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Sammanfattning 
 

Att kvalité är viktigt känns naturligt för alla typer av tjänster, men kanske gäller detta i 
synnerhet för revision. Syftet med revision är att kvalitetssäkra den information som 
företagets intressenter använder sig av när de försöker fatta kloka ekonomiska beslut. 
Om revisorn inte lyckas åstadkomma den kvalitetssäkring som förväntas kan 
intressenterna drabbas hårt. En extern ägare kan över en natt märka att dennes 
investeringar blivit värdelösa, banken får inte lånet återbetalt och leverantörerna får inte 
betalt för de varor som levererats.  

Revision är för tillfället lagstadgat för aktiebolag i Sverige, men plikten är på väg att 
avskaffas bolag som underskrider vissa gränsvärden. När revision av dessa bolag blir 
efterfrågestyrd kommer så kommer revisionskvalité troligtvis att bli ännu viktigare än 
den är idag. I den så kallade revisionsberättelsen ska en revisor varna i de fall det finns 
tvivel om fortsatt drift för företaget, men denna typ av anmärkning är dock relativt ny i 
Sverige. Revisionsstandard 570, som reglerar revisorns arbete för att utvärdera 
företagets fortlevnad, infördes i januari 2004. 

I följande uppsats undersöktes kvalité ur ett intressentperspektiv. Revisionsberättelsen 
är det enda som är offentligt av revisionen och vi valde därför att utgå därför från denna 
eftersom den innehåller samma information som intressenterna får. Genom att studera 
ett antal revisionsberättelser kopplade till företag som inlett konkurs inom 12 månader 
från ett reviderat bokslut försökte vi kvantitativt att mäta kvalitén.  

Studien baserades på en deduktiv forskningsansats och utnyttjade data om 532 företag 
som inlett konkurs under år 2009. Med hjälp av binär logistisk regression undersöktes 
sambandet mellan den beroende variabeln, sannolikheten att anmärka på fortsatt drift, 
och våra undersökningsvariabler: 

• Revisorns antal uppdrag  
• Anställda på revisorns lokala kontor 
• Revisorns ålder 

I studien inkluderades variabler som tidigare hade visat sig ha en påverkan på 
revisionskvalité för att dels kontrollera för deras inverkan på kvalité och dels för att 
undersöka deras betydelse under svenska förhållanden. Internationellt sett började man 
undersöka revisionskvalité redan under 1980-talet, men då låg fokus på en byrånivå som 
gradvis har skiftats mer mot det lokala revisionskontoret. Vi avser att gå ännu djupare 
och även undersöka kvalité på en individnivå. I studien ingår därför variabler som aldrig 
tidigare har kopplats till revisionskvalité. Med en unik kombination av variabler avser vi 
att tillföra en ytterligare dimension på området. 

Resultatet av studien visade inget signifikant samband mellan kvalité och antal uppdrag. 
Inte heller variabler härledda utifrån information om de lokala kontoren visade sig vara 
signifikanta i vår analys, även om vi fann vissa tendenser till samband. Revisorns ålder 
visade sig däremot i signifikant för revisionskvalitén. Vi fann att revisorns ålder 
korrelerar negativt med sannolikheten att revisorn anmärka på osäkerhet kring den 
fortsatta driften för ett företag som senare inleder konkurs.  



    

III 
 

     



    

IV 
 

Förord 
 

En uppsats är ett som ett äventyr med höga berg och djupa dalar. Ena dagen kan flyta på 
utan några som helst hinder medan det andar dagar känns det som att man står framför 
en bergvägg. Med hjälp av de personer som stöttat oss har vi dock överkommit alla 
hinder. Vi vill härmed passa på att rikta några specifika tack! 

Tack till Tobias Svanström, vår handledare, som trots geografiska avstånd har varit ett 
fantastiskt stöd genom hela uppsatsen. 

Tack till varandra för att vi stått ut tidiga morgonar, sena kvällar och de helgdagar vi 
spenderat tillsammans. 

Tack till ”uppsatsfamiljen” i Universum, vilka givit oss glädje och motivation. 

Slutligen vill vi även tacka Revisorsnämnden för deras fantastiska datamaterial som 
spelade avgörande roll för uppsatsen. 
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Kapitel 1- Inledning 
 
I detta första inledande kapitel presenterar vi bakgrunden kring ämnesområdet samt det 
problem som vi avser att undersöka. Vi kommer även att beröra några av de svårigheter 
som finns när det gäller att definiera och undersöka problemet. Diskussionen utmynnar 
slutligen vår problemformulering. 

1.1 Bakgrund 
 
Till skillnad från vad man kan tro så är revision inte på något sätt en ny tjänst utan har 
en historia som sträcker sig mycket långt tillbaka. Den första organisationen som 
utförde revision grundades i Italien redan på 1500-talet och det finns tecken som tyder 
på att företag i Sverige faktiskt reviderades så tidigt som år 1650 (Johansson, Häckner 
& Wallerstedt, 2005:24). I Sverige är revisions lagstadgad för aktiebolag. Detta infördes 
redan år 1895, då det dock rörde det sig om revision i en något annorlunda form jämfört 
med den tjänst som dagens revisorer tillhandahåller. Tidigare behövde en revisor 
exempelvis inte vara oberoende av de företag som han eller hon granskade. Kravet på 
oberoende infördes tillsammans med en rad andra regler först kring år 1910 (Diamant, 
2004:36). När denna uppsats skrivs är revisionsplikten på väg att avskaffas för mindre 
aktiebolag, en process som har pågått under ett antal år. (Justitiedepartementet, 2010) 
 
Om man allmänt diskuterar tjänster är det naturligt att användarna förväntar sig en hög 
kvalité, men vi tror att detta kan vara extra viktigt för just revision. Anledningen är att 
den reviderade informationen skall möjliggöra kloka ekonomiska beslut på riktiga 
grunder. Kvalitén i revision har under det senaste decenniet varit ett väldigt populärt 
forskningsområde i efterdyningarna av de stora företagsskandalerna under början av 
2000-talet. Företag som Enron, WorldCom och Parmalat bedrev tvivelaktig verksamhet 
och rapporterade finansiella siffror som inte alls stämde överrens med verkligheten 
(Öhman, 2007:6). Deras revisorer hade däremot godkänt deras årsredovisningar, utan att 
anmärka på de oegentligheter som ägde rum. Arthur Andersen som var en av de största 
revisionsbyråerna, en av de som tidigare kallades The Big 5, var djupt involverad i 
skandalen kring Enron. Som revisorer för Enron gick de själva under i samband med 
skandalen. (Nogler G, 2008:51) Hur detta kunde hända har både diskuteras och 
spekulerats i upprepade gånger, men det har som sagt även legat till grund för mycket 
forskning kring revisorer och revision under det senaste decenniet (se bland annat 
Geiger, Raghunandan & Rama, 2005:22). Vissa går till och med så långt att de påstår att 
det har blivit modernt att kritisera och ifrågasätta revisionskvalité (Francis, 2004:346).  
 
Tydligt är att stora värden försvann för investerare i samband med ovan nämnda 
skandalerna. Enrons aktie rasade exempelvis från ungefär $70 till strax under $1, vilket 
ledde till en utradering av en stor del av de anställdas pensionsplaner (Benston & 
Hartgraves, 2002:106). Även andra intressenter förlorade stora värden i samband med 
händelserna, leverantörer fick inte betalt för varor och tjänster och banker fick inte 
tillbaka utlånade pengar (Öhman, 2007:7). Dessa välkända större skandaler är 
internationella fall utanför Sveriges gränser och eftersom en stor del av forskningen har 
fokuserat på amerikanska eller publika företag ser vi en vit fläck på kartan, nämligen 
svenska företag och svenska revisorer. Även i Sverige har revisorer kritiserats i 
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samband med skandaler såsom Skandia och Intrum Justitia (Öhman, 2007:7). Det finns 
dock relativt lite forskning publicerad om revision inom Sveriges gränser där det mesta 
består av avhandlingar eller kortare artiklar (Öhman, 2007:9). Vi ställer oss därför 
frågan om man även under svenska förhållanden kan applicera den internationella 
forskningen.  
 
Även om det kan vara svårt för allmänheten att få en totalbild av läget och sätta det i 
något lämpligt sammanhang, går givetvis även svenska företag i konkurs. Ifjol var 
antalet konkurser rekordhögt och antalet har minskat något under 2010 
(Upplysningscentralen, 2010). Eftersom medias bevakning generellt fokuserar på de 
större bolagen, är det lätt att i första hand tänka på de aktieägare som drabbas när ett 
företag går i konkurs. Visserligen är aktieägandet i Sverige relativt utbrett. Så mycket 
som 17,2 % av hela Sveriges befolkning äger aktier och har på så sätt ett direkt ägande i 
ett eller flera aktiebolag. I siffran är dock inte fondsparande inräknat vilket gör att det 
egentligen en ännu större andel av Sveriges befolkning som antingen har ett direkt eller 
ett indirekt ägande i aktiebolag. (Statistiska Centralbyrån, 2010) Tar man även hänsyn 
till PPM-systemet så kommer i stort sätt alla svenskar lite längre fram i livet att äga 
aktier, åtminstone indirekt. Svenskarna har alltså en stor del av sin förmögenhet 
placerad i investeringar där insynen är begränsad. Detta gör att spararna, eller rättare 
sagt ägarna, vill känna att de kan lita på att den publicerade informationen i 
årsredovisningar är korrekt och att en varningsflagg kommer att utfärdas ifall ett företag 
får ekonomiska bekymmer.  
 
Vid tillfället då vi genomförde vår studie fanns det 359 385 aktiva aktiebolag i Sverige, 
dock var de flesta av dessa privata aktiebolag. Endast 854 av de aktiva svenska 
aktiebolagen var publika, vilket motsvarar 0,2 %. Av de aktiva aktiebolagen 
klassificerades endast cirka 8 % som större bolag, utifrån kriterierna för att räknas som 
ett sådant i enlighet med ÅRL 1:3 p 4. Våra beräkningar gjordes på data inhämtat från 
Affärsdata men för enkelhetens skull tog vi inte tagit hänsyn till att bedömningen görs 
på siffror från två år, utan räknade endast på siffror från det senaste året. Således är det 
verkliga antalet större bolag något mer. Det vi vill illustrera är dock att de mindre 
aktiebolagen utgör en överväldigande majoritet av aktiebolagen i Sverige. Detta gör att 
resultatet av vår studie kan skilja sig mot tidigare studier kring främst publika företag. 
 
