 

Resultatet kan delvis förklaras genom att ofta stora framgångsrika företag har många olika 

områden som behöver specialister i styrelsen. Eftersom stora företag är attraktiva arbetsplatser 

och innehar ett gott rykte vill många gärna söka styrelsemedlemmens position. Därmed kan 

företaget noggrant välja sina medarbetare vilket i sin tur leder till att styrelsen består av 

människor med kunskap och erfarenhet som då kan utföra ett utmärkt jobb och klara av att ha 
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mycket uppgifter. Medarbetarna som då jobbar på ett stort och attraktivt företag blir själva 

attraktiva på arbetsmarknaden och får därmed mera uppdrag. (Ferris, Jagannathan, Pritchard, 

2003, s. 1087-89, 1109-1110) 

3.8 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

 
Genom att sammanfatta den teoretiska referensramen avser författarna att utifrån studiens 

problemfrågeställning och den presenterade teorin beskriva vilka samband som kan tänkas 

föreligga mellan revisorerna rapportering i revisionsberättelsen och deras antal uppdrag och 

deras erhållna rådgivningsarvoden.  

Antal uppdrag 

Eftersom tidigare forskning helt saknas finns inga studier som behandlar uppdragens påverkan 

av revisorns arbetsprestation och rapportering. Mot bakgrund till debatten i media kring den 

pågående ökningen av antal uppdrag menar författarna att det dock kan förväntas förekomma 

ett negativt samband mellan rapporteringen och uppdragen. Detta antagande bygger på att 

revisorerna kan se till kortsiktiga vinstmål och ta på sig mer uppdrag än vad som är rimligt för 

att kunna bevara en god revisionskvalitet. Bakomliggande faktorer till det negativa sambandet 

kan även förklaras genom att en anmärkning – specifikt på going concern, kräver en lång 

process och många nedlagda arbetstimmar för att fullborda. En hög arbetsbelastning i form av 

många uppdrag kan därmed riskera att anmärkningar uteblir i revisorns rapportering. 

 

Rådgivningstjänster 

Tidigare studier har visat att det finns en stor mängd forskning kring rådgivningsarvodenas 

negativa effekt på rapporteringen i samband med ett försämrat oberoende. Dessa teorier 

bygger på att revisorernas ekonomiska incitament överväger kostnaderna i form av ett förlorat 

rykte och eventuella skadeståndskrav. De höga arvodena förstärker därmed bandet mellan 

kunden och revisorn vilket i sin tur kan på verka revisorns beslut till stöd för kunden. De 

flesta studier visar trots allt på att det inte finns något samband mellan höga 

rådgivningsarvoden och revisorns oberoende. Det medför att rapporteringen i 

revisionsberättelsen inte påverkas av om revisorn utför rådgivningstjänster till klienten, eller 

inte. Det finns även forskare som påpekar de positiva effekterna som rådgivning för med sig, 

vilket grundar dig på minskade kostnader och ökad teknisk kunskap mellan revisorn och 

kunden. 
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4. STUDIENS UTFORMNING & TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 

I denna del introduceras studiens utgångspunkter. Författarna presenterar och förklara den 

forskningsmetodik som valts för undersökningen och beskriver hur studiens fullständiga 

tillvägagångssätt har sett ut. Därefter skildras funktionen av studiens samtliga variabler; 

Beroende - Undersöknings & Kontrollvariablerna, och författarna introducerar vilka 

förväntningar om samband de ämna finna. För att öka trovärdigheten hos den information 

som samlats in ges slutligen en diskussion om studiens tillförlitlighet och kvalité. 

4.1 Kvantitativ datainsamling 
Valet av metod grundar sig på studiens syfte och problem. Författarnas mål är att skapa en 

förståelse för hur tillförlitig informationen i revisionsberättelsen är för intressentens 

beslutsfattande, och hur väl revisorerna förutspår konkurs. Till en sådan studie anses den 

kvantitativa metoden passa bäst då den empiriska undersökningen strävar efter att mäta 

samband mellan variabler som revisorns rådgivningstjänster och antal uppdrag i relation till 

anmärkningar på fortsatt drift. En kvantitativ metod innebär att kvantifiera 

undersökningsmaterialet, för att göra det möjligt att finna olika mönster och samband mellan 

olika variabler. Varför det tillvägagångssättet passar för den här studien kan hittas genom att 

återkoppla den kvantitativa metodens kännetecken till uppsatsens problem och syfte som är 

att se frekvensen av anmärkningar i revisionsberättelser i konkursbolag och sedan finna 

samband mellan olika oberoende och beroende variabler som återkopplas till revisorns 

förmåga att utfärda anmärkningar.  

 

Vidare kännetecknas kvantitativ data av mätbarhet och att resultaten kan uttryckas i siffror 

och tal. När en kvantitativ ansats tillämpas är antalet observationer större och den insamlade 

informationen mer övergripande.(Bryman & Bell, 2005, s. 85) Det stämmer överrens med 

studien då grundproblematiken angående revisionsberättelsens tillförlitlighet och revisorernas 

förmåga att anmärka om fortsatt drift kräver en undersökning av många enheter för att kunna 

dra några slutsatser som har en rimlig statistisk säkerhet. Datamaterialet om anmärkningar på 

fortsatt drift, rådgivningstjänster och antal uppdrag finns att tillgå genom företagens 

årsredovisningar och genom information från Affärsdata. Utifrån studiens frågeställningar har 

information samlats in för att därefter analyseras och söka orsakssamband med hjälp av 

statistiska hjälpmedel. Eftersom studien syftar till att förklara snarare än att skapa en djupare 

förståelse utgör den kvantitativa metoden ett bra underlag för ett objektivt resultat då 

resultaten förblir av en opartisk grund. Resultatet har sedan tolkats utifrån författarnas egna 

bedömningar där en subjektiv värdering självklart inte går att frångå.    

4.2 Urval 
Vid en statistiskundersökning är det viktigt att klargöra vilka objekt som ska studeras, samt 

vilken urvalsstorlek som fordras för att uppnå trovärdiga resultat för den population som ska 

studeras (Bryman & Bell, 2005, s.122). Författarna har valt att genomföra ett totalurval av 

undersökningsenheterna som baseras på kriterier för att åstadkomma trovärdiga resultat. 

Kriterierna som ställts upp är samtliga konkursdrabbade aktiebolag i Sverige under 

tidsperioden 2009-01-01 t.o.m. 2009-09-01. Tidsperioden har valts dels då författarnas studie 

är en del i en större undersökning av handledaren Tobias Svanström och kollega Stefan 

Sundgren. Svanström & Sundgrens studie inbegriper data från 2008-09-01- 2009-09-01. De 

nio månader som författarnas studie bygger på utgör den tidsperiod som de själva har samlat 

in till Svanström & Sundgrens studie. Vid tidsperioden för totalurvalet, i november 2009 
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utgjorde även dessa nio månader den senaste tillgängliga informationen från Affärsdata om 

bolag som försatts i konkurs under året.  

 

Sökprocessen har inneburit att författarna genom Affärsdata sökt på bolag som inlett en 

konkurs under den valda tidsperioden. Därigenom erhölls ett urval på samtliga konkursföretag 

under årets nio första månader, vilket var 5 267 stycken. Av dessa uteslöts företag som inte 

hade en publicerad årsredovisning inom 12 månader från den inledda konkursen och därmed 

återstod endast 988 stycken aktiebolag (se tabell 1 nedan). Det är viktigt att urvalet 

överrensstämmer med populationen och bildar ett representativt urval(Bryman & Bell, 2005, 

s.122). Eftersom ca 1000 företag utgör ett totalurval kommer undersökningen att generera 

tillräcklig information för att skapa en bra analys. Antalet bolag som gått i konkurs varierade 

kraftigt mellan olika månader under året. Genom att inkludera data från nio av tolv månader 

anser författarna att de har fått många observationer och ett representativt urval som 

återspeglar genomsnittet under hela året. Urvalet utgör även ett lämpligt antal inom ramen för 

uppsatsens förfogade tid.  
 

 
Tabell 1. Studiens samtliga observationer 

 

Månad Total data Användbar data 

Januari 574 58 

Februari 610 101 

Mars 792 134 

April 696 143 

Maj 595 116 

Juni 646 117 

Juli 534 103 

Augusti 383 109 

September 437 110 

Totalt:  5 267 988 

 

4.2.1 Storlek på undersökningsenheterna 

För att förstå storleken på företagen som ingår i undersökningen visas nedan tabeller som 

beskriver fördelningen enligt antal anställda och omsättningen. Den andra tabellen har även 

grupperat företagen i fyra grupper enligt följande regler: Grupp 1= mindre än 10 anställda, 

mikroföretag, grupp 2= mindre än 50 anställda men över 10, småföretag, grupp 3= mindre än 

250 men över 50, medelstora företag, grupp 4= över 250 anställda, stora företag. Tabellerna 

visar att medelvärdet av antal anställda är under tio personer vilket stämmer överens med att 

majoriteten av företag ingick i grupp 1, mikroföretag. 

 
Tabell 2. Statistik över antal anställda & omsättning 

 

 N= Antal Min. Max. Medelvärde Standardavvikelsen 

Antal anställda 960 0 534 7,46 24,7 

Omsättning 987 -40623 490682 33981,7 72276,7 
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Tabell 3. Storleksgruppering 

 

 

 

 

 

4.3 Datainsamlingsprocess 
Studiens datamaterial är hämtat från Affärsdata som tillhandahåller fullständiga 

årsredovisningar och övrig företagsinformation såsom uppgifter om konkurser, 

koncernstruktur och ägarbyten från samtliga aktiebolag i Sverige.  Databasen har varit 

tillgänglig genom Umeå Universitetsbibliotek. Informationen om revisorernas anmärkningar 

på forstsatt drift och rådgivningstjänster har funnits genom att titta på bolagens 

årsredovisningar. Informationen om revisorernas antal uppdrag och övrig företagsinformation 

har även den funnits tillgänglig genom Affärsdatas system.  

 

Datainsamlingsprocessen var tidskrävande, ca fyra veckor, och utgjorde en omfattande del av 

hela studien. Eftersom revision var ett nytt ämne och författarna var obekanta med de olika 

revisionsbegreppen och -anmärkningar krävdes inlärning, tid och stöd för att kunna 

genomföra datainsamlingen. Insamlingen tog mera tid än vad som kunde föreställas främst på 

grund av att vilja leverera det bästa möjliga resultatet som skulle användas av Svanström & 

Sundgren. Tillförlitliga resultat var därför lika viktigt för författarnas handledare, Svanström, 

som gav aktivt stöd och resurser i form av datorer, FAR-böcker och arbetsrum.  

 

Författarna hade tillgång till ett mycket stort antal variabler, att använda alla variabler var inte 

möjligt med tanke på uppsatsens omfång och tidsram. Undersökningen bygger därför på 

utvalda intressanta variabler utifrån studiens syfte som är att se förekomsten av anmärkningar 

i revisionsberättelser från konkursbolag, och vidare testa samband hur rådgivningstjänster och 

antal uppdrag kan påverka revisorernas beslutsfattande. Valet av vilken data som har 

inkluderats har även grundats på tidigare studier där författarna studerat vilka variabler dessa 

modeller har byggts upp utifrån för att själva kunna genomföra en liknande studie. Uppgifter 

om anmärkningar, rådgivningsarvode och antal uppdrag har kompletterats med 

kontrollvariabler som bland annat mäter nyckeltal, tidsram för konkursbeslut och vilket 

revisionsbolag som reviderat företagen. Datamaterialet som samlats in beskrivs i sin helhet 

senare i empirin. 

4.4 Databearbetning 
Insamlat datamaterial från de 988 företag som ingick i urvalet kodades och sammanställdes i 

Excel. Kodningen genomfördes i enlighet med de regler som presenteras i teorin angående en 

going concern anmärkning och riktlinjerna som utgavs från Svanström & Sundgren. Därefter 

har datamaterialet överförts till statistikprogrammet SPSS för att kunna analysera 

datamaterialet och göra statistiska prövningar mellan variablerna. En del av variablerna 

behövde även omkodas för att kunna användas i regressionsanalyserna.  

4.5 Access & Bortfall  
Då populationen består av aktiebolag finns det lagfästa krav på vilken information som 

bolagen måste redovisa i sina årsredovisningar. Dessa rapporter är offentliga, därför var det 

 N=  Antal tot. 988 Procent Antal anställda 

Grupp 1 813 82,3 0-10 

Grupp 2 131 13,3 11-50 

Grupp 3 14 1,4 51-250 

Grupp 4 30 3 250- 
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överlag inget problem att få access till de data som behövdes för att genomföra 

undersökningen. 

Eftersom undersökningen genomfördes med ett totalurval uppstod det inte externa bortfall. 

Avgränsningar minskade populationen vilket hjälpte att undersöka alla enheterna i 

målpopulationen. Däremot uppstod det internt bortfall då enskilda uppgifter saknades när 

informationen inte varit tillgänglig i årsredovisningen.  Sådan situation uppstod exempelvis 

när företaget inte upplyste om revisions- och rådgivningsarvoden eller att namnet på revisorn 

fattades. Internt bortfall var inte ofta förekommande eftersom när informationen inte fanns i 

årsredovisningen kunde revisorsnämndens hemsida användas som hjälpmedel.  

4.6 Beskrivning av undersökningens variabler 

4.6.1 Beroende variabler 

I studien används följande beroende variabler: going concern anmärkning, 

likvidationsanmärkning, orena revisionsberättelser samt en kombination av going concern och 

likvidationsanmärkning. Dessa variabler kan enbart anta värdena 0 och 1 och avspegla 

revisionskvalitén där going concern anses vara det huvudsakliga kvalitetsmåttet.  

Revisionskvalitén har en direkt koppling till kvalitén på den ekonomiska informationen som 

företagets intressenter har tillgång till.  Eftersom denna studie behandlar konkursbolag anses 

revisionskvalitén vara lägre för de bolag som gått i konkurs utan anmärkning av revisorn. På 

motsvarande sätt tolkas en revisionsberättelse som innehar någon av de nämnda 

anmärkningarna erhålla högre revisionskvalité. Resonemanget bygger på att revisorn som 

utfäster en anmärkning förmår att gå emot klienten för att opartiskt kunna bedöma företagets 

ekonomiska ställning. Andra studier som använt samma mått är exempelvis Svanström 

(2008), Geiger & Raghunandan (2001) och Geiger & Rama (2003). 

4.6.2 Undersökningsvariabler 

De undersökningsvariabler som studien innefattar är rådgivningsarvode och antal uppdrag. 

Genom undersökningsvariablerna ämnar författarna förklara revisionskvalitet som tidigare 

definierats utifrån studiens fyra beroende variabler. Rådgivningsarvodet anger om revisorn 

utför rådgivningstjänster utöver revisionen till sin klient och refereras i studien som ”NAS”. 

Studien mäter sannolikheten för huruvida utförandet av rådgivningstjänster har någon 

inverkan på revisionskvaliteten. Frågan om revisorns oberoende och benägenhet att anmärka 

är då särskilt intressant eftersom rådgivningen innebär ett starkare band och en mer personlig 

relation mellan företaget och revisorn. Det kan innebära ett öka förtroendet mellan parterna 

och ett ytterligare ökat ekonomiskt beroende av klienten. Rådgivningsarvodet mäts genom 

logistisk regression och testats separat mot beroendevariablerna. Då flera tidigare studier, t.ex. 

Geiger & Raghunandan (2001) och Geiger & Rama (2003) har använt samma modell anses 

metoden lämplig för att resultatet ska vara rättvisande och jämförbart med andra 

undersökningar som utförts. Författarna ämnar finna följande förväntning om samband i 

studien:  

 

”Rådgivningstjänster innebär ett starkare band mellan klient och revisionsbyrå, därmed blir 

risken för anmärkning lägre än för klienter som inte anlitar rådgivning.”  

 

Antal uppdrag, är en mycket intressant variabel i studien då det inte finns någon tidigare 

forskning kring ämnet. Studien ämnar förklara vilken betydelse revisorns antal uppdrag har 

för revisionskvaliteten i form av orena och rena revisionsberättelser. I studien har författarna 

använt revisorernas antal aktiva uppdrag för att ta hänsyn till uppdrag som framförallt ökar 

arbetsbelastningen. De passiva uppdrag som utelämnades hade kunnat ge en felaktig bild av 
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den faktiska arbetsbördan då dessa uppdrag inte kräver någon tidskrävande arbetsinsats. I 

kommande avsnitt benämns variabeln aktiva uppdrag som ”antal uppdrag”. Det påpekas 

enligt tidigare framställning att ett stort antal uppdrag kan komma att medföra att en sämre 

revisionskvalitet upprätthålls från revisorns sida (Flores, 2004).   Författarna menar därför att 

revisorns arbetsbelastning kan vara en påverkande faktor för utförande av revisionen. Risken 

finns att revisorn ser till kortsiktiga vinstmål och tar på sig mer uppdrag än vad som är 

lämpligt för att kunna upprätthålla god revisionskvalitet genom alla revisionsuppdrag. Studien 

mäter sannolikheten för om utförandet av många revisionsuppdrag har någon inverkan på 

revisionskvaliteten, och därmed kvalitén på den ekonomiska information som intressenterna 

förfogar. Med denna bakgrund ämnar författarna finna följande förväntning om samband: 

 

”Revisorer med många antal uppdrag skriver mindre sannolikt orena revisionsberättelser än 

revisorer med färre uppdrag.”  

4.6.3 Kontrollvariabler 

För att undersökningen ska ha en hög tillförlitlighet kan det tas med andra variabler i form av 

kontrollvariabler. Dessa variabler är viktiga att inkludera i studien eftersom det ger ett verktyg 

till att kontrollera andra variabler som har bevisats inneha ett samband med revisionskvalitén. 

Kontrollvariablerna kan enligt innehållet delas in i två kategorier de som påverkar 

korrektheten och i den andra som ger motivation till företagsledningen att manipulera 

redovisningen.(Svanström, 2008, s. 239) 

 

Tillgångar 
Den första kontrollvariabeln är logaritmen [log] av undersökningsenheternas totala tillgångar 

som avspeglar storleksmåttet på företaget. Denna variabel har kopplats ihop med 

revisionskvalitén då större företag förväntas ha mer avancerade finansiella system och därmed 

bättre precision i redovisningen.(Svanström, 2008, s. 239) Logaritmen av totala tillgångar 

förekommer ofta i olika undersökningar som exempelvis: Robinson, Dahlia. (2008) “Auditor 

independence and auditor-provided tax service: Evidence from going concern audit opinions 

prior to bankruptcy filings”.  

 

Soliditet  
Soliditet är ett mått på företagets långsiktiga betalningsförmåga och därmed direkt mått på 

företagets välmående.  Variabeln speglar företags finansiella ställning och kan därmed anses 

påverka processerna och precision i företagets redovisning.    

 

Ålder 
Revisorns ålder kan också ha en betydelse för revisionskvalitén. Erfarenhet kan ge färdigheter 

att göra bättre bedömningar av företagets ekonomiska ställning. Samtidigt kan ålder göra en 

revisor mindre noggrann då det inte längre är lika farligt att göra missbedömningar. De äldre 

revisorerna har inte lika många år kvar på arbetsmarknaden och de har redan hunnit skapa en 

framgångsrik karriär. En yngre revisor kan känna mera oro om sin framtid och vara rädd om 

sitt rykte och sin yrkesposition. I studien uttrycks åldern i antal år och refereras som ”Rev. 

Ålder”.  