I de mindre företagen är det i regel ägarna som leder företagets verksamhet. Således är 
insynen i denna typ av aktiebolag inte lika begränsad för dessa ägare, jämfört med vad 
som diskuterats ovan kring aktieägare. Ägarna i mindre bolag har alltså inte alltid 
samma behov av att säkerställa att den ekonomiska informationen är korrekt, eftersom 
de själva är väl informerade om verksamheten. Det finns dock andra intressenter som 
behöver känna sig trygga med företagets rapportering. De vill givetvis veta om de gör 
affärer med ett välmående företag och om bilden som visas utåt av företaget verkligen 
överensstämmer med verkligheten. I fallet med de mindre företagen är det troligtvis 
banken och leverantörerna som kan bli hårt drabbade om de får felaktig information, 
men även anställda när sådana finns med i bilden. Staten och kommunen brukar också 
ses som intressenter. (FAR, 2006:20-21) Om ett företag exempelvis säljer mot 
förskottsbetalning är det även nära till hands att inkludera företagets kunder i denna 
grupp med risktagare. 
 
Kreditgivare såsom banker behöver veta att låntagaren kommer att ha tillräcklig 
betalningsförmåga för att kunna betala tillbaka sitt lån inom given tidsplan. Här fyller 
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revisionen en viktig roll i både beslutet om huruvida ett lån överhuvudtaget ska beviljas 
samt vilken ränta som bör gälla för lånet. Om företagets finansiella information inte 
granskats av en revisor behöver banken rimligtvis utföra motsvarande kontroller eller ta 
ut en högre ränta på grund av den högre graden av osäkerhet. Trots att man använder sig 
av revision kan dock överraskningar uppstår, vilket gör att revisionens kvalité och 
revisorns träffsäkerhet när det gäller att upptäcka hot mot klientens fortlevnad är viktig 
för banken som givetvis vill minimera sina kreditförluster. Företagets leverantörer 
agerar på samma sätt som en "bank”, då man som kund ofta har en kredittid på 
exempelvis en månad. Leverantörerna behöver även veta vilken kreditlimit som kan 
vara lämplig för ett visst företag och strama åt denna ifall kundens ekonomiska ställning 
försvagas väsentligt. Vore risken alltför hög skulle leverantören rimligtvis kräva 
betalning direkt vid leverans eller till och med i förskott. Leverantörernas roll som en 
typ av kreditgivare för mindre företag ska inte underskattas, eftersom de med sina 
krediter kan vara de enda finansiärerna tillsammans med ägarna. Många intressenter 
använder sig av kreditupplysningsföretag för att minska riskerna med oväntade 
konkurser, men informationen från dem bygger ofta på bland annat revisionen.  
 
I svenska aktiebolag måste revision utföras av en antingen godkänd eller auktoriserad 
revisor (ABL 9:12) och när vi skriver uppsatsen finns det totalt 4 083 godkända eller 
auktoriserade revisorer (enligt revisorssök på Revisorsnämndens hemsida). I Sverige är 
revision ett väl reglerat område, dels genom lag men även genom rekommendationer 
och praxis som fastställs av myndigheter och branschorganisationer (Diamant, 
2004:43). Från och med år 2004 ska revisorer i Sverige bedöma om företagsledningen 
på ett korrekt vis har använt sig av principen fortsatt drift ("going concern") när de 
upprättat årsredovisning. Om ett företag inte har möjlighet att inte fortsätta sin 
verksamhet, eller frivilligt väljer att avsluta den, leder det till felaktigheter i 
redovisningen eftersom en av de grundläggande principerna inom redovisning är att den 
ska baseras på just antagandet om ett företags fortsatta drift (FAR, 2006:34).  
 
Grundtanken med revision är att kvalitetssäkra den information som olika intressenter 
använder sig av för att ta ekonomiska beslut (FAR, 2006: 19). Tyvärr lyckas man inte 
alltid lika väl med detta, vilket vi nämnde ovan. Om kvalitén inte motsvarar 
intressenternas förväntningar och dessa intressenter tar ekonomiska beslut baserade på 
den felaktiga informationen kan de drabbas av betydande ekonomiska konsekvenser. 
Tydligast blir detta när aktierna som en utomstående ägare innehar plötsligt inte är 
värda någonting alls eller när leverantörernas fordringar på kunden kanske inte är värda 
mer än pappret som den senaste fakturan var skriven på. På grund av dessa risker 
efterfrågar utomstående ägare och andra intressenter att revisionen håller en hög kvalité, 
det vill säga att revisorerna gör korrekta bedömningar och således varnar om ett 
företag exempelvis har hinder för sin fortsatta drift. 

1.2 Problemdiskussion 
 
Som vi nämnde tidigare vill ett företags intressenter att revisorn varnar om hot mot 
fortsatt drift. En allmän definition av kvalité är att anpassa sig till kundernas 
förväntningar (Slack, Chambers& Johnston, 2010). Tidigare i litteraturen har det 
dock uppmärksammat att det inom den akademiska världen har funnits svårigheter att 
enas om en gemensam definition av revisionskvalité (Duff, 2009: 401). En av 
anledningarna till varför det har varit då svårt att med precision definiera kvalité är att 
man först av allt måste enas om för vem som produkten eller tjänsten är avsedd. Ett 
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ytterligare problem med kvalité i revision är att det är svårt att mäta kvalitén eftersom 
att man inte direkt kan observera den. Svårigheterna att mäta beror till stor del på att 
man inte har tillgång till revisorns arbetsmaterial och därför inte kan avgöra om revisorn 
faktiskt har rapporterat samtliga brister som upptäcktes under granskningen. En metod 
som har använts tidigare för att komma runt detta problem är att istället mäta det 
omvända förhållandet, det vill säga att mäta förekomsten av dålig kvalitet. (Moizer, 
1997:63). 

Inom forskningen kring revisionskvalité är ett välbeprövat angreppssätt att använda sig 
av varningar om hot mot den fortsatta driften. Eftersom information om inträffade 
konkurser är offentlig och samhället kan observera dem även som utomstående är 
konkurser ett tacksamt undersökningsobjekt. (Knechel & Vanstraelen, 2007:115) Om en 
revisor missat att varna om fortsatt drift kan dennes revision anses vara av dålig kvalitet, 
vilket visas av att allmänheten ofta är väldigt kritiska mot revisorer som missar att 
utfärda en varning kring fortsatt drift för ett företag som kort därefter bevisligen gått i 
konkurs (Nogler, 2008:52).  

Vi inser givetvis att det finns en rad olika faktorer som påverkar revisorns beslut om att 
utfärda en varning eller att avstå från detta. Det är svårt för oss att peka på exakt vilka 
andra faktorer detta är men det kan exempelvis vara revisorns kompetens, erfarenhet, 
syn på det makroekonomiska läget och förhållandet till klienten. Utfärdas en varning 
om en klient finns det av förklarliga skäl en betydande risk att klienten inte längre vill 
använda sig av samma revisor i framtiden, ifall företaget skulle överleva. Det finns även 
en risk att klientens problem förvärras av revisorns anmärkning om hot mot fortsatt 
drift. Kanske blir det i själva verket revisorns varning som stjälper klienten, snarare än 
de risker som revisorn identifierat, för vem vill göra affärer med ett företag som fått en 
varning om risk för konkurs i revisionsberättelsen? På detta sätt kan en varning om 
fortsatt drift bli en självuppfyllande profetia (Citron & Taffler, 2001:354). Samtidigt 
tycker vi att angreppssättet är mycket användbart på företag som faktiskt har visat sig gå 
i konkurs, eftersom en utomstående då faktiskt kan resonera att revisionsberättelser utan 
anmärkning har en lägre kvalité oavsett vilka faktorer som har påverkat denna kvalité. 

I Sverige regleras revisorns ansvar för varningar om fortsatt drift i Revisionsstandard 
(RS) 570. Enligt denna standard ska en revisor bedöma företagets fortlevnad under en 
period framåt i tiden och denna period avser de 12 månader som följer efter 
bokslutsdagen. Om det finns tvivel kring den fortsatta driften ska detta uttryckas i 
revisionsberättelsen. (FAR, 2006: 34) Observera att hot mot fortsatt drift ska påpekas i 
revisionsberättelsen även i de fall där det uttryckligen framgår i företagets 
årsredovisning, i exempelvis förvaltningsberättelsen. Att ett företag utan varning går i 
konkurs under den nämnda perioden kan ses som ett misslyckande från revisorns sida 
och kan därför även tolkas som ett tecken på att revisionen var av dålig kvalité 
(Knechel, 2007:115, Geiger & Rama 2006:1). Det är därför möjligt att definiera dålig 
revisionskvalité enligt följande;  

 
• Ett företag går i konkurs inom 12 månader från det senaste bokslutsdatumet 

och revisorn hade inte utfärdat en varning om hot mot fortsatt drift i 
revisionsberättelsen. 

 
Detta är något som i revisionssammanhang benämns som ett typ II-fel. En revisor kan i 
sin bedömning begå två olika typer av fel; typ I och typ II. Båda typerna av fel kan 
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sägas indikera dålig kvalité, eftersom revisorn har gjort en felaktig bedömning i båda 
fallen. Den första varianten, typ I, innebär att en revisor rapporterar om brister när 
sådana inte existerar. I den här kontexten skulle detta fel uppkomma när en revisor 
varnar om konkurs när det inte finns skäl att göra så, även om detta kanske visar sig 
först senare. Anledningen till felet kan exempelvis vara att revisorn har gjort en alltför 
pessimistisk bedömning av kundernas betalningsförmåga men det visar sig att företaget 
klarar av att hantera sin likviditet. Det omvända gäller för typ II som är den typ av dålig 
kvalité som vi avser att undersöka i vår studie. Denna typ av fel innebär att det har 
funnits brister, men att revisorn inte har anmärkt på dessa. I vår studie av bolag som 
inlett konkurs fanns det alltså anledning att utfärda en varning kring fortsatt drift, 
men av någon anledning så gjorde revisorn inte detta. 
 
Att mäta förekomsten av typ I eller typ II fel är ett tacksamt sätt att konstruera en proxy 
för revisionskvalité eftersom man kan utgå från revisionsberättelser, som är det enda av 
en revisors arbete som finns tillgängligt för utomstående. Revisionsberättelsen är den 
definitiva slutprodukten av revisorns arbete och således även ett objekt som vi kan 
studera. 
 
Innan man låser fast sig vid ett tillvägagångssätt bör man studera alternativa vägar att 
mäta kvalité. Andra angreppsätt än att studera varningar om fortsatt drift har använts i 
forskningssammanhang. Det mest naturliga sättet att studera dålig kvalité är att se när 
en revisor tvingas betala skadestånd eller blir anmäld på grund av ett revisionsuppdrag 
(Francis, 2004). Detta sätt är dock vara svårt att använda sig av eftersom relativt få 
revisorer blir fällda eller anmälda i Sverige (Revisorsnämnden, 2010). Ett annat 
angreppssätt är att studera återutgivning ("restatements") av finansiella rapporter 
(Francis, 2004:348). Vi ser dock inga möjligheter att göra detta i en studie av svenska 
bolag då man i Sverige inte återutger rapporter på samma sätt som man gör i USA. 
Ytterligare ett sätt som har använts i tidigare studier är att titta på "onormala" eller 
"aggressiva" periodiseringar och söka samband mellan dessa och andra faktorer (Choi, 
Kim & Kim, 2010:75). Det har sagts att en revisor med en alltför lättsam eller passiv 
inställning tillåter onormala periodiseringar i större utsträckning än mer konservativa 
revisorer. Det fjärde och sista sättet som vi väljer att nämna här är att mäta tiden som 
läggs ner på revisionen och använda detta som ett tecken på revisionskvalité (Leventis 
& Caramanis, 2005:460). Som utomstående är dock även detta svårt eftersom man då 
vanligtvis inte har tillgång till siffror som visar antalet timmar en revisor lägger ner på 
olika klienter. Vi menar istället att den goda accessen till information om bolag som har 
gått i konkurs under den närmaste tiden, tillsammans med det faktum att en revisor 
enligt nuvarande regelverk ska varna när det finns osäkerhet kring den fortsatta driften, 
gör att dessa varningar lämpar sig väl för att användas i vår studie. Vi anser också att 
denna metod känns mer intuitiv att arbeta med, jämfört med att studera mer svårtolkade 
samband kring exempelvis onormala periodiseringar. 

Vad kan tänkas påverka revisionskvalitén? Forskning genomförd i andra länder har 
visat att en rad olika variabler kan påverka kvalitén i revision, exempelvis storleken på 
revisionskontor och ifall revisorn har en koppling till en så kallad Big 4-firma eller ej 
(Francis, 2004:352). Dessa variabler är såklart av intresse för oss och eftersom studierna 
är fokuserade på främst amerikanska publika bolag vore det intressant att se om 
resultatet går att applicera även under svenska förhållanden med privata bolag.  

Revisorer i Sverige har kritiserades i media när det visade sig att ett antal revisorer hade 
väldigt många uppdrag. Individer med många revisionsuppdrag ifrågasattes och man 
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undrade hur många revisionsuppdrag man verkligen kan ha med bibehållen kvalité. År 
2004 gjorde kreditupplysningsföretaget Upplysningscentralen en sammanställning över 
revisorer och antalet uppdrag som de var registrerade på. Då hade mer än 129 revisorer i 
Sverige över 200 uppdrag och mellan 1999 och undersökningsåret 2004 så hade det 
genomsnittliga antalet uppdrag ökat med 30 procent. Det hela publicerades i Dagens 
Nyheter och man menade att en revisor rimligtvis inte kan göra ett bra jobb om de är 
ansvariga för flera hundra uppdrag samtidigt. En representant från revisorssamfundet, 
SRS, uttalade sig och menade att mellan 70 och 150 uppdrag borde vara fullt möjligt 
beroende på vilken sorts företag man reviderar. Även om dessa revisorer har assistenter 
som gör en hel del av arbetet så är revisorerna ändå ansvariga och ska övervaka att 
allting går rätt till. (Flores, 2004) Att utföra revision på över 200 uppdrag innebär att en 
revisor inte borde lägga mer än en dag i genomsnitt per uppdrag, om man antar att år 
rymmer cirka 230 arbetsdagar (Kruse, 2010). Frågan är om det verkligen är rimligt och 
om det samtidigt går att hålla en hög kvalité. 
 
På 80-talet var diskussionen kring revisionskvalité fokuserad på om revisionen utfördes 
av en Big 4-byrå eller ej (Francis, 2004:352), på den tiden benämnt Big 8-byråer 
eftersom det då fanns åtta större byråer. Sakta men säkert har fokus förflyttats mot att 
undersöka om det finns skillnader mellan olika Big 4-kontor (Francis et al, 2009), då 
man kan argumenteras för att alla Big 4 kontor inte har exakt samma förutsättningar. 
Man kan säga att forskningssamhället har gått från att fokusera på revision och 
byråtillhörighet till revision och kontorstillhörighet och nästa steg i denna process är att 
fokusera mer på den individuella revisorn och dennes karaktärsdrag. Vi tycker att 
forskningen går i rätt riktning men tycker samtidigt att det är viktigt att komma ihåg att 
den enskilda revisorn interagerar med sin omgivning och sina kollegor. Det blir därför 
intressant att studera antalet anställda på det lokala kontoret om man tror att revisorerna 
utbyter erfarenheter och idéer som kan påverka revisionskvalitén. De anställda på 
revisorns lokala kontor går även att koppla till debatten om antal uppdrag. Man kan 
tänka sig att det på ett mindre kontor blir många uppdrag per påskrivande revisor ifall 
det finns tillgång till få kvalificerade revisorer. Omvänt kan man tänka sig att det finns 
många uppdrag per revisor på ett större kontor därför att man av organisatoriska skäl 
medvetet samlat uppdragen på färre revisorer och det finns många assistenter att tillgå. 
Som vi nämnt bör assistenterna påverka revisorns möjligheter att hantera ett större antal 
uppdrag, eftersom revisorerna kan ha varierande möjligheter att delegera arbetet. Vi tror 
att fler assistenter leder till att revisorn får ökade möjligheter att hantera ett större antal 
uppdrag utan att kvalitén blir lidande. 
 
Det finns ytterligare variabler på individnivå som kan vara värda at undersöka, 
exempelvis revisorns ålder. Anledningen till att vi finner den intressant är den skulle 
kunna påverka revisionskvalité både positivt och negativt beroende på hur man 
resonerar. En äldre revisor har samlat på sig viktiga erfarenheter och kan även tänkas 
vara mer säker i sin yrkesroll. Gällande regelverk kring revisorns ansvar vad gäller 
anmärkning på hot mot fortsatt drift är dock relativt nytt, vilket gör att en äldre revisor 
kan tänkas fortsätta resonera i gamla banor och medvetet eller omedvetet bortse från 
dessa förändringar. Det finns ingen tidigare forskning kring sambandet mellan ålder och 
just revisionskvalité. Revisorns ålder har inte heller diskuterats i media. Vi saknar 
information kring detta och är nyfikna kring huruvida avsaknaden av ett samband 
motiverar avsaknaden av debatt. 

Ovanstående diskussion leder oss till vår problemformulering. 
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1.3 Problemformulering 
 
I vilken utsträckning påverkas revisionskvalitén av: 

• revisorns totala antal uppdrag? 
• övriga anställda på revisorns lokala kontor? 
• revisorns ålder? 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka kvalitén i revisorns arbete. Olika faktorer 
som kan tänkas påverka kvalité, eller närmare bestämt avsaknaden av kvalitén, kommer 
att undersökas. Vi vill alltså undersöka om det finns någon koppling mellan kvalitén i 
revisorns arbete och antalet uppdrag som revisorn har. Vi vill även se hur 
organisatoriska egenskaper på kontorsnivå och individuella faktorer påverkar 
revisionskvalitén. Dessa områden är tämligen outforskade och vi avser att bidra med ny 
kunskap om revision och revisionskvalité genom att fördjupa oss i dessa dimensioner. 
Den främsta styrkan i vår uppsats, som vi avser att utnyttja på bästa sätt givet våra 
förutsättningar, är den unika kombinationen av variabler som ingår i studien. 

1.5 Avgränsningar 
 

• Vi avser att endast undersöka kvalitén i svenska revisorers arbete i svenska 
bolag. 

• Vi avgränsar oss till att undersöka träffsäkerheten i varningar om fortsatt drift 
och använder detta som vår proxy för revisionskvalité. Vi menar på att en 
revisor enligt gällande praxis ska utvärdera om det finns osäkerhet kring fortsatt 
drift. Om ett företag går i konkurs inom 12 månader från bokslutsdagen och 
revisorn inte varnat för osäkerhet kring fortsatt drift kan detta ses som dålig 
revisionskvalité. 

• Vi kommer endast att basera vår studie på typ II-fel och väljer en metod som 
utelämnar fel av typ I. 

• Vi studerar endast revisionsberättelsen och inte tillhörande årsredovisning, då en 
varning alltid ska lämnas även i revisionsberättelsen. 

• Vi kommer inte att undersöka själva revisionsarbetet eller revisorns 
beslutsprocess kring vilken revisionsberättelse som ska utfärdas. 

• Vi kommer inte att ta ställning till storleken på revisorns andra uppdrag utan 
endast det totala antalet uppdrag. Vi undersöker således inte hur komplexiteten i 
revisorns kundportfölj kan påverka kvalitén i revisionen av ett enskilt företag. 

• Vi kommer endast undersöka övriga anställda inom arbetsområdet revision på 
revisorns lokala kontor, det vill säga inte anställda inom andra arbetsområden. 
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1.6 Begreppsförklaring 
 

Big 4 
Med detta menas de fyra stora revisionsbyråerna Deloitte, Ernst & Young, KPMG och 
PricewaterhouseCoopers (PwC) som alla är resultatet av en rad olika 
sammanslagningar. De är de fyra största revisionsbyråerna både internationellt och på 
många enskilda nationella marknader, exempelvis i Sverige. I forskningssammanhang 
brukar man dela upp byråer, kontor eller revisorer (beroende på vad som undersöks) i 
grupperna Big 4 och icke-Big 4. Anledningen till detta är givetvis att det har visat sig 
vara en signifikant variabel i flertalet studier. 
 