 
Revisionsarvode  
Arvodet som betalas ut till revisorerna har betydelse för revisionskvalitén. Om arvodet är för 

lågt kan det väcka oro relaterat till om revisorerna gjort ett noggrant arbete för en sådan låg 

penning. Däremot väcker höga arvoden frågor om revisorns oberoende har kompromissats 
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och ett ekonomiskt intresse blivit viktigare. Alla bolag såväl som revisionsbolag vill behålla 

sina betydelsefulla kunder. I denna studie har revisionsarvode refererats som ”Rev. Arvode”. 

 
Big 4 
I litteraturen framkommer det ofta ett antagande om att de stora revisionsbolagen som 

benämns “The Big 4” levererar högre kvalité än mindre bolag. De stora bolagen har större 

resurser och mer specialiseringsområden vilket kan resultera i högre kvalité inom rådgivning. 

Det ekonomiska bandet är också svagare då bolaget inte är starkt beroende av sina klienter 

och de har flera personer som kan ta hand om kunderna. (Svanström, 2008, s. 239). Andra 

studier som undersökt Big 4 är Willekens & Bauwhede (2004) som framhåller bevis för att 

revisorer från Big 4 byråer upprätthåller en högre revisionskvalitet i jämförelse med revisorer 

från mindre bolag. De fyra största revisionsbolagen är: KPMG, Ernst & Young, Deloitte och 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers. I denna studie har ”The Big 4” kodats om till en dummy 

variabel då företaget använder sig av dem =1 eller inte använder sig av dem = 0. Andra 

studier som använt denna kontrollvariabel är exempelvis; Marshall, Geiger & Raghunandan 

(2001) ”Bankruptcies, audit reports, and the reform act”.               

 

Räntabilitet på eget kapital  
Räntabiliteten är ett nyckeltal som mäter ett företags effektivitet att generera vinster och visar 

hur väl bolaget använder investerat kapital för att skapa inkomsttillväxt. I studien refereras 

som ”Re”.  Måttet är vanligt förekommande i liknande studier för att avspeglar företagets 

lönsamhet och resultat. Svanström (2008) använder motsvarande räntabilitet på totalt kapital. 

 

4.6.4 Översiktlig sammanfattning av samtliga variabler 

 
Information Förklaring 

Beroendevariabel  

Going concern 
 

Har revisorn angett anmärkning på fortsatt drift i revisionsberättelsen?  

Likvidation Har revisorn angett anmärkning av problem med likviditeten?  

Orena -

revisionsberättelse  

Är revisionsberättelsen utformad enligt standardutformningen eller avvikande? 

Going concern + 

Likvidation 

Har revisorn utfäst anmärkning på antingen going concern eller likvidation? 

Oberoendevariabler  

Undersökningsvariabler  

NAS Arvodessumman företaget betalar till sin revisionsbyrå för tjänster utöver 

revisionsuppdraget 

Antal uppdrag Revisorns totala antal uppdrag i aktiva aktiebolag 

Kontrollvariabler  

Tillgångar (log) Företagets totala tillgångar (tusentals kronor) 

Soliditet Företagets långsiktiga betalningsförmåga (%) 

Rev. Ålder Hur gammal revisorn är (år) 

Rev. Arvode Arvodet företaget betalat till sin revisionsbyrå för genomfört revisionsuppdrag 

Big 4 Tillhör revisorn en av ”Big 4 byråerna”? (Deloitte, Ernst & Young, KPMG eller 

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers) 

Re Årets resultat/genomsnittligt eget kapital (%) 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Nyckeltal
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4.7 Sanningskriterier 

4.7.1 Reliabilitet 

En bra forskningsstrategi betyder att resultatet är reliabelt och kan därmed reproduceras vid en 

likadan undersökning (Gerring, 2001, s. 193). Reliabilitetsbegreppet är speciellt tillämpat på 

kvantitativundersökning och kan även delas in i tre delar. Första delen är stabilitet vilket 

betyder att måttet över tid är tillräckligt stabilt och att resultatet inte fluktuerar. Den andra 

delen, intern reliabilitet, vill säkra att den använda skalan är pålitlig och utgör ett samband 

mellan variablerna. Den sista delen som kallas interbedömarreliabilitet handlar om subjektiva 

bedömningar som forskaren gör. Det kan hända exempelvis när forskaren ska översätta data 

till kategorier utifrån observationer som inte överensstämmer med verkligheten. (Bryman & 

Bell, 2005, s. 93-94) 

 

Den genomförda studien baseras på årsredovisningar och på den information som 

framkommer i revisionsberättelser. Informationen är oftast enligt standardutformning och 

innehåller upplysningar som är enligt regelverket och begränsade till revision och företagets 

finansiella situation. Därmed är informationen oförändrad och stabil över tiden utan några 

fluktueringar om studien skulle göras på samma respondenter och årsredovisningar. Om 

däremot undersökningen upprepades och samma kriterier skulle användas på ett nytt 

totalurval vid en senare tidpunkt skulle resultatet troligen fluktuera. Eftersom undersökningen 

är kvantitativ och inte inbegriper människor utan datamaterial finns inget utrymme till att 

respondenterna skulle påverkas av störningar i omgivningen. Informationen går inte heller att 

tolka på olika subjektiva synsätt utan är samma för alla forskare. Även om subjektiviteten inte 

är kännetecknande för den här studien kan informationen se annorlunda ut i en students ögon 

jämfört med utifrån en revisor eller experts perspektiv. När det har funnits utrymme för 

tolkning och osäker kodning under datainsamlingen har författarna använt handledarens 

expertis för att säkerställa ett reliabelt resultat och minska interbedömarreliabiliteten. 

Sammanfattningsvis bör det insamlade datamaterialet vara pålitligt och resultatet bli samma 

vid en reproducering av undersökningen.  

4.7.2 Validitet 

Validitet som också kallas mätningsvaliditet är ett av de viktigaste forskningskriterierna. 

Validitet kan även delas in i olika delar beroende på hur begreppet används. Begreppsvaliditet 

handlar om huruvida ett mått för ett begrepp har valts på rätt sätt och om det då mäter det som 

begreppet fundamentalt handlar om. Måttet som undersöks ska också vara reliabelt i annat fall 

kommer undersökningsresultatet ifrågasättas. Intern validitet är kopplad till kausalitet och om 

det funna sambandet finns på riktigt eller om det orsakas av något annat. Extern validitet, 

generaliserbarhet handlar om i vilken grad resultatet kan överföras till andra grupper och 

situationer än studiens specifika urval. (Bryman & Bell, 2005 s. 93-94) 

 

Eftersom flera av studiens mätinstrument var välkända och använda i många tidigare 

undersökningar kan det utifrån detta påstås att författarnas studie har en bra validitet för de 

variablerna som testades. I studien tillämpades likartade mått och begrepp som exempelvis 

Lennox, Geiger & Dasaratha och Svanström & Sundgrens studier baseras på. Att använda 

jämförliga mått som andra undersökning ökar validiteten på grund av den erfarenhet och 

kompetens de tidigare forskarna besitter inom ämnet. Kausalitet som finns i de funna 

sambanden kan alltid diskuteras men eftersom undersökningen är gjort noggrant enligt 

sanningskriterierna ökar det trovärdigheten. För att förstärka den interna validiteten har 

kontrollvariabler använts i regressionsmodellerna för att öka sambandens trovärdighet. 

Eftersom studien baseras på ett stort totalurval kommer resultatet att vara överförbart till 
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länder med samma revisionsstandarder och företag av mindre storlek. Transparensen ökar 

ständigt inom branschen och revisionsprocessen blir alltmer standardiserad. Författarna menar 

därför att resultatet även kommer att kunna appliceras i ett större perspektiv.     
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5. EMPIRI & ANALYS 
 

Följande kapitel är uppdelat i tre avsnitt. Den första delen innehåller en sammanställning av 

de 988 företag som undersökningen baseras på. Syftet är att ge en beskrivande bild av hur 

datamaterialet ser ut. Författarna beskriver hur stor del av populationen som hade en 

anmärkning i bokslutet innan de försattes i konkurs, vilka anmärkningar som förekommit och 

hur fördelningen sett ut. För att sätta datamaterialet i relation till andra likvärdiga studier 

görs jämförelser med befintliga teorier. 

 

 I den andra delen redogörs för de preliminära regressioner och t – test som utförts för att 

identifiera om det finns signifikanta skillnader mellan grupperna för de enskilda oberoende 

variablerna. 

 

 I den avslutande delen presenteras sedan resultatet av regressionsanalyserna. Fyra modeller 

läggs fram, vilka har byggts upp utifrån studiens beroende variabler. Varje modells samband 

och signifikans testas, resultaten tolkas och jämförs med förankring i tidigare forskning. 

Slutligen görs en sammanfattande redogörelse av den empiriska studiens huvudsakliga 

verkan.   

 

5.1 Beskrivande statistik av datamaterialet 

Beroendevariabler 

I tabellerna nedan visas statistik av hur beroendevariablerna är fördelade mellan 

undersökningsenheterna. Den första tabellen anger det totala antalet orena och rena 

revisionsberättelser och sedan den procentuella andelen. Den andra tabellen beskriver 

allokeringen av de förekommande anmärkningarna. Den första kolumnen anger det totala 

antalet anmärkningar som förekommit i studien. Den andra kolumnen beskriver andelen 

anmärkningar inom gruppen som har gått i konkurs med en orenrevisionsberättelse och den 

tredje kolumnen visar andelen inom hela undersökningspopulationen.  