Kvalificerad revisor 
Om inget annat står så avser vi med detta begrepp revisorer som är antingen 
auktoriserade, godkända med examen eller godkända utan examen. 

ABL 

Aktiebolagslagen SFS 2005:551 

ÅRL 

Årsredovisningslagen SFS 1995:1554 

FAR 

Föreningen Auktoriserade revisorer, branschorganisation för revisorer och rådgivare 

RS 

Revisionsstandard i Sverige, ett regelverk som används vid revision av företag 

Varningar eller anmärkningar  

Under ett flertal ställen i texten skriver vi varningar om hot mot fortsatt drift eller 
anmärkning på osäkerhet kring fortsatt drift. Termerna varningar och anmärkningar är 
utbytbara och i vår uppsats används de som synonymer. 

 



Kapitel 2 - Vetenskaplig metod 

9 
 

Kapitel 2- Vetenskaplig metod 
I detta kapitel inleder vi med att beskriva val av ämne, vår förförståelse och vår 
kunskapssyn. Dessa två faktorer påverkar vårt arbete på ett eller annat sätt, om än 
undermedvetet. Vi försöker därför beskriva dem för att ge läsaren en ökad förståelse för 
oss och vårt sätt att resonera. Vi fortsätter kapitlet med att kort beskriva vår val av 
metod, som vi kommer att presentera utförligare i ett eget kapitel. Efter detta redogör vi 
för studiens perspektiv, vilket är viktigt vid tolkningen av resultatet. Kapitlet avslutas 
med kommentarer till våra val av källor och teorier, samt kritik mot dessa utifrån ett 
antal kriterier.  

2.1 Ämnesval 
 
Vi har valt att skriva inom området revision eftersom vi båda planerar att arbeta med 
detta efter examen. Att vi valde att fokusera på just kvalité beror på att vi tror att en 
central framgångsfaktor är intressenternas förtroende för revisorn. Om kvalitén blir 
lidande kommer detta rimligtvis att påverka förtroendet för revisorn. Försvagat 
förtroende kan ge effekter både för den enskilda revisorn och på ett aggregerad plan, 
exempelvis för en större byrås varumärke eller yrkeskåren som helhet. I och med 
avskaffandet av revisionsplikten för mindre bolag kan det troligtvis bli ännu viktigare 
än tidigare att visa på revisionskvalité. 
 
Samtidigt som kvalité är viktigt så finns det en annan aspekt, nämligen kvantitet, som 
revisorer också måste ta ställning till. Ett större antal uppdrag kan ge goda möjligheter 
till ökad vinst för revisionsbyrån och det gäller därför att utnyttja sin tid effektivt för att 
få mycket gjort. På grund av detta är debiteringsgrad ett vanligt förekommande 
prestationsmått för revisorer, i likhet med många konsulter eller andra tjänsteutövare. 
Givetvis leder detta till en intressant balansgång mellan kvalité och kvantitet, speciellt 
eftersom revisorn säljer en försäkran om en årsredovisnings riktighet. Det går att dra 
intressanta paralleller till den debatt om styrelseuppdrag som pågick i Sverige under år 
2009. Det skrevs då om ett antal personer som ingick i så pass många styrelser, att man 
frågade sig ifall de ens hann läsa igenom möteshandlingarna. Denna debatt och 
jämförelsen med revisorernas balansgång mellan kvalité och kvantitet gjorde oss ännu 
mer intresserade av att undersöka om antalet uppdrag för revisorer påverkar kvalitén i 
deras utlåtanden. 

2.2 Förförståelse 
 
Våra tidigare erfarenheter, kunskaper och värderingar är någonting som vi tar med oss 
in i varje nytt projekt vi deltar i. Denna samling av förkunskaper kan påverka studien. 
Genom att vara medveten om denna risk kan man försöka arbeta för att minimera risken 
för påverkan. I vetenskapen benämns denna typ av initial information som förförståelse 
(Bryman & Bell, 2005:43 alt Johansson-Lindfors, 1997:76). 
 
Det är i regel extra viktigt att presentera sin förförståelse i de fall där studien som 
genomförs är av kvalitativ natur, eftersom det då finns ett visst tolkningsmoment 
involverat (Olsson & Sörensen, 2007:64). Denna uppsats grundar sig dock inte på en 
kvalitativ studie, vilket diskuteras längre fram i detta kapitel. Vi väljer ändå att 
presentera vår förförståelse eftersom det kan ge läsaren en inblick i hur vi resonerar som 
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uppsatsförfattare men även för att visa varför vi finner ämnesområdet intressant och har 
valt den problemformulering som presenterats tidigare (Bjereld, Demker & Hinnfors, 
2006: 14). 
 
Det finns en rad olika typer av förförståelse och den som i första hand kommer att 
diskuteras nedan är den teoretiska förförståelsen, som kan delas in i förstahands- och 
andrahandsförförståelse. Johansson-Lindfors definierar dem som dels självupplevda 
erfarenheter och dels förståelse som är inhämtad från sekundära källor såsom 
vetenskapliga artiklar, föreläsningar och böcker. (Johansson-Lindfors, 1997:76) 
 
Förförståelsen som bygger på andrahandsinhämtad information kommer framför allt 
från vår tid som studenter vid Handelshögskolan i Umeå. Vi har båda två läst kurser 
inom redovisning och revision på avancerad nivå. Carl har läst sina kurser i Umeå 
medan Johanna även har läst kurser på University of Wisconsin, Madison i USA. Att vi 
har kunskaper inom ämnet revision underlättar både informationssökningen och 
förståelsen av facktermer. Det faktum att Johanna inte har studerat ämnet närmare på 
hemmaplan ser vi inte som något problem. Visserligen ser regelverket något annorlunda 
ut i USA, men vi ser samtidigt studierna där som någonting positivt eftersom många 
vetenskapliga artiklar är skrivna i USA. Artiklarna kan grunda sig på de nationella 
förutsättningar som råder där, men dessa får vi tack vare Johannas utbytestermin en 
ökad inblick i. Vi anser även att vi med vår något olika förförståelse kan komplettera 
varandra på ett bra sätt. 
 
Carl har tidigare under terminen genomfört 10 veckors praktik på en av de stora 
revisionsbyråerna i och har under uppsatsskrivandet fortsatt arbete där. Detta innebär att 
Carl har en viss förstahandsförförståelse. Vi anser inte att detta har någon direkt negativ 
påverkan på vår studie, utan att det snarare är positivt att vi lätt kan vända oss till någon 
om vi har tekniska eller praktiska frågor. Dessutom har vi på grund av detta även 
kunskaper om hur en revision går till i praktiken, vilket vi ser vi som ytterst positivt. 
 
Tidigare under studietiden skrev vi vår C-uppsats tillsammans vilket underlättade de 
initiala faserna av detta arbete, eftersom vi inte behövde lägga ner värdefull tid på att 
lära känna varandra. Vi är samtidigt medvetna om att man kanske inte är lika kritiska 
mot varandra när man redan är van att arbeta tillsammans och att man inte alltid tänker 
det där extra steget själv vid alla tillfällen. Att välja ett uppsatsämne som fokuserar på 
revision var självklart då vi båda har ambitioner att bli revisorer i vårt yrkesverksamma 
liv. Att valet föll på att undersöka just revisionskvalité var för att man som användare av 
en revisionsberättelse förväntar sig att den håller god kvalité. Vi har även blivit 
influerade av en allmän diskussion angående kvalité och även detta påverkar såklart att 
vi ser detta som ett intressant område att undersöka närmare. 
 

2.3 Kunskapssyn- Hur vi ser på världen 
 
I vetenskapliga arbeten diskuteras ofta olika sätt att se på världen samt vilken kunskap 
som är godtagbar. Det finns en mängd olika sätt att klassificera kunskapssyner, 
beroende på önskad detaljgrad men Johansson-Lindfors menar att en lämplig 
avgränsning kan vara att utgå från positivism och hermeneutik. Dessa två 
huvudströmningar rymmer de flesta andra kunskapssyner men man måste samtidigt 
vara medveten om de nyanser som existerar. (Johansson-Lindfors, 1997:37- 38) 
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Positivismen kan beskrivas som en kunskapsteoretisk utgångspunkt där man använder 
sig av naturvetenskapliga metoder för att studera den sociala verkligheten och där 
forskaren därmed ska vara värderingsfri. (Bryman & Bell, 2005:26) Värderingsfri 
innebär att kunskapen ska vara objektiv och att forskaren ska förmedla information om 
samband. (Johansson-Linfors, 1997: 40) I vår uppsats avser vi att undersöka om det 
finns några statistiska samband mellan olika variabler. På detta sätt försöker vi finna 
orsakssamband eller åtminstone så kallade numeriska samband. En annan beskrivning 
är att forskaren utifrån ett empiriskt datamaterial försöker bekräfta eller förkasta olika 
teorier (Bjereld et al, 2006: 71), vilket vi också avser att göra. Ytterligare en annan 
aspekt av det positivistiska synsättet är att forskaren står i en så kallad yttre relation till 
det undersökta, vilket betyder att det finns distans mellan forskaren och det undersökta 
objektet, samt att forskaren kan bytas ut mot en annan utan att detta påverkar resultat 
och slutsatser (Patel, 2003:28). Vi menar att om någon annan skulle genomföra samma 
undersökning som vi beskriver i kommande kapitel skulle resultatet inte att bli 
annorlunda, eftersom de metoder som används kommer att leda till ett likvärdigt resultat 
oavsett vem som har utfört arbetet. 
 
På andra sidan av skalan finns den hermeneutiska kunskapssynen som bygger på att 
man ska tolka människans handlingar och att man ska uppfatta saker ur de sociala 
aktörernas perspektiv (Bryman & Bell, 2005:589). Ibland när man talar om denna 
ståndpunkt så nämner man även konstruktivism, vilket innebär att det är de sociala 
aktörerna som får tillstånd sociala företeelser (Bryman & Bell, 2005:34). Det är fullt 
möjligt att undersöka vad som orsakar dålig revisionskvalité med hjälp av en 
tolkningsprocess, genom att utföra intervjuer med personer med specialistkunskap inom 
området (exempelvis yrkesverksamma revisorer). Utifrån genomförda intervjuer skulle 
det vara möjligt att utmejsla olika faktorer som påverkar arbetet med revision. Det är ju 
trots allt revisorerna själva i kombination med användarna av deras tjänster som 
definierar vad kvalité är.  
 
Vi anser att det positivistiska synsättet är mer passande för oss då vi på ett objektivt sätt, 
med minimerad inblandning av oss eller de undersökta objekten, vill ta reda på om det 
finns variabler som på ett medvetet eller omedvetet sätt kan leda till en dålig 
revisionskvalité. Dock menar vissa författare (Bjereld et al 2006:72 och Johansson-
Lindfors, 1997: 41) att indelningen i ovanstående kunskapssyner är förlegad och att 
ingen egentligen är renodlat positivist eller hermeneutisk utan att det som kan skilja 
dessa två ståndpunkter åt är olika forskningsintressen. Vi håller till stor del med dessa 
författare om att det kan vara svårt att sätta sig själv i ett speciellt fack och inte röra sig 
utanför ramarna. Som vi nämnt ovan så avser vi dock ändå att på ett objektivt sätt finna 
samband och därmed så hamnar vi närmare den positivistiska än den hermeneutiska när 
vi kategoriserar vår kunskapssyn. 
 
 

2.4 Angreppssätt - Hur vi angriper vårt problem 
 
Inför arbetet med denna uppsats har vi läst och sammanställt tidigare forskning inom 
området revision och kvalité hos revision. Denna undersökning av litteraturen har legat 
till grund för den uppsättning variabler som vi undersökte med fokus på deras inverkan 
på revisionskvalitén. Detta angreppssätt kallas för deduktion och handlar i grova drag 
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ofta om att ur teorier generera hypoteser som antingen förkastas eller ej (Bryman & 
Bell, 2005:25). Vi har redan beskrivit att vi har ett positivistiskt synsätt, vilket ofta 
förknippas med just ett deduktivt arbetssätt. (Johansson-Lindfors 1997:56) Det 
deduktiva angreppssättet har även kallats "Bevisandets väg" (Patel, 2003:23). 
 
Några variabler som vi undersökte i vår studie fanns det dock inte någon direkt tidigare 
forskning på. För dessa variabler var det därför nära till hands att vi använde oss av ett 
annat angreppssätt, nämligen det induktiva. Det induktiva forskningsarbetet utgår från 
verkligheten och vad som upptäcks där, för att sedan generera nya teorier (Olsson et al 
2007: 32). Detta angreppssätt är något som även benämns som "Upptäckandets 
väg" (Patel, 2003:23). 
 
En annan möjlighet är att tänka sig att vår undersökning har drag av både deduktivism 
och induktivism i en kombination av angreppssätten, något som vissa författare 
benämnt som abduktion (Olsson et al 2007:33) eller den gyllene medelvägen 
(Johansson-Lindfors, 1997:59). Man arbetar då iterativt med teori och empiri för att nå 
en slutsats. Eftersom det redan finns en stor teoretisk bas inom området revision och 
kvalité inriktad på varningar om hot mot fortsatt drift så menar vi att vårt bidrag till 
området egentligen enbart är en utökning av tidigare teorier. Vi försöker lägga till 
ytterligare en dimension men detta är enligt oss inte tillräckligt för att benämna vårt 
angreppssätt som induktivt eller abduktivt, vilket är anledningen till att vi ser vårt 
angreppssätt som deduktivt. Vår utgångspunkt var ett antal teorier och vetenskapliga 
artiklar inom området, som vi använde som stöd för vår frågeställning. Genom att söka 
svar på frågeställningen, eller problemformuleringen, så försökte vi bidra med ökade 
kunskaper inom det undersökta området. 

2.5 Metodval - Hur vi undersöker vårt problem 
 

När vi väl bestämt vilket angreppssätt som vi skulle använda oss av för att komma fram 
till ett svar på vårt problem så behövde vi lägga upp en strategi för hur vi metodologiskt 
skulle utföra arbetet. Vi valde att använda oss av den kvantitativa ansatsen vilket 
innebar att vi samlade in data som vi försökte dra slutsatser utifrån och förhoppningsvis 
är det även möjligt att generalisera våra resultat till objekt utöver just de som undersöks 
i studien (Bell, 2000:13). Möjligheten att generalisera avgörs dock av en rad faktorer 
såsom urvalsmetod och detta kommer att diskuteras i uppsatsens avslutande kapitel. 
Kvantitativ forskning är att mäta och samla in data, samt att applicera statistiska 
bearbetnings- och analysmetoder på dessa data (Patel, 2003: 14). Detta är också precis 
vad vi avsåg att göra. Vi försökte exempelvis att mäta förekomsten av varningar kring 
fortsatt drift och med statistisk metod mäta sambandet med ett antal variabler. 

 
Även syftet med en studie är viktigt att ha i åtanke när man avgör vilken 
forskningsmetod som ska appliceras. Den kvantitativa metoden leder till att man samlar 
in lite information om många objekt, att det finns en systematik bland observationerna 
samt att det gemensamma, genomsnittliga och representativa framhävs i resultatet. 
(Holme & Solvang, 1997:76) Eftersom att vi avsåg att ta reda på faktorer som kan 
kopplas till en bristande revisionskvalité och ville att resultatet skulle kunna appliceras 
på den stora massan revisorer och deras revisionsberättelser blev detta ett naturligt val 
av metod till vår uppsats. 
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En annan aspekt av den kvantitativa metoden är att den kännetecknas av att information 
bearbetas som siffror. (Holme et al, 1997:76-77) Detta passar utmärkt in på vår studie 
då vi avsåg att statistiskt undersöka olika samband som kan påverka revisionskvalité. 
Enligt Olsson et al kan man dela upp den kvantitativa metoden i deskriptiv forskning 
och förklarande forskning. Den deskriptiva forskningen innebär att man beskriver hur 
någonting ser ut, medan den förklarande forskningen söker efter samband (Olsson et al, 
2007: 68). Även om vi kommer att beskriva fördelningen av en rad olika variabler för 
en grupp revisorer så var vårt mål att förklara sambanden mellan dessa och 
revisionskvalité. 

2.6 Perspektiv 
 
Bjereld et al anger att man måste bistå läsaren med en förklaring till vilket perspektiv 
som forskning bedrivs med, eftersom det annars är lätt att läsaren skapar ett eget 
perspektiv. Skapar läsaren ett eget perspektiv kan detta leda till att han eller hon tolkar 
resultatet av forskningen på ett annat sätt än det som egentligen var avsett. (2006:17) Vi 
använde oss av perspektivet som användare av revisionsberättelser. Eftersom vi 
fokuserade på typ II-fel, alltså när det finns brister i ett företag som revisorn inte 
rapporterar, är resultatet av stort intresse för en investerare eller andra intressenter som 
riskerar att inte ha korrekt information angående ett specifikt företag. Vi definierade 
därför kvalité ur intressenternas perspektiv, en definition som revisorerna inte 
nödvändigtvis är eniga om.  
 
Vi misstänker att revisorernas syn på kvalité är betydligt bredare och att helheten i 
revisionen utgör kvalité, från att man möter kunden till att man skriver under 
revisionsberättelsen. Vidare tror vi att revisorer är fullt inställda på att en granskning 
inte görs med hundra procents säkerhet, utan endast med hög säkerhet att inga 
väsentliga fel förekommer. Vi kan delvis hålla med om detta. Intressenterna kan dock 
förvänta sig mer än så, framförallt kring fortsatt drift eftersom konsekvenserna kan bli 
mycket stora varför detta sätt att mäta kvalité är lämpligt ur ett intressentperspektiv. Den 
insamlade information som vi använde oss av är också vad som på ett eller annat sätt 
finns tillgänglig för den intressent som är tillräckligt nyfiken. De saknar liksom oss 
insyn i själva revisionsarbetet. 

2.7 Val av källor och teorier 
 
För att bilda oss en uppfattning om forskningen inom området så använde vi oss av 
databaserna EBSCO och Emerald Fulltext via Umeå Universitetsbiblioteks hemsida. I 
vår informationssökning använde vi oss av sökord som ”audit quality”, ”going 
concern”, ”auditor”, ”gender” samt ”auditor failure”. Se tabell nedan över exempel på 
kombinationer och antal träffar: 
 

 
Tabell 1: Exempel på sökord och antal träffar 

Ord EBSCO 

-antal träffar 

Business Source 

Premier- antal träffar 

Going concern+ audit quality 27 1680 

Going concern+ audit failure 17 1035 
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Going concern opinion+audit quality 16 637 

Auditor knowledge+ audit quality 15 640 

Multiple clients+ audit quality 6 723 

Auditor gender+ audit quality 0 109 

Auditor age+ audit quality 3 400 

Stress+ audit quality 12 1434 

 
Från dessa sökord fann vi vetenskapliga artiklar som behandlat ämnet. Utifrån dessa 
artiklar arbetade vi även med att finna äldre artiklar som var citerade i de artiklar vi fann 
genom sökningarna i databaserna. Vissa artiklar hade vi kommit i kontakt med tidigare 
under kurser som vi läst. För att kunna förklara exempelvis revision och 
revisionsberättelsen använde vi oss av kurslitteratur. Vi har även använt oss av 
publikationer utgivna av FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer). 
 

2.8 Kritik mot källor 
 
När vi utvärderar de källor som vi har använt så utgår vi från fyra kriterier som enligt 
Ejvegård ska vara uppfyllda (Ejvegård, 2003:62-63); 
 
1) Äkthetskrav 
2) Oberoendekrav   
3) Färskhetskrav  
4) Samtidighetskrav  
 
Äkthetskravet innebär att källorna ska vara fri från förfalskning. Det kan dock vara svårt 
för oss att verkligen styrka det kriteriet, men det faktum att vi har använt oss av källor 
publicerade i ansedda publikationer samt att de är citerade av andra författare tyder på 
att kravet på äkthet rimligtvis är uppfyllt. Exempel på publikationer är The Accounting 
review och Auditing: A Journal of Practice and Theory som båda finns tillgängliga via 
American Accounting Association. Böckerna som vi har använt oss av anser vi även 
uppfyller äkthetskravet då de antingen är använda som kurslitteratur eller publicerade av 
branschorganisationen för revisorer i Sverige. En del av vår teori är baserad på lagtext i 
Sverige och dessa har vi ingen anledning att kritisera som oäkta. 
 