 
Tabell 4. Samtliga revisionsberättelser 

 

Samtliga företag i studien (N=986) Antal Andel 

Rena revisionsberättelser 407 st 41 % 

Orena revisionsberättelser 579 st 59 % 

 
Tabell 5. Orena revisionsberättelser uppdelat på anmärkning 

 

Orena revisionsberättelser  Samtliga företag (N=579) Samtliga företag 

(N=986) 

Typ av anmärkning Antal Andel orena Andel totala 

Fortsatt drift, ”Gc” 192 st 33 % 19 % 

Likvidation 379 st 66 % 38 % 

Övriga anmärkningar 381 st 66 % 39 % 

 

Den vanligaste typen av revisionsberättelse är den fullständiga standardutformningen utan 

anmärkningar, vilken används för mer än 90 % av alla revisionsberättelser och benämns som 

en ren berättelse (Lennox, 1999, s. 757-759). I studien var det 40 procent av alla bolag som 

gick i konkurs med en ren revisionsberättelse. Därmed hade över hälften, cirka 60 procent, 

orena revisionsberättelser och det vill säga inte enligt standardutformningen. Den relativt 
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höga siffran förklaras genom att i den här studien undersöktes konkursbolag vilket ökar 

sannolikheten av att anmärkningar förekommer i revisionsberättelserna.  

 

Utav samtliga anmärkningar var likvidation och gruppen övriga anmärkningar mest 

förekommande. Övriga anmärkningar innehåller exempelvis uttalanden om bolaget inte agerat 

efter sin skyldighet att göra skatteavdrag enligt skattebetalningslagen eller betalat avgifterna i 

tid. Övriga anmärkningar är ofta en indikation på antingen slarvig verksamhetsstyrning eller 

en tidig indikations på betalningssvårigheter (FAR, 2002, s. 387). 

 

Going concern anmärkningen var mer sällsynt då den endast förekom i 33 % av fallen i 

gruppen orena revisionsberättelser. Eftersom många företag gick i konkurs med en ren 

revisionsberättelse var anmärkningarnas procentandel mycket lägre, 19 % när det räknades 

med det totala antalet företag. Konkurs är ofta en händelse som inte går att förutspå vilket 

betyder att det inte behöver betyda ett misslyckat arbete från revisorernas sida om going 

concern anmärkningen fattas. Från utomstående investerares perspektiv är dock en utlämnad 

anmärkning i revisorns rapportering inte korrekt. Även om företagen upplyser om de 

förhållanden som ger upphov till osäkerhet när det gäller deras fortlevnad måste revisorn 

likväl påtala denna osäkerhet i revisionsberättelsen. Genom att utelämna en anmärkning när 

detta behov finns åsidosätter revisorn därmed sin skyldighet mot intressenterna. (Geiger & 

Raghunandan, s. 187-189). Det har även utvecklats konkursmodeller (Koh 1991) som är 

bättre på att förutspå konkurser än vad revisionsberättelserna är vilket ökar vikten av olika 

makroekonomiska faktorer (Lennox, 1999, s. 774-775). 

Undersökningsvariabler 

I tabellen nedan beskrivs datamaterialet för de oberoende variablerna som ingår i 

analysmodellen. (Big 4 variabeln inbegrips inte då den beskrivits tidigare och inte går att 

analysera med dessa mått.) Tabellen omfattar hela urvalet där N anger totalt antal 

observationer, Min anger det minsta värde och max anger det högsta värde som innefattats i 

variabeln. Medel, median och standardavvikelse har avrundats till två decimaler.  

 
Tabell:6 Beskrivande statiskt av samtliga företag i studien 

 
Undersökningsvariabler N Medel Median Standardavvikelse  Min  Max 

Rådgivningsarvode 958 13,47 0 43,34 0 1000 

Totalt arvode 957 34,01 15,40 107,44 0 3000 

 

Antal uppdrag 981 191,62 180 111,54 0 1491 

Rådgivningsarvoden 

Studien resulterade i en andel på ca 45 % av företagen som anlitade rådgivningstänster utöver 

revisionsuppdraget (443 st). I jämförelse med Svanströms studie (2008) anlitade 66 % 

rådgivning (Svanström, 2008, s. 242) vilket tyder på ett lägre resultat. Det kan tyckas 

motstridigt då forskarna menar att rådgivningstjänsterna ökat markant de senaste åren (Geiger 

& Rama, 2003, s. 53-54).  

 

Förklaringen kan ligga i att undersökningen inbegriper konkursföretag, vilket innebär att 

företagen föreligger med sämre ekonomiska förutsättningar för att anlita rådgivningstjänster. 

Å andra sidan skulle det finnas incitament på en efterfrågad rådgivning för att förbättra 

lönsamheten. Rådgivningsarvodet består i genomsnitt av 13 470 kronor, men har ett 
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medianvärde på 0 som indikerar att många företag inte har haft rådgivningstjänster alls, vilket 

tidigare nämnts.  

 

Totalt betalar företagen i genomsnitt 34 000 kr i revisions och rådgivningsarvode. 

Föredelningen mellan kostnad för revision och rådgivning är i genomsnitt 60/40, och innebär 

att företagen betalar en större mängd för revisionsarvode än för rådgivningsarvode, vilket 

uppfattas sannolikt. Rådgivningsarvoden som överstiger 50 % av det totala arvodet kan utgöra 

misstänksamhet för hur intressenterna uppfattar revisorns oberoende (Svanström, 2008, s. 

243). Studien visar att samma förhållande resulterade i ca 40 %, vilket då inte ses som en hög 

risk mot revisorns oberoende.     

 

För att utfärda en going concern anmärkning krävs en lång arbetsprocess och förhandlingar 

mellan parterna. Det innebär mycket nedlagt arbete och därmed en större sannolikhet för en 

hög arvodessumma. Studien visar dock att endast 19 % av konkursbolagen har fått en gonig 

concern anmärkning vilket kan förklara den förhållandevis låga arvodessumman.   

 

Många tidiga studier visar inte på något positivt samband mellan revisorns oberoende och ett 

högt rådgivningsarvode (Svanström, 2008, s. 243). Sambandet orena revisionsberättelser och 

högt arvode förklaras genom att det går mkt tid att utföra rådgivning åt klienter som har orena 

revisionsberättelser vilket därmed skulle innebära ett högt arvode (Basioudis, et al. 2008, s. 

285-286).  

Antal uppdrag  

Antal aktiva uppdrag för de revisorer som ingår i studien är i genomsnitt 192 stycken per år. 

Resultatet innebär en kraftig ökning i jämförelse med UC:s undersökning från 2004 där 

genomsnittet låg mellan 30-100 uppdrag (Flores, 2004). Genom att slå ut revisorernas antal 

uppdrag på deras antal arbetsdagar om året (ca 200) anger resultatet att revisorn skriver 

ungefär en revisionsberättelse om dagen. Som tidigare påpekats har författarna endast tagit 

hänsyn till de aktiva uppdrag som revisorerna har eftersom de övriga utgör passiva och inte 

inräknas som aktivt utfört arbete. Detta innebär att siffran är betydligt lägre än om de total 

uppdragen skulle ha inkluderats i studien. 

Kontrollvariabler 

 
Tabell 7. Beskrivande statistik av kontrollvariablerna  

  

Kontrollvariabler N Medel Median Standardavvikelse  Min  Max 

Tillgångar (tkr) 987 4667,06 1074 15283 0 223974 

Soliditet % 978 -172,0115 9,27 885,75 -76750 1225 

Ålder revisor (år) 984 51,6961 53 8,614 31 77 

Revisionsarvode (tkr) 957 20,54 12 71,88 0 2000 

Räntabilitet (%) 983 -257,60 891 1 250,44 -21400 1345 

Tillgångar 

De genomsnittliga totala tillgångarna ligger på ca 4667 000 kr, medan medianvärdet endast är 

987 000 kr. Variationen kan förklaras med att urvalet inkluderar olika typer av bolag, från 

tillverkningsföretag med en tänkbar hög andel tillgångar till tjänsteföretag med en betydligt 

mindre andel tillgångar. 
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Soliditet 

Soliditeten har beräknats till i genomsnitt -172 % vilket indikerar på en mycket dålig 

finansieringsförmåga på lång sikt. En låg soliditet förväntades dock med tanke på studiens 

urval av företag med finansiella problem. För att koppla nyckeltalet till intressentens 

informationsbehov kan av resultaten bedömas att studiens soliditet mått indikerar på finansiell 

oro.    

Ålder revisor  

Revisorernas genomsnittliga ålder i studien är ca 52 år. Åldern är en variabel som inte hittats i 

tidigare studier men som är specifikt intressant att exempelvis studera i samband med hur 

många uppdrag revisorn har. Författarna menar att en äldre revisor med lång erfarenhet ofta 

har fler uppdrag än en yngre tillträdande revisor som har större behov av att vara noggrann 

och inte begå något fel i sin revision. Dessa samband kommer senare att testas genom 

regressionsanalyser. 52 år ses som en i jämförelsevis hög ålder vilket kan sammankopplas 

med att genomsnittliga antalet uppdrag även var många.  

Revisionsarvode 

Revisionsarvodet är i genomsnitt 20,000 kronor, det vill säga en bit högre än 

rådgivningsarvodet (13,470) vilket betraktas rimligt. Resultatet ligger även i linje med 

Svanström (2008). 

Räntabilitet  

Den genomsnittliga räntabiliteten uträknat på det totala egna kapitalet ligger på -257,60 %. 

Resultatet indikerar på en dålig lönsamhet, vilket överrensstämmer med vad som förväntas av 

konkursbolag.  

Revisionsbyrå – Big 4 

Andelen som anlitar en revisionsbyrå som tillhör Big 4 är 33,4%, (330 st).  Det kan jämföras 

med Svanströms studie (2008) där 67 % av företagen använder en Big 4 byrå. Den låga 

andelen i förhållande till Svanström menar författarna kan förklaras genom att det främst är 

mindre företag som går i konkurs vilka ofta anlitar mindre revisionsbyråer. I Svanströms 

undersökning är urvalet gjort på små till medelstora bolag med upp till 250 anställda. 

Fördelningen av antal anställda liknar även denna studie med en majoritet på ca 83 % av 

bolagen som tillhör gruppen med 0-10 antal anställda. Resultatet ligger även i samma linje 

som Willekens & Bauwhedes (2004) forskning som antyder att mindre privata bolag sällan 

anlitar revisorer från Big 4 byråerna. 
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5.2 Preliminära regressioner och t-tester 

 

Nedan presenteras preliminära enskilda regressioner och t- tester. Dessa ger förberedande 

resultat inför senare komna fullständiga regressionsmodeller. Även fast de fullständiga 

modellerna som inbegriper kontrollvariabler är grunden till samtliga statistiska slutsatser i 

studien vill författarna undersöka indikationer till samband som möjligen försvinner i de 

kompletta modellera.  

 
Tabell 8. T-tester 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Tabell 9. Preliminära regressioner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T-testerna jämförde medelvärdet för två grupper, de bolag som fick en going concern 

anmärkning och de bolag som inte fick det. Resultatet visade ett positivt signifikant samband 

mellan antal uppdrag och going concern. Detta innebär att företag som inte fått en anmärkning 

har anlitat revisorer som igenomsnitt har flera uppdrag än de revisorer som anlitades av de 

bolag som fick en anmärkning. Regressionen bekräftar resultatet då den visade negativt 

signifikant samband, vilket betyder att revisorns benägenhet att anmärka på going concern 

avtar när dess antal uppdrag ökar.  

 

T -testerna av likvidation, orena revisionsberättelser och going concern + likvidation visade 

inget signifikant samband med någon av undersökningsvariablerna. Det medför att författarna 

inte kan visa på att rådgivning och antal uppdrag har någon inverkan både nämnda beroende 

variablerna. Regressionerna följer även samma linje och kan heller inte bekräfta några 

samband.  

 

Resultatet av dessa t -test och regressioner är preliminära, vilket innebär att de inte 

fullständiga för att kunna dra några statistisk säkerställande slutsatser då de inte är 

fullständiga modeller. Variablerna sätts i fullständiga modeller i kommande 

regressionsanalyser då de statistiska sambanden kan försäkras.  

 

 
 

Independent sample T-test: GC/ Likvidation./ Orena rev.ber/  GC +Likvidation 

Undersökningsvariabler T-värde Sig. 

 Rådgivning 0,362/-0,806/1,297/0,871 0,717/ 0,421/ 0,195/0,384  

Aktiva uppdrag 4,350/-0,325/0,540/0,974 0,042/0,745/0,589/0,330 

Arvodeskvot 0,302/0,504/0,474/1,047 0,763/0,645/0,636/0,296 

Binary logistic Regression: GC/ Likvidation./ Orena rev.ber/  GC +Likvidation 

Undersökningsvariabler Beta Sig. 

 Rådgivning 0,001/-0,002/-0,002/-0,001 0,436/0,373/0,179/0,399 

Aktiva uppdrag -0,003/0,000/0,000/-0,001 0,000/0,745/0,589/0,332 

Arvodeskvot -0,193/-0,303/-0,287/-0,611 0,763/0,592/0,636/0,304 
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5.3 Analys av fullständiga Regressionsmodeller 
 

5.3.1 Modell 1 
 

Tabell 10. Going concern 

 
Going concern B Sig. 

Undersökningsvariabler   

Antal uppdrag -0,003 0,001 

NAS 0,004 0,188 

Kontrollvariabler   

Rev. arvode  0,000 0,924 

Rev. Ålder -0,024 0,011 

Big 4 0,314 0,073 

Tillgångar (log) 0,009 0,885 

Soliditet 0,000 0,266 

Re 0,000 0,556 

 

Modell 1 utformades för att se om antal revisionsuppdrag och anlitandet av 

rådgivningstjänster inverkar på revisorns förmåga att anmärka på going concern i 

revisionsberättelsen. Modellen uppvisar en förklaringsgrad på 5,4 % vilket uppfattas 

jämförelsevis lågt till skillnad från tidigare studier. Svanström nådde exempelvis en 

förklaringsgrad på 12-25% (Svanström, 2008 s.244). Modellen visar ändå hög signifikans 

(0,000) där sambanden i modellen stämmer med 95 % säkerhet i enlighet med studiens 

signifikansnivå på 0,05. 

 

Antal uppdrag 
Antal uppdrag visar ett negativt signifikant samband - (0,003) med going concern 

anmärkningar, vilket betyder att sannolikheten för att anmärka på fortsatt drift minskar desto 

fler uppdrag revisorn har. Det signifikanta sambandet kan förenas med Choos omvända U – 

kurva som beskriver hur en ökad nivå av stress medverkar till en sämre prestation och 

bedömningsförmåga av revisorn (Choo, 1995, s. 611-612). Fisher diskuterar även revisorns 

utmärkande roll som i synnerhet är utsatt för rollstress, vilket har medverkat till sämre 

prestationer i arbetet. Revisorn möter framförallt en stark rollkonflikt och tvetydighet då 

denna ska tillmötesgå förväntningar och behov från klienter och intressenter som ofta har 

särskiljande intressen. (Fisher, 2001, s. 2-3) 

 

Eftersom resultatet visade att ökade antal uppdrag minskar revisorns benägenhet att anmärka 

på going concern ökar därmed risken för att konkursföretag blir utan anmärkning. Enligt 

studien fick endast 19 % av samtliga företag en going concern anmärkning. För att återkoppla 

till Geiger & Raghunandan studie kan revisorer misslyckas i sitt arbete genom att begå typ I 

eller typ II fel, där typ II fel innebär att revisorn inte anmärker på going concern i ett 

konkursbolag. För intressenten kan ett sådant typ II fel uppfattas som ett misslyckande 

eftersom de förlitar sig på revisorns utlåtande. Bedömningen av going concern är så pass 

kontroversiell att den inte går att jämföra med bedömningen som rör likvidation. 

Konsekvenserna av att misslyckas med going concern är även betydligt mer förödande i 

jämförelse med andra anmärkningar. Begår revisorn typ I eller typ II fel finns stor risk för att 

revisionsbyrån rykte befaras, klienten inte vill behålla revisorn och denne därmed förlorar sitt 

uppdrag (Geiger & Raghunandan,2001,s.188).
 
Följderna blir stora kostnader för både klienten 

och revisionsbyrån, där hela revisorns karriär kan sättas på spel.  

Modellens egenskaper  

N =(antal enheter) 941 

Förklaringsgrad 
(Nagelkerke R) 

0,054 

Signifikansnivå  0,000 

Chi- square 32,815 
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En koppling mellan antal revisionsuppdrag och styrelseuppdrag är även möjlig att göra. Det 

finns studier som har uppmärksammat företags ekonomiska situation med direktörers antal 

uppdrag i styrelsen. Det har visat sig att dem som minskat utdelningen och misslyckats i deras 

arbete med företaget har mindre chans att behålla sina uppdrag i framtiden, de sägs vara ”too 

busy to mind business”. (Ferris, et al., 2003, s. 1089, 1100) Mot bakgrund till detta kan därför 

sägas att ett stort antal uppdrag kan leda till att revisorerna har för mycket att göra och leda till 

att de inte fullgör sina skyldigheter att anmärka.  

 

Modell 1 ger därmed stöd i att antal uppdrag minskar revisorns benägenhet att anmärka på 

going concern. Eftersom det inte finns någon tidigare forskning kring antal uppdrag är detta 

ett resultat som inte kunnats påvisas tidigare. I media och näringsliv diskuterats hur 

revisorernas kraftigt ökade antal uppdrag kan utgöra ett hot för yrkesrollen och ifrågasättande 

om en god kvalitet är möjlig att upprätthålla (Flores, 2004).  

 

Dummy test 
För att bekräfta resultatet och närmare undersöka sambandet valde författarna att göra dummy 

tester. Antal uppdrag delades in i tre grupper genom att de gjordes till dummyvariabler som 

kan anta värdena 0 eller 1. Grupperna representerar de revisorer som har minst antal uppdrag - 

grupp 0, de revisorer som har medelmåttligt antal uppdrag – grupp 1, och de revisorer som 

har flest antal uppdrag grupp 2. Dummyvariablerna delades in i tre kombinationer där två 

variabler testades mot varandra. Sedan lades dummyvariablerna till i modell 1 för att bekräfta 

om någon av grupperna hade ett signifikant samband med benägenhet att anmärka på going 

concern. Av resultatet kan konstateras att ingen av kombinationerna påvisade ett signifikant 

samband. Det medför att författarna inte kan dra några slutsatser kring huruvida revisorer 

tillhörande en viss specifik grupp är mindre benägen att anmärka på fortsatt drift.  

 
Tabell 11. Fördelning av antal uppdrag 

 

 

 

 

 

 

Rådgivning 
Resultatet av modell 1 visar att det inte finns något signifikant samband mellan höga 

rådgivningsarvoden och revisorns ovillighet att anmärka företag. Resultatet var inte oväntat 

då forskarna inte heller ha hittat bevis på att höga arvoden skulle försämra revisorns 

oberoende. Däremot vill många forskare upplysa allmänheten om de positiva effekterna av att 

anlita rådgivningstjänster såsom minskade totala kostnader och ökad teknisk kunskap 

(Arrunda,1999, s. 527). Dock finns det ändå ett ökat antal granskningar som är enligt 

Basioudis, G en indikation på att höga rådgivningsarvoden skulle leda till ett sämre oberoende 

(Basioudis, et al., 2008, s. 285). 

 

För att undersöka en ytterligare aspekt testades även arvodeskvoten mot going concern 

anmärkningen. Kvoten beräknas som förhållandet mellan rådgivningsarvodet och det totala 

utbetalda arvodet och ger därmed en uppfattning om rådgivningsarvodets relativa storlek 

(Ghos, et al., 2009, s.369). Kvoten kunde dock inte heller bevisa något signifikant samband 

vilket betyder att rådgivningsarvodets relativa storlek inte utgör ett hot mot revisorernas 

oberoende. Enligt Beattie och Fearnsly (1998) kan det vara misstänksamt om 

Grupp Antal uppdrag 

0 0-140 st 

1 142-224 st 

2 225-1491 st 
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rådgivningsarvoden överstiger 50 procent av det totala arvodet. När Ghos et al. undersökte 

betydelsen av det relativa kvotmåttet kom han fram till att det inte fanns ett signifikant 

samband mellan variablerna förutom när det gällde medelstora företag. Det var bara 

medelstora företag som var värda att offra sitt rykte för men inte för offentliga vilket innebar 

mindre risk för skandaler (Ghos, et al., 2009, s.369-370). I denna studie var 82 procent av 

företagen av mikrostorlek och 13 procent små vilket utgör 95 procent av de samtliga 

företagen. Att majoriteten av bolagen i studien tillhör denna storleksgrupp kan vara en 

anledning till att författarna inte hittade några samband mellan rådgivning och going concern. 