Så långt det har varit möjligt har vi försökt att uppfylla oberoendekravet som innebär att 
man i så stor utsträckning som möjligt ska använda sig av primärkällor. När olika 
författare har beskrivit tidigare forskning har vi tagit fram den information som varit av 
intresse och använt oss av den primära källan. Anledningen till detta är att vi inte ska 
missa grundtankarna hos den ursprungliga författaren eller bli missledda för att den 
senare författaren som refererat till tidigare studier har misstolkat forskningsresultaten.  
 
Detta påverkar dock färskhetskravet som innebär att man ska använda sig av så ny 
forskning som möjligt. Det kan tyckas motstridigt, men ny forskning ska alltså 
prioriteras framför äldre. Vi anser att detta kan vara riktigt, men samtidigt behöver äldre 
och välciterade artiklar inte vara sämre eller mindre riktiga endast för att de är äldre. 
Om nyligen publicerad forskning har styrkt äldre forskning så finns det ingen anledning 
att vara kritisk till användandet av de äldre artiklarna. 
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Samtidighetskravet bygger på att forskning kan vara utförd i samband med någon 
händelse och ju längre tid som passerar desto större är risken att källan inte längre är 
tillförlitlig. Detta kriterium anser vi är relativt överflödigt då man inom revision i regel 
forskar på datamaterial som är något äldre, samtidigt som förutsättningarna inte 
förändras lika fort på grund av olika typer av regleringar. En del av våra källor har 
baserat sina studier på data under längre tidsperioder och detta kan betyda att resultatet 
inte är applicerbart vid tidpunkten för vår uppsats. Vi är medvetna om detta men tror 
samtidigt inte att det har någon väsentlig påverkan på vår studie då tidigare studier i 
första hand har används för att hitta lämpliga kontrollvariabler i vår egen undersökning.  
 
Kritik som inte passar i någon av ovanstående kategorierna är det faktum att en stor del 
av källorna är baserade på amerikansk forskning. Detta är dock svårt att komma ifrån 
eftersom majoriteten av forskningen bedrivs där. Man får efter bästa förmåga försöka 
applicera deras resultat utifrån svenska förutsättningar med en viss sund skeptisk 
inställning, man bör vara medveten om att redovisning och revision egentligen är delvis 
beroende och delvis oberoende av land och kultur. 

2.9 Etik 
 
Bryman och Bell beskriver ett antal olika regler som en forskare bör hålla sig till 
angående personer som är direkt inblandade i undersökningar och studier. Ett urval av 
dessa principer utgörs av informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och anonymitets- 
och nyttjandekravet samt falska förespeglingar. (Bryman & Bell, 2005:557) Eftersom 
syftet med denna uppsats är att studera kvalitén i individers arbete så kan det tänkas att 
informationen kan vara känslig om det skulle presenteras vem som har "gjort ett dåligt 
jobb" och vem som har ”presterat bra”. Informationskravet syftar på att berörda 
personer informeras om studiens syfte. Eftersom officiellt publicerat material kommer 
att användas för att sammanställa data så anser vi inte att våra undersökningsobjekt, 
revisorerna, är i behov av underrättelse. De har redan indirekt godkänt att materialet kan 
användas eftersom exempelvis revisionsberättelserna och deras arbetsplats är offentlig. 
Samtyckeskravet handlar om att de som ingår i studien frivilligt ska kunna avbryta sitt 
deltagande under studiens gång. Vi ser inte att detta krav går att applicera på vår studie. 
Anonymitetskravet är dock högst aktuellt och vi har hanterat personuppgifter med 
största respekt. Data som vi samlat in kommer vi därför inte att varken publicera eller 
lagra, för att förhindra att obehöriga kan identifiera enskilda revisorer i vår studie. 
Nyttjandekravet och falska förespeglingar blir i likhet med samtyckeskravet inte 
aktuella. 
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Kapitel 3- Teoretisk referensram 
  
Ämnet revision berördes kortfattat i inledningen av denna uppsats. Nedan följer en 
utförligare beskrivning av vad revision är och varför det utifrån olika teorier finns ett 
behov av revision. Efter detta presenteras studier relaterade till våra 
undersökningsvariabler. Vi avslutar därefter med teorier kring ett antal variabler som 
tidigare har visat sig påverka revisionskvalité på ett eller annat sätt och därför 
användes som kontrollvariabler i vår studie.  

3.1 Bakgrundsteorier 
 
I de kommande styckena redogör vi för bakgrundsteorier. Dessa teorier bygger den 
grund som studien vilar på. Efter att ha redogjort för vad revision är så förklarar vi 
behovet revision utifrån några väletablerade modeller. Vi beskriver även 
revisionsberättelsen och redogör för delar av den forskning som finns kring denna. Efter 
detta går vi närmare in på varningar om hot mot fortsatt drift, eftersom dessa utgör en 
central del av vår studie. Vi beskriver ett urval av studier där man tidigare undersökt 
förekomsten av varningar kring fortsatt drift. 

3.1.1 Vad är revision och varför behövs det? 
  
Revision är en tjänst som tillhandahålls organisationer av olika slag, från exempelvis 
ideella föreningar till noterade aktiebolag. Revision är ett sätt att kvalitetssäkra olika 
typer av information, vanligtvis redovisningsinformation, för att ge en trygghet till 
användarna av informationen. När det gäller företag är det ofta ägarna som ses som de 
huvudsakliga intressenterna och redovisningen är för dem ett sätt att utöva kontroll över 
sitt bolag. De vill göra det möjligt att tilltro till den ekonomiska rapporteringen och 
revisorns roll blir därför att kvalitetssäkra informationen. Ägarna är dock inte de enda 
intressenterna som på ett eller annat sätt är beroende av revision. Även kreditgivare, 
leverantörer, kunder och anställda är beroende av att den ekonomiska informationen om 
ett företag är korrekt och rättvisande. Det är lämpligt att här poängtera att det finns det 
olika typer av revision, exempelvis intern och extern (FAR 2006:19-21). I denna 
uppsats kommer dock endast att behandla extern revision av aktiebolag. 
  
Revision är för tillfället lagstadgat för alla aktiebolag i Sverige (ABL 9:1), även om det 
blir allt mer tydligt att detta krav är på väg att förändras. Revisorns uppgifter för 
aktiebolag återfinns i Aktiebolagslagen 2005:551. Där uttrycks det att "Revisorn skall 
granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande 
direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god 
revisionssed kräver" (ABL 9:3). God revisionssed kan upplevas tämligen diffust då den 
inte definieras uttryckligen i lagtexten utan istället avgörs av den statliga myndigheten 
Redovisningsnämnden (RN). Enligt Revisorslagen § 3 ska RN svara för att utveckla god 
revisorssed och revisionssed. Det är dock inte bara RN som är involverad i arbetet med 
att utveckla revisors- och revisionssed. FAR, som är en branschorganisation för 
revisorer och rådgivare, har gjort en översättning av internationella revisionsregler till 
svenska. Dessa benämns som RS (Revisionsstandard i Sverige) och är utgivna i skrift av 
FAR. 
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Revisionssed handlar om på vilket sätt en revisor ska genomföra en revision och 
revisorssed handlar om yrkesetiska regler för revisorer. (FAR, 2006:24) RS är de 
standarder som började gälla i Sverige från och med 1 januari 2004. Dessa är alltså 
översatta av FAR och förutom små förändringar som utgör anpassningar till svensk rätt 
så överensstämmer dessa med internationella revisionsstandarder (Diamant, 2004:51). 
Som beskrivet ovan så är regleringen av revisorer och deras arbete relativt problematisk 
då det först och främst finns den lagstadgade delen, därefter regler som sätts av 
myndigheter och till sist de som är utformade av revisorerna själva. Ovanpå detta finns 
internationella regler och direktiv. Det är exempelvis så att EU har en betydande 
inverkan på regleringen angående revisorer (Diamant, 2004:73) 

3.1.2 Agentteorin och intressentmodellen  
 
Den främsta teorin till varför revision behövs är agentteorin. Agentteorin är den mest 
väletablerade och men kanske även den mest grundläggande teorin som förklarar 
relationen mellan ägare och ledning i ett företag. 1976 presenterade Jensen och 
Merkling en artikel som slog igenom och gjorde agentteorin till ett vedertaget begrepp. 
De benämner ägarna som principaler och företagsledningen som agenter. Det är 
principalerna som äger företaget och ett kontrakt skapas mellan dem och agenterna. 
Agenterna ska sköta företaget så att maximal vinst genereras åt principalerna. Tyvärr 
kan det hända att agenterna prioriterar sin egen nyttomaximering istället för 
principalens. För att undvika detta erbjuds agenterna en viss ersättning. Alternativt eller 
i kombination med denna ersättning kan principalerna införa ett övervakningssystem 
och kostnaden för att övervaka agenterna kallas för agentkostnad. (Jensen & Merkling, 
1976:308) 
 
En anledning till att principalerna behöver övervaka agenterna hänförs till begreppet 
informationsasymmetri. Denna asymmetri innebär att agenterna oftast har mer 
information om företagets finansiella position. Detta är något agenterna kan utnyttja för 
egen vinning på principalernas bekostnad. Risken för en intressekonflikt är alltså stor 
och svårigheterna för principalerna att själv kontrollera agenterna leder till att det finns 
ett behov av redovisning och revision. (Elifsen, Messier, Glover & Prawitt, 2009:6) Det 
som möjliggör att principalerna överhuvudtaget kan överlämna beslutsfattandet till 
agenterna är att agenterna är redovisningsskyldiga gentemot principalerna och använder 
sig av redovisningsfunktionen på företaget för att visa för principalerna att de har 
förvaltat resurser på ett riktigt sätt. (Öhman, 2007:23) Agentteorin användes väldigt 
tidigt inom forskarvärlden för att studera fenomenet revision och behovet av revisorer 
(Chow, 1982:287). Även själva informationsassymetrin har använts för att förklara 
behovet av revision för potentiella investerare (Moore & Ronen, 1990:240). 
 