Dessa små företag anses därmed inte lönsamma nog för att hålla en lägre kvalitet på 

revisionen.  

 

Kontrollvariabler 

Utav kontrollvariablerna hade endast revisorns ålder ett signifikant samband med modellen. 

Åldern hade ett negativt samband vilket betyder att sannolikheten med att anmärka om going 

concern blir mindre när revisorernas ålder ökar. Författarna genomförde även test med ett 

alternativt resultatmått vinst/förlust, vilket ersatte räntabilitet på eget kapital. Detta alternativa 

mått omkodades till en dummy variabel där företag som gått med förlust kodades till 0 och 

företag som gjort vinst kodades till 1. Av resultatet visades att variabeln vinst/förlust framkom 

som ett mer informativt mått som var negativt statistiskt signifikant och korrelerar starkare 

med going concern än räntabilitetsmåttet.  Detta innebär att sannolikheten att få en going 

concern anmärkning minskar när företaget uppvisar vinst.  

 

5.3.2 Modell 2  

 
Tabell 12.  Likvidation 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 2 skapades mot bakgrunden för att se om likvidationsanmärkningar skiljer sig från 

anmärkning på fortsatt drift när det berör revisorns förmåga att anmärka i revisionsberättelsen. 

Modellen kan förklaras med 9,2 % vilket även här innebär en förhållandevis låg tolkning. 

Däremot är signifikansen hög likt föregående modell (0,000). 

 

Antal uppdrag 
När antal likvidationsanmärkningar testades mot antal uppdrag visades inget signifikant 

samband. Det innebär att sannolikheten för att anmärka på likvidation inte påverkas av hur 

många uppdrag revisorn har tagit på sig. Resultatet kan förklaras genom att 

likvidationsanmärkning är något som revisorn har fullgjort under en lång tid. I 

Aktiebolagslagen finns tydliga regler hur revisorn ska förhålla sig till anmärkningen och den 

är vanligt förekommande i branschen (Adrian & Torén, 2006, s. 41). Det finns inte utrymme 

Likvidation B Sig. 

Undersökningsvariabler   

Antal uppdrag 0,000 0,483 

NAS 0,003 0,161 

Kontrollvariabler   

Rev. arvode  0,004 0,175 

Rev. Ålder 0,001 0,940 

Big 4 0,490 0,021 

Tillgångar (log) -0.319 0,000 

Soliditet 0,000 0,175 

Re 0,000 0,061 

Modellens 

egenskaper 

 

N =(antal enheter) 941 

Förklaringsgrad 

(Nagelkerke R) 

0,092 

Signifikansnivå  0,000 

Chi- square 66,211 
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för någon större tolkning huruvida revisorn ska förhålla sig till bestämmelserna, utan reglerna 

är tydliga.  

 
Rådgivning 
Modellen med likvidationsanmärkning som beroende variabel kunde inte heller bekräfta ett 

samband mellan höga rådgivningsarvoden och få anmärkningar. Enligt aktiebolagslagen ska 

en revisor granska en kontrollbalansräkning då risken finns att bolagets eget kapital 

understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Därefter har revisor en skyldighet att 

uttala sig om det finns något som tyder på att den inte uppfyller kraven(FAR, 2002, s. 387). 

När arvodeskvoten testades mot likvidationsanmärkning visade resultatet att det inte fanns 

något signifikant samband mellan kvoten och antal anmärkningar.  

 

Kontrollvariabler 
Av kontrollvariablerna i modell 2 var tillgångarna negativt signifikanta, vilket innebär att 

sannolikheten att utföra en likvidationsanmärkning minskar när tillgångarna ökar. Resultatet 

följer samma linje som Dahlia Robinson (2008), där hon funnit att tillgångarna är signifikanta 

i några av modellerna hon testat. Resultatet av Big 4 variabeln var även den signifikant och 

innebär att antalet likvidationsanmärkningar ökar om företaget anlitar en revisionsbyrå som 

tillhör Big 4, vilket liknar tidigare forskning såsom Svanströms studie (2008). Flera empiriska 

studier gjorda på stora publika företag visar även att Big 4 bolag håller en högre 

revisionskvalité än övriga revisionsbyråer (Svanström, 2008, s. 254). Resultatet av Willekens 

& Bauwhedes (2004) forskning visar att revisorer från Big 4 byråerna i jämförelse med övriga 

revisionsbyråer mer benägna att utfärda revisionsberättelser med anmärkningar. Eftersom Big 

4 oftare anlitas av de större bolagen blir därmed revisorns risk att begå typ II fel mindre till 

skillnad från byråer som inte tillhör Big 4. Övriga kontrollvariabler visade ingen signifikans i 

modell 2. När det alternativa resultatmåttet användes i denna modell försvann sambandet med 

Big 4, men samtidigt blev vinst/förlust negativt signifikant. Genom att byta ut resultatmåttet 

vill författarna visa på att intressenter kan erhålla information som kan indikera på problem 

med företagets finanser eller fortbestånd genom att analysera resultatet i form av vinst eller 

förlust.  

5.3.3 Modell 3  
 

Tabell 13. Orena revisionsberättelser 

 

Orena- 

revisionsberättelser 

B Sig. 

Undersökningsvariabler   

Antal uppdrag -0,001 0,284 

NAS 0,002 0,515 

Kontrollvariabler   

Rev. Arvode  0,001 0,839 

Rev. Ålder -0,020 0,015 

Big 4 -0,188 0,117 

Tillgångar (log)  0,273 0,001 

Soliditet -0,010 0,000 

Re 0,000 0,071 

 

Modell 3 inkluderar samtliga orena revisionsberättelser (going concern, likvidation och övriga 

anmärkningar). Här uppvisas en högre förklaringsgrad 18,2 % vilket stärker tolkningen av 

resultaten och ligger mer i linje med tidigare forsknings nivåer. Signifikansnivån utökar även 

modellens trovärdighet ytterligare.   

odellens egenskaper  

N =(antal enheter) 941 

Förklaringsgrad 

(Nagelkerke R) 

0,182 

Signifikansnivå  0,000 

Chi- square 136,480 
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Antal uppdrag 

De orena revisionsberättelserna visades inget signifikant samband när de testades mot antal 

uppdrag. Det medför att författarna inte kan uttala sig om orena revisionsberättelser påverkas 

av hur många uppdrag som revisorerna åtar sig. Revisorns uppdrag styrs av ett omfattande 

regelverk och i deras arbete ska god revisorssed följas (FAR, 2002, s. 83). Arbetsprocessen 

består av tre grundläggande steg vilka omfattar planering, granskning och rapportering. 

Processen innebär att de måste sätta sig in och förstå företagets verksamhet och därmed 

försäkra att det inte finns några väsentliga fel i årsredovisningen (FAR, 1991, s. 20). Genom 

resultatet från modell 2 kan tolkas att många uppdrag inte behöver betyda att revisorn skriver 

mindre orena revisionsberättelser. Av samtliga företag i studien gick 60 % i konkurs med en 

oren revisionsberättelse. De orena revisionsberättelserna inkluderar även övriga anmärkningar 

som främst består av försenade betalningar för skatter och avgifter.  Att ett företag är sen med 

sådana utgifter indikerar trots allt på en varning om att den interna kontrollen och 

företagsledningen inte fungerar problemfritt. 

 

Rådgivning 
I modell 3 fanns det inte något signifikant samband mellan orena revisionsberättelser och 

rådgivning. Resultatet var förväntat då det inte fanns några samband i tidigare modellerna 

som i sin tur ingår i orena revisionsberättelser. När en ren revisionsberättelse lämnas kan det 

uppfattas som en kvalitetsstämpel för intressenterna och därmed är det ett bevis på att 

företagets redovisning är tillförlitlig (Hayes, 2005, s. 370). Många studier har kunnat bevisa 

att det finns ett positivt samband mellan höga rådgivningsarvoden och orena 

revisionsberättelser. Det motsägelsefulla resultatet har förklarats genom att det krävs många 

arbetstimmar i form av dokumentation och förhandlingar när en oren revisionsberättelse ska 

skrivas. (Basioudis, et al., 2008, s. 286) Eftersom det inte fanns indikationer på att höga 

rådgivningsarvoden skulle minska sannolikheten att revisorn lämnar en oren 

revisionsberättelse kan det konstateras att rådgivning i detta fall inte är ett hot till revisorns 

oberoende.  

 
Kontrollvariabler 
Av kontrollvariablerna i modell 3 hade tillgångarna soliditeten och åldern ett negativt 

signifikant samband. Det innebär att sannolikheten att skriva en oren revisionsberättelse 

minskar desto högre tillgångar och soliditet ett företag har samt desto äldre revisorn är. De 

övriga kontrollvariablerna visade sig inte ha något statistiskt samband i modell 3. Resultatet 

följer som tidigare nämnt samma linje som Robinson (2008) och Svanström (2008).    

5.3.4 Modell 4 – kompletterande modell 
 

Tabell 14. Going concern & Likvidation 

 
GC & Likvidation B Sig. 

Undersökningsvariabler   

Antal uppdrag 0,000 0,534 

NAS 0,003 0,201 

Kontrollvariabler   

Rev. arvode  0,002 0,335 

Rev. Ålder -0,002 0,780 

Big 4 0,119 0,429 

Tillgångar (log) -0,215 0,000 

Soliditet  -0,006 0,000 

Re 0,000 0,029 

 

Modellens 

egenskaper 

 

N =(antal enheter) 941 

Förklaringsgrad 

(Nagelkerke R) 

0,155 

Signifikansnivå  0,000 

Chi- square 116,193 
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Modell 4 har skapats för att vara ett komplement till de tre övriga huvudmodellerna som 

presenterades ovan. Modellen har inkluderats i studien för att ge förståelse för hur många av 

företagen som fått en likvidations anmärkning som även fått en going concern anmärkning. 

Förklaringsgraden på 15,5 % och signifikansnivån uppvisar en godtagbar tillförlitlighet. Det 

fanns inga signifikanta samband mellan undersökningsvariablerna i denna modell, men 

kontrollvariablerna tillgångarna, soliditet och räntabilitet visar på signifikans. 

 

Resultatet från tidigare tabeller (se sidan x) visar att 32 % av företagen i studien har fått 

antingen en likvidationsanmärkning eller en going concern anmärkning. I denna grupp faller 

de bolag bort som har fått båda anmärkningarna. Endast 13 % av samtliga bolag har fått båda 

anmärkningarna, vilket kan anses som en låg andel.  Orsaken kan vara att många revisorer 

tycker att det är tillräcklig med en likvidationsanmärkning. Eftersom likvidationsmärkning 

tillhör det ”gamla” systemet att anmärka på innan fortsatt drift började tillämpas kan även 

tänkas att en del revisorer är kvar i detta synsätt. Framförallt äldre revisorer som har svårt att 

anpassa sig till den nya going concern anmärkningen, vilket kan vara en förklaring till den 

låga procentenheten. Författarna anser det dock intressant att en så stor andel som 55 % av 

bolagen varken hade fått en anmärkning på likvidation eller going concern, dessa består av 

revisionsberättelser med en övrig anmärkning, samt alla rena revisionsberättelser.   

5.3.5 Sammanfattande resultat av regressionsanalyserna 

 

Antal uppdrag 
Studiens resultat visar på att det finns anledning till att farhåga revisorns antal uppdrag i 

samband med utfärdandet av going concern. Att som revisor ta på sig allt för många uppdrag 

kan därmed leda till en försämrad revisionskvalitet genom att frekvensen anmärkningar 

sjunker. Resultatet ligger i linje med den uppmärksammande debatten som rör rimligheten i 

att en revisor samtidigt kan genomföra flera hundra aktiva uppdrag. I enlighet med Choo kan 

följden av en stor mängd uppdrag medverka till att revisorns förmåga att granska företagets 

fortbestånd minskar och därmed utgöra ett hot mot revisionens trovärdighet och dennes 

funktion som ett skydd för intressenterna. En för hög arbetsbelastning är därför en 

betydelsefull faktor att uppmärksamma. Befinner sig revisorn i en stressad situation till följd 

av en stor mängd uppdrag finns därför anledning att förstå att tiden inte räcker till för att 

fullfölja den process som en going concern anmärkning kräver. Resultatet från t – testerna 

följer även samma linje som regressionsanalyserna och visar på att undersökningsvariabeln 

”antal uppdrag” var den variabel med ett signifikant resultat för going concern.  

 

Rådgivning 
Vidare framkommer det att det inte finns någon anledning att ifrågasätta revisorns oberoende i 

samband med utförd rådgivning i kombination med granskningen av företagens räkenskaper. 

Höga arvoden förväntas med detta inte försämra revisionskvalitén. Eftersom ett starkt 

förtroende är en förutsättning för att revisorn ska vara verksam och kunna bygga upp 

långsiktiga relationer kan resultatet förklaras med att revisorer i de undersökande bolagen i 

Sverige är måna om sitt rykte och oberoende ställning. Mot bakgrund till tidigare presenterad 

teori där forskare och nationella lagstiftare i Sverige visat stor oro kring att rådgivningen har 

negativa effekter på oberoendet, stödjer resultatet inte de bekymmer som samhället och IFAC 

anser finnas.  

 

Kontrollvariablerna 
Av kontrollvariablerna visade sig soliditet och tillgångarna på negativ signifikans i de fyra 

modellerna. Detta kunde förväntas eftersom exempelvis soliditet är ett finansiellt mått och bör 
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vara starkt relaterad till den finansiella situationen som företaget befinner sig i. Frågan är då i 

hur stor utsträckning intressenterna kan förlita sig på dessa nyckeltalsmått och avgöra 

företagets ställning utifrån dessa siffror. Ett intressant resultat var att soliditet och tillgångar 

inte hade signifikans i modell 1 med going concern som beroende variabel. Däremot hade 

dessa kontrollvariabler ett samband i modell 3 och 4 med både going concern och likvidation. 

Detta kan förklaras genom att alla företag som får going concern inte nödvändigtvis befinner 

sig i en försämrad finansiell situation. Problem med den fortsatta driften kan uppkomma när 

den finansiella ställningen är god men företaget är litet och därmed väldigt beroende av en 

stor kundfodring. Betalas denna kundfordring inte i tid kan då företagets fortbestånd försakas.  

En annan situation som författarna påträffade under datainsamlingsprocessen var när företaget 

hade en pågående rättstvist vars utfall var avgörande för dess framtid.  

 

Det finns många andra förklaringar till resultatet vilket ökar förståelsen för komplexiteten 

kring going concern och förmågan att utfästa anmärkning på välmående företag med framtida 

risker som inte syns i de finansiella rapporterna. Betydelsen av om bolaget hade anlitat en Big 

4 byrå hade mindre verkan i denna studie, endast modell 2 visade ett positivt signifikant 

samband för denna variabel. Den mindre betydelsen av användandet av Big 4 kan bero på 

storleken av undersökningsenheterna. Det finns även ett flertal studier som inte kunnat bevisa 

ett samband mellan högre revisionskvalité och anlitande av Big 4 (Yardley et al. (1992), 

Geiger & Rama, 2003). Författarna menar att eftersom studien består av små och 

mikroföretag är revisionsprocessen kortare och mindre omfattande än vad medelstora och 

stora företag kräver. Den kapacitet och de resurser som Big 4 bolagen besitter blir därför mer 

tydlig vid granskning av större företag.    
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6. DISKUSSION  
 

Hur påverkar rådgivningstjänster och antal uppdrag revisorns anmärkningar i 

revisionsberättelsen? 

Problematiken kring bedömningen av fortsatt drift  
Principen om fortlevnad har funnits under en lång tid tillbaka och är av stor betydelse för 

externredovisningen. Om ett företag inte kan leva upp till antagandet om fortlevnad faller hela 

den stomme som redovisningen vilar på. Eftersom den praktiska användningen av RS 570 

endast existerat under de senaste sex åren föreligger fortfarande viss problematik kring 

huruvida standarden innehåller tillräcklig guideledning och direktiv hur revisorn ska förhålla 

sig till going concern. Resultatet från studien visar på att mindre än en femtedel av företagen 

har erhållit en going concern anmärkning, vilket inte förväntades då granskningen inbegriper 

konkursbolag. Författarna menar dock att frekvensen av going concern kan förväntas öka i 

takt med att sedvänjan blir större. Varför going concern minskar när revisorerna har fler 

uppdrag kan tänkas ha sin förklaring i att fortsatt drift är ett mycket komplicerat och komplext 

uttalande som kräver många arbetstimmar att fullborda. Revisorer med många uppdrag kan ha 

mindre resurser och arbetstimmar i sin bedömningsprocess vilket kan försämra dennes 

uppfattning om verksamhetens bestånd. En försämrad bedömningsförmåga kan leda till att 

revisorn begår typ II fel, där följderna kan bli dyrbara i form av kostliga rättstvister och 

förlorad licens.  

 

Det kan vidare diskuteras huruvida revisorerna borde ha anmärkt på de företag som gick i 

konkurs utan en varning. Författarna menar att en stor del av problematiken kring going 

concern ligger i att det rör sig om utlåtande och subjektiva bedömning om framtiden, vilket 

kan vara mycket svårt att hantera. Fortsatt drift blir därför ett område med stort utrymme för 

missbedömningar. En ytterligare aspekt kring problematiken är att företag som fått stämpeln 

sällan kan fortsätta sin verksamhet då anmärkningen ofta leder till en självuppfyllande 

profetia. Osäkerheten kring fortlevnaden gör att intressenter drar sig tillbaka och kreditgivare 

blir mer skeptiska till att låna ut pengar. Det kan därför framhållas att going concern kan leda 

till betydlig skada av en klients ekonomiska tillstånd och i värsta fall medverka till en 

konkurs. För att stödja revisorns granskning av ett företags möjlighet att fortsätta sin 

verksamhet krävs således en fortgående utveckling av praxis.   

 

I jämförelse med going concern är en anmärkning som rör likvidation mindre subjektiv då det 

främst är det egna kapitalet som tas hänsyn till. Revisorns egna framtidsbedömningar är en 

mindre utmärkande del av beslutsfattandet, då det handlar om finansiella tillstånd som ska 

granskas och inte ren överlevnad. I studien var det en betydligt högre andel av företagen som 

fått en likvidationsanmärkning vilket tyder på att revisorerna inte är benägna att låta kvaliteten 

i rapporteringen påverkas av höga rådgivningsarvoden eller antal uppdrag.  

Antal uppdrag – ett hot mot revisorns arbetsprestation? 
Sambandet som författarna funnit beträffande uppdragens påverkan av revisorns förmåga att 

anmärka på going concern anses framhållas som mycket intressant. Eftersom forskning helt 

saknas av denna variabel i tidigare studier som behandlar fortsatt drift menar författarna att 

resultatet kan ses som ett avstamp till vidare forskning kring området. Frågan om hur många 

uppdrag som är rimligt att en revisor besitter för att kunna upprätthålla en god och trovärdig 

revision finns inget entydigt svar på eftersom både mänskliga och omgivande faktorer spelar 
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in. Det är högst individuellt vilken nivå av stress en person klarar av att arbeta med utan att 

det påverkar dennes arbetsuppgifter, då det har bevisats att en hög stressnivå kan försämra 

arbetsprestationen. Åldern är en annan faktor som har diskuterats under studien gång. 