Agentteorin försöker förklara är behovet av revision i en värld där ägande och 
förvaltning är separerad. I de mindre bolagen, som vi redan i inledningen visade utgör 
en klar majoritet i Sverige, behöver man komma ihåg att ägaren ofta har god 
information om verksamheten, exempelvis för att de själva är aktiva. En annan teori 
som på ett i detta sammanhang bättre förklarar behovet av revision är 
intressentmodellen. Denna räknar vi som allmänt vedertagen eftersom den förekommer 
i de mest grundläggande kurserna i företagsekonomi. Den är dock speciellt intressant i 
Sverige då många företag är mindre och det finns andra intressenter än ägarna som är i 
behov av en övervakningsmekanism. I grund och botten handlar det dock fortfarande 
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om att skapa tilltro till företaget och den ekonomiska informationen som offentliggörs 
(Diamant, 2004:85). Enligt Diamant så bygger den svenska lagstiftningen kring 
revisions på att alla som har någon sorts relation till revisorns klient ska ses som en 
intressent; det vill säga aktieägare, borgenärer, anställda och allmänheten (Diamant, 
2004:110). Öhman benämner de som är anförtrodda att förvalta resurserna som 
redovisningsskyldiga och uppdragsgivarna som redovisningsberättigade (Öhman, 
2007:23). Jämför man med agentteorin är det alltså agenterna som är skyldiga och 
principalerna som är berättigade. Även övriga externa intressenter räknas dock in som 
redovisningsberättigade och det är revisorns roll att kvalitetssäkra informationen som 
ges till dessa parter. 

3.1.3 Revisionsberättelsen 
   
Tjänsten revision utgörs av att revisorn ska ”med en professionellt skeptisk inställning 
planera, granska, bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning”. 
(FAR 2006:19) Av olika anledningar, främst av sekretesskäl och för att skydda 
klientens affärsintressen, får allmänheten inte ta del av hela revisionsprocessen. Den 
enda delen av revisionen som är offentlig är revisionsberättelsen (FAR, 2006:94). Som 
vi nämnde tidigare i inledningen så var revisionsberättelsen vad vi studerade för att 
mäta revisionskvalité. Anledningen till detta var alltså att det finns en naturlig access till 
denna del, till skillnad från annat material från revisionen. I revisionsberättelsen ska 
revisorn meddela om årsredovisningen har upprättats enligt ÅRL, samt tillstyrka eller 
avstyrka följande: 
 

• Att resultat- och balansräkningen fastställs 
• Att vinst/förlust disponeras enligt förslag i revisionsberättelsen 
• Att styrelseledamöter samt VD beviljas ansvarsfrihet 

 
Om revisorn inte finner några anmärkningar under revisionen ska en standardutformad 
revisionsberättelse utfärdas enligt RS 709 (FAR, 2002). Istället för denna så kan 
revisorn i annat fall utforma en revisionsberättelse med reservation, avstå att uttala sig, 
ha en avvikande mening eller upplysa om företeelser (Adrian & Torén, 2006:41). 
Lagtexten som reglerar vad en revisionsberättelse ska innehålla återfinns i ABL 9 kap 
§§ 28-36. 
 
En revisors arbete är beroende av både kompetensen och oberoendet (DeAngelo, 
1981:186). För att producera en högkvalitativ revisionsberättelse krävs alltså att 
revisorn har planerat, granskat, bedömt och uttalat sig korrekt angående ett företag. En 
felaktig revisionsberättelse kan uppkomma av två olika anledningar. Den första 
anledningen är att revisorn inte har planerat revisionen tillräckligt noga eller inte 
granskat i tillräckligt stor utsträckning för att kunna leverera en tillförlitlig 
revisionsberättelse. Den andra anledningen är att revisorn har gjort en korrekt planering 
och granskning men medvetet väljer att felrapportera. (Beyer & Sridhar, 2006:30) 
Således kan revisorerna i vår studie ha gjort ett dåligt jobb på grund av att arbetsinsatsen 
inte varit tillräcklig för att göra korrekta bedömningar eller för att revisorn medvetet har 
valde att rapportera på ett felaktigt sätt. Man kan givetvis fråga sig vilken grad av 
planering och granskning som kan krävas, eftersom det troligtvis vore omöjligt för 
revisorn att på ett kostnadseffektivt sätt alltid dra de rätta slutsatserna. Händelser kan 
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inträffa efter balansdagen som tidigare varit svåra att förutsäga. Vi beskriver därför 
nedan vilka regler som påverkar revisorns bedömning av hot mot fortsatt drift. 

3.1.4 Fortsatt drift och RS 570 
  
En av de mest grundläggande redovisningsprinciperna som tillämpas när ett företag 
upprättar balansräkning, resultaträkning och noter (ÅRL 2 kap 4§ p 1) är att företaget 
antas fortsätta sin verksamhet ("going concern"). Normalt antas därför de flesta 
tillgångar vara värderade till anskaffningsvärde med hänsyn tagen till avskrivningar. 
Principen om fortsatt drift säger att i de fall där fortsatt drift inte kan antas så kan detta 
innebära att exempelvis tillgångar behöver värderas om, eftersom de troligtvis behöver 
säljas av innan nyttjandetidens slut. Detta betyder att man för att upprätta en normal 
balansräkning måste anta att driften av företaget kommer att pågå. Revisionsstandard 
570 (FAR, 2002) ger vägledning till hur revisorn ska bedöma fortsatt drift. Som nämnts 
tidigare så sträcker sig revisorns bedömning 12 månader framåt från företagets 
bokslutsdag. Revisorn ska bedöma om styrelsen och VD i ett bolag har tillämpat 
principen om fortsatt drift på ett korrekt vis när de upprättat årsredovisningen. Således 
ska alltså styrelsen först bedöma den fortsatta driften.  
 
Revisorn kan här ställas inför två olika situationer: antingen så har styrelsen gjort en 
bedömning i frågan, eller så har de inte gjort detta. Finns det ingen bedömning om 
fortsatt drift så måste revisorn på egen hand avgöra om det finns tvivel kring detta. 
Finns det inga tvivel så leder detta till en ren revisionsberättelse, givet inga andra 
anmärkningar. Om det däremot förekommer tvivel så ska revisorn utvärdera detta 
närmare och notera sin slutsats kring detta i revisionsberättelsen. Om en bedömning om 
fortsatt drift redan existerar, oavsett vilken bedömningen är, men revisorn själv anser att 
tvivel finns så ska så ska han eller hon upplysa om detta. (FAR, 2006: 34-35) Det man 
inte får glömma är att förhållanden som faktiskt uppkommer efter revisionens 
avslutades är bortom revisorns räckvidd och därför inte kan påverka ett uttalande om 
den fortsatta driften trots att standarden säger att bedömningen ska avser en 12 
månadersperiod. (Adrian & Torén, 2006) 
 
I Revisionsstandard 570:24 (FAR, 2002) står det att revisorn ska ta hänsyn till att det 
finns en ökande osäkerhet kring händelser ju längre fram i tiden de ligger. För händelser 
som bedöms kunna inträffa långt fram i tiden ska indikationerna som kan påverka 
fortsatt drift därför vara "betydande". Samtidigt står det i Revisionsstandard 570:30-32 
att väsentliga osäkerhetersfaktorer med stor möjlig påverkan på den fortsatta driften ska 
upplysas om i årsredovisningen. Lämnas en sådan upplysning ska revisorn även 
klargöra detta i revisionsberättelsen (Revisionsstandard 570:33). Alla utformningar av 
revisionsberättelsen som skiljer sig från standardutformningen (det vill säga en ren 
revisionsberättelse) kan vara aktuella i fall där det finns tvivel om fortsatt drift. Vi går 
inte in närmare på detta då vi i uppsatsens metod väljer att endast notera om fortsatt 
tvivel nämns i revisionsberättelsen men inte tar ställning till på vilket sätt. 
 
Hur vanligt är det då att revisorer anmärker på fortsatt drift för företag som senare gått i 
konkurs? Eftersom fenomenet har studerats flitigt i olika studier finns det några olika 
siffror att titta på. Hope och Langli studerade revisorers oberoende gentemot små 
privata företag där risken för att få dåligt rykte eller bli stämd är låg. Studien utfördes i 
Norge och endast 8 % av de studerade företagen hade en anmärkning. (Hope & Langli, 
2010:586) Andra studier med amerikanska publika företag har visat mycket högre 
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siffror, i Geiger et al så hade hela 48,7 % en anmärkning (2006:10) Dock verkar det som 
om andelen anmärkningar ökat efter skandaler såsom Enron. I en studie av Nogler så 
hade publika företag som gått i konkurs anmärkningar om fortsatt drift i 44,5 % av 
fallen. Efter Enron så hade andelen ökat till 61,9 %. (Nogler, 2008:58) I en studie från 
Belgien med privata företag så hade företag i konkurs endast en anmärkningsandel på 
36 % (Knechel & Vanstraelen, 2007:121) 

3.1.5 Typ II-fel 
  
Typ I och typ II-fel har nämnts tidigare i uppsatsen. Eftersom vi valde att endast studera 
typ II-fel så går vi inte in närmare på typ I-fel. Om ett fel existerar men inte rapporteras, 
klassas det som ett typ II-fel. För att koppla detta till vår studie är så utfärdar revisorn 
alltså inte en varning kring hot mot fortsatt drift men företaget går i konkurs inom 12 
månader från det senaste bokslutsdatumet. Geiger et al (2006:2) definierar ett typ II-fel 
som att den senaste revisionsberättelsen är utan en varning kring fortsatt drift för ett 
företag i konkurs. Geiger nämner även att ett typ II-fel kan uppkomma om ett företag 
frivilligt går i konkurs eller likvideras. Revisorn missar då att varna om fortsatt drift ifall 
han eller hon inte är informerad om den kommande nedläggningen och företaget har 
tidigare inte visat några tecken på att rörelsen skulle gå dåligt. I en situation som denna 
blir det omöjligt för revisorn att varna om att företaget inte kommer att drivas vidare. 
Frågan som man kan ställa sig kring detta är om revisorn då verkligen har begått ett fel, 
när han eller hon inte haft möjlighet att förutspå denna typ av konkurser. McKeown, 
Mutchler och Hopwood (1991:23) argumenterar dock för att användare av finansiella 
rapporter trots allt förväntar sig att revisorn ska varna dem även när ett regelverk säger 
att de inte behöver det. Vi tolkar detta som att användarna på grund av ett 
förväntningsgap upplever att revisorn har begått ett fel. 