Resultatet av regressionerna visar på att sannolikheten med att anmärka på going concern blir 

mindre när revisorernas ålder ökar. Det går dock inte att påstå att resultatet beror på att äldre 

revisorer har fler uppdrag då variablerna ålder och uppdrag inkluderades i samma modell. 

Resultatet ger ändå en indikation på att åldern är en intressant faktor att undersöka i framtida 

forskning.   

 

Även den fysiska arbetsmiljön har en stor medverkan till hur mycket en revisor kan utföra. 

Exempelvis vilka resurser som finns tillgängliga, vilket kan handla om hur stort 

revisionsbolag som revisorn är anställd i. Författarna har under datainsamlingsprocessen 

uppmärksammat några fall då revisorerna har orimligt många uppdrag. Oavsätt tillgängliga 

resurser kan ifrågasättas om en revisor kan upprätthålla en hög revisionskvalitet då det högsta 

antalet aktiva uppdrag i studien var 1491? Revisorerna tillhör annars en mycket välutbildad 

och kompetent yrkeskategori som ständigt uppdateras om nya regler och riktlinjer. Även om 

många uppdrag och ett tufft arbetstempo föreligger ska de kunna leva upp till en pålitlig 

revision.  

Rådgivningstjänster – inget hot mot revisorns oberoende 
Eftersom inga samband kunde bekräftas mellan beroendevariablerna och rådgivningsarvodet 

kan det uteslutas att rådgivning skulle vara ett väsentligt hot för revisorns oberoende. 

Författarna anser att de positiva effekterna av rådgivningstjänster bör lyftas fram. Om revisorn 

får spendera extra mycket tid med kunden kommer den bidra till en ökad förståelse till 

företagets finansiella situation. Utöver förståelsen som revisorn får genom revisionsuppdraget 

erhåller denne en djupare insikt om företagets finansiella tillstånd och potentiella 

framtidshändelser. Även företaget får fördelar av rådgivningen, vilket innebär hjälp med att 

förstå redovisningsprinciperna och tillhandahållande av lösningar för att uppnå en effektivare 

och mer framgångsrik verksamhet.  

 

Oavsätt förmånerna med rådgivning kan kundbetydelsen möjligen utgöra ett hot till revisorns 

oberoende ställning. Kunder som utgör en stor del av revisionsbolagets omsättning kan riskera 

att revisionsbyrån blir finansiellt beroende av dem och vill göra allt för att behålla dessa 

kunder. Bolagen som ingick i denna studie var småföretag eller mindre företag med ett fåtal 

anställda. En anledning till att inga samband kunde bekräftas kan därför vara att dessa företag 

var olönsamma kunder. För revisionerna är det sannolikt inte värt att behålla de mindre 

kunderna på bekostnad av sin yrkesroll. 

 

Revisorernas ansvar att identifiera företags fortlevnadsproblem har varit ett omdebatterat 

ämne under en lång tid. En rad uppmärksammande konkursfall, däribland Enron och 

WorldCom var under början av 2000- talet ett faktum. Kritik riktades mot hela 

revisionsprofessionen efter deras misslyckande att förbereda intressenterna för en hotande 

konkurs genom utelämnade av going concern i revisionsberättelsen. Även denna studie 

uppvisar en låg andel going concern utlåtanden för aktiebolag som senare försattes i konkurs, 

trots att revisorerna hade upptäckt att finansiella problem förelåg genom en 

likvidationsanmärkning.  

Framtidsutsikter  
Revisorns kniviga situation är en funnen förklaring till problemet med fortsatt drift. 

Intressenterna är berättigade att bli upplysta om tveksamheter kring fortlevnaden samtidigt 
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som det är obetänksamt att stjälpa ett företag som kan ha möjlighet att överleva trots hotade 

svårigheter. Dilemmat för en revisor ligger i att han ska göra en oberoende bedömning om 

framtiden som således tillfredställer både företaget och intressenterna. För intressenterna är 

vikten av revisorns oberoende av avgörande betydelse då revisionsberättelsen är deras enda 

informationskälla till företagets finanser och är därför grundläggande för att intressenterna ska 

kunna förlita sig på företagets ekonomiska rapportering. Det som gör intressenternas position 

än mer utsatt är deras obefintliga möjlighet att vara synlig för revisorn. Den mänskliga faktorn 

kan spela en stor roll då revisorn skapar en personlig kontakt med företaget i form av möten 

och diskussioner samtidigt som intressenterna förblir anonyma. 

 

Sedan år 1983 har alla aktiebolag haft skyldighet att använda en kvalificerad revisor som 

granskar räkenskaperna. I och med det kommande avskaffandet av revisionsplikten i år 

försvinner dessa krav för mindre aktiebolag. Konsekvenserna av att den lagstadgade 

revisionen slopas innebär därför en risk för att intressenternas skydd försvinner och deras 

position blir än mer utsatt. Författarna menar dock att många av de berörda bolagen trots allt 

kommer att behålla revisorn för att kunna fortgå verksamheten och undgå försämrade 

kreditvillkor. En god relation med klienten kan vara ett annat incitament att behålla revisorn 

vilket kan vara en följd av erhållen rådgivning som är av värde för företagets finansiella 

utveckling. En följd av avskaffandet gör att behovet av ett skyddsnät för intressenterna ökar 

och blir en viktig fråga för ett fungerande näringsliv.  

 

En debatterad fråga som skulle kunna förbättra kvaliteten på den ekonomiska informationen 

som intressenterna har att tillgå rör utformningen av revisionsberättelsen. Att bortgå från korta 

byråkratiska uttalanden som är svåra att tolka och istället gå mot en mer detaljerad och 

informativ rapportering. Analyser om framtiden och makroekonomiska faktorer borde därför 

ersätta dagens korta och obegripliga uttalanden, vilket skulle kunna ske med hjälp av 

utomstående expertis inom områden som ligger utanför vad som ingår i revisorns kompetens. 

Författarna anser att den omfattande mängden information som revisorn besitter skulle kunna 

användas för alla parters intresse, i form av nya uttryckssätt och alternativa analyser som ett 

komplement till renodlade anmärkningar. Detta komplement skulle förbättra revisorernas 

utsatta position genom möjlighet att skydda intressenterna utan att begå typ I eller typ II fel 

och behöva utfärda going concern stämpeln. 

 
Efter uppsatsens genomförande kan konstateras att rådgivningstjänster och antal uppdrag har 

betydelse för revisorernas arbete och benägenhet att anmärka. För att lösa problematiken 

kring revisorns arbetssituation och intressenternas rätt till trovärdig information utan att skada 

företagens fortbestånd fordras mer än bara nya regelverk. Kraven på transparens ökar över 

hela världen. Investerare vill ha mer exakt information om företag, marknader och risker, och 

tillsynsmyndigheter utövar allt mer kontroll. Författarna anser därför att redovisningen 

kommer att gå mot mer enhetliga processer där företag och myndigheter i branschen 

samarbetar för att främja global likformighet i rapporteringen. 
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7. SLUTSATSER 

 
I denna del presenteras studiens slutsatser. Innan slutsatserna presenteras återkopplas 

studiens syfte och förväntningar. 

 

Studiens huvudsakliga syfte var att se om antalet uppdrag eller höga rådgivningsarvoden 

påverkar revisorns rapportering i revisionsberättelsen och därmed benägenhet att anmärka 

företag. Författarnas förväntningar före studiens genomförande var följande: 

 

”Revisorer med högt antal uppdrag skriver mindre sannolikt orena revisionsberättelser än 

revisorer med färre uppdrag.” 

 

”Rådgivningstjänster innebär ett starkare band mellan klient och revisionsbyrå, därmed blir 

risken för anmärkning lägre än för klienter som inte anlitar rådgivning.”  

 

Regressionsanalyserna bekräftade ett signifikant samband utifrån studiens syfte. I och med 

detta samband mellan antal uppdrag och going concern kan konstateras att författarnas 

förväntningar om resultatet verifierades. Betydelsen gäller den minskade sannolikheten att 

skriva orena revisionsberättelser när revisorernas uppdrag ökar. Inga andra signifikanta 

samband kunde hittas i studien. Det innebär att författarnas förväntningar om att 

rådgivningsarvoden skulle påverka rapporteringen negativt inte kunde infrias. 

Rådgivningsarvoden ska därmed inte påverka revisorernas benägenhet att anmärka och 

bibehålla sin oberoende ställning. Slutligen kan därmed fastställas att utifrån 

undersökningsvariablerna kan endast ett högt antal uppdrag uppfattas som ett hot till revisorns 

förmåga att anmärka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 46 

8. FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 
 

Under studiens genomgång väcktes nyfikenhet och frågor om förslag till framtida forskning. 

Här presenteras de mest framstående funderingarna som väcktes.  

 

Hur kan revisionsberättelsens utformning förbättras för att den ska möta de behov och krav 

som kommer att ställas i framtiden? Detta är intressant eftersom historiskt sätt har 

revisionsberättelsernas utformning inte genomgått stora förändringar samt att intressenterna 

inte längre blir tillfredställda utifrån nuvarande information.  

 

Förutom revisorns granskning är bolagens styrelsemedlemmar även skyldiga att anmärka och 

beskriva företagets finansiella situation i förvaltningsberättelsen, och vid behov även uttala 

sig om situationen för företagets fortbestånd.  Hur svårt är det för revisorn att gå emot 

förvaltningsberättelsens utformning om styrelsemedlemmarna anser att det inte finns några 

problem i verksamhetens styrning eller fortlevnad? 

 

Eftersom RS 570 är en relativt ny revisionsstandard i Sverige och orsakar problem ur 

intressenternas synvinkel kommer nya arbetsmetoder och regler efterfrågas.  Hur kan reglerna 

och riktlinjerna förbättras för att användningen av going concern anmärkningen blir mindre 

subjektiv och mer användbar? 
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