3.1.6 Revision och kvalité 
 
Efter att vi nu har beskrivit grunden till revision och vårt undersökningsobjekt som 
utgörs av revisionsberättelsen kommer vi nu att presentera studier inom området 
revisionskvalité. Som vi nämnde redan i inledningen till uppsatsen så kan det te sig 
svårt att mäta kvalité. Först och främst ligger svårigheten i att man måste avgöra på vad 
man ska mäta kvalitet. Mäter vi kvalitén i en produkt eller en tjänst? Revision kan 
faktiskt ses både som en tjänst och en produkt (Slack et al, 2010:13). På en skala mellan 
en renodlad tjänst och renodlad produkt så hamnar revisionstjänster ungefär i mitten. 
Processerna i utförandet av själva revisionen är en tjänst medan man samtidigt kan 
definiera den färdiga revisionsberättelsen som en produkt. Revisionsberättelsen går 
samtidigt inte att separera från processerna för att skapa denna, men själva processerna 
går å andra sidan alldeles utmärkt att utföra utan att man för den delen behöva ta fram 
en revisionsberättelse. De Angelo definierar revisionskvalité på följande sätt. Dels så 
består kvalité av en marknadsbaserad sannolikhet att en revisor upptäcker brister i ett 
företags redovisningssystem och dels att revisorn rapporterar dessa brister. (DeAngelo 
1981:186). Enligt detta resonemang bestäms revisionskvalité först av huruvida revisorn 
har kompetens nog att kunna upptäcka om någonting är fel och därefter av huruvida 
revisorn bestämmer sig för att rapportera dessa felaktigheter eller inte. Sannolikheten att 
revisorn upptäcker fel, det vill säga den första komponenten av definitionen, är svår att 
mäta eftersom processen är tämligen dold för utomstående. Eftersom vi inte har tillgång 
till revisorns arbetsmaterial som extern part kan vi inte avgöra om en revisor verkligen 
har upptäckt någonting felaktigt men valt att inte rapportera detta. Det finns dock 
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forskning som har tittat på denna aspekt, där man fokuserar på revisorns kompetens som 
avgörande för kvalitén i revisionen. Revisionskvalitén grundar sig som sagt på två 
hörnstenar, likt vi beskrev tidigare, nämligen kompetens och oberoende.  
 
Vi kommer att gå in närmare på revisorns kompetens längre fram i detta kapitel. Innan 
dess återgår vi kort till oberoendet som är viktigt för revision eftersom revisorns uppgift 
är att kvalitetssäkra att bolagsledningen har uppfyllt sina åtaganden gentemot ägarna 
och andra intressenter. För att kunna göra detta måste revisorn vara verkligt oberoende 
gentemot bolagsledningen, men utöver detta även framstå som oberoende (Diamant, 
2004:173). Uppfattas inte revisorn som oberoende får utomstående ett lågt förtroende 
för revisionen, oavsett hur oberoende revisorn faktiskt är. I Sverige regleras inte 
oberoendet i lagstiftningen utan istället används begreppen opartiskhet, självständighet 
och objektivitet. Diamant anser att oberoendet ska ses som ett krav för att kunna vara 
just opartisk, självständig och objektiv (Diamant, 2004:31). 

3.2 Undersökningsvariabler 
 
I de kommande styckena redogör vi för teorier kring våra undersökningsvariabler. 
Variablerna kan kategoriseras i tre grupper; antal uppdrag, det lokala kontoret och ålder. 

3.2.1 Revisorns antal uppdrag 
 
Det huvudsakliga målet med i denna uppsats, att undersöka om det finns något samband 
mellan kvantitet och kvalité i en revisors arbete, är tämligen outforskat inom den 
akademiska världen. Majoriteten av all forskning om revision är baserad på att revisorer 
endast har en klient och studerar därför inte det totala antalet uppdrag eller en portfölj 
med klienter.  
 
Vi fann dock framförallt en studie där författarna undersökte antalet klienter och 
använde sig av denna variabel för att undersöka ett antal områden så som incitament för 
revisorer att felrapportera, revisionsfirmans resurser samt styrning och 
kontrollmekanismer. Syftet var att undersöka hur dessa faktorer påverkade 
tillförlitligheten hos revisionsberättelsen. Studien hade två olika mål, ett som var att 
undersöka om antalet klienter kan ha någon påverkan på klienternas aktiepris och ett 
annat mål som var att se om revisionsfirmans tillgångar kan påverka kvalitén i 
revisionen (Beyer et al, 2006:31). Revisorerna i undersökningen antogs vara av två 
typer, en som alltid rapporterar sanningsenligt och en som är flexibel i sin rapportering. 
Att vara flexibel innebar att de använde sig av någon sorts analys av kostnad mot nytta i 
sin rapportering, vilket kan påverka sanningshalten i revisionsberättelsen. Att revisorn 
slutligen felrapporterar kan enligt författarna endast bero på att kontrollmekanismerna 
har fallerat. (Beyer et al, 2006:30)  
 
Anledningen till att de ville studera hur aktiepriset påverkas var för att om 
aktiemarknaden värderar en viss revisors integritet utifrån publicerade 
revisionsberättelser från denna revisor så kommer detta rimligtvis att påverka även hur 
marknaden värderar aktierna klienterna till denna revisor. Argumentationen för det 
andra fokuset var att en revisor själv väljer hur han eller hon ska utföra en revision och 
att öka kvalitén kostar pengar men samtidigt kan dålig kvalité kosta i form av 
skadestånd. Det blir alltså viktigt att i någon utsträckning arbeta för att minimera dessa 
skadestånd. Resultatet av studien visade att om en revisor tar sig an ännu en klient så 
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kan detta påverka revisionskvalitén negativt om revisionsbyrån har "obegränsade" 
tillgångar jämfört med när revisionsbyrån har begränsade tillgångar då kvaliteten istället 
ökar. (Beyer et al, 2006:31) Resultatet motiveras med att de begränsade tillgångarna 
leder till att man inte har råd med att betala skadestånd och därför behöver se till att 
kvaliteten är så pass bra så att man minimerar skadeståndsrisken. (Beyer et al, 2006:44) 
  
Studien är intressant men det finns några aspekter som gör att den inte riktigt går att 
applicera på undersökningen i denna uppsats. Först och främst är detta en experimentell 
studie där riktiga förhållanden inte studeras. De nämner att de undersöker kvalité i 
studien men det är oklart vad som avses. De förklarar att dålig kvalité kan vara att 
revisorn missar att varna om ekonomiska svårigheter för klienten men det står aldrig 
riktigt klart och tydligt att de exempelvis avser varningar om hot mot fortsatt drift. Vi 
menar även att det är svårt för oss att undersöka variabeln resurser för att avgöra om 
dessa är begränsade eller ej och att vi därmed inte kan använda oss av resultatet för att 
ställa upp ett antagande i vår undersökning. Dessutom jämför de bara skillnaden mellan 
att ha en eller två klienter, vilket vi anser inte går att tillämpa i vår studie då vi avser att 
undersöka verkligheten där antalet klienter inte är begränsade till en eller två utan 
teoretiskt kan anta alla värden från 0 till det oändliga.  

3.2.1.1 Ett annat perspektiv: Antalet styrelseuppdrag  
 
När vi redogjorde för vårt ämnesval så nämnde vi att det i Sverige för en tid sedan 
ifrågasattes om styrelseledamöter verkligen kan göra ett bra arbete om de sitter i många 
styrelseposter. Denna diskussion rörde alltså de kallas för ”styrelseproffs”. Det finns en 
likhet mellan en styrelseledamot och en revisor eftersom de båda granskar ett företag 
och dess ledning, men skillnaden är att styrelseledamoten är en intern granskare och 
revisorn extern (Kim, Nofsinger & Mohr, 2010:6). Vi skulle även vilja tillägga att en 
styrelseledamot kan tänkas ha ett mer framåtriktat perspektiv jämfört med revisorn som 
framför allt ser på tiden som har varit. Dock handlar fortsatt drift om att resonera kring 
framtiden, vilket gör att en revisor i detta avseende blir mer lik styrelseledamoten. 
 
Även om det finns få studier som kring revisorer och deras antal uppdrag så finns det 
olika inriktningar i vetenskapen som utreder om multipla styrelseuppdrag har en 
påverkan på styrelsearbete och hur väl ett företag presterar. Kritiken mot 
styrelseledamöter med multipla uppdrag är densamma som den mot revisorer, alltså att 
man inte på ett effektivt sätt kan utföra sitt arbete. En studie med amerikanska företag 
visade dock att antalet styrelseuppdrag inte påverkade företagens finansiella resultat 
(Ferris, Jagannathan & Pritchard, 2003:1088). Det man kunde komma fram till var att 
individer som satt i styrelser för stora företag oftare fick erbjudande om ytterligare 
styrelseuppdrag. Att ha ett styrelseuppdrag i lönsamma företag hade även det en positiv 
effekt på antal styrelseposter. Man fann alltså att ett gott rykte innebar fler uppdrag men 
att det i sin tur inte hade någon effekt på lönsamhet eller arbetsprestation. (Ferris et al, 
2003:1109) En annan studie har dock tvärtom visat att styrelseledamöter med många 
uppdrag visst har en påverkan på det enskilda företaget (Fich & Shivadasan, 2006:721). 

3.2.1.2 Tidsbrist och arbetsbelastning 

 
Ett annat angreppssätt som kan användas för att resonera kring antalet uppdrag och 
kvalité är att fokusera på tidsbrist och stress. Vi har tidigare refererat till studier som 
visat att kompetens är avgörande. Men till hur stor nytta är kompetens ifall tidsbristen är 
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för stor? Som nämndes i inledningen har det i media påståtts att ett för stort antal 
uppdrag kan leda till att revisorn inte får tillräckligt med tid per uppdrag och att detta 
kan påverka kvalitén. 
 
Det finns forskning som undersökt vad som benämns som "time budget pressure", det 
vill säga att minska den tiden som man utför en revision på (Kelley, Margheim & 
Pattison, 1999:117). Time budget pressure är en del av de interna stressfaktorerna inom 
en organisation. Sett ur den enskilda revisorns perspektiv blir den dock extern och kan 
exempelvis bero på överbelastning (Kelley & Margheim, 1990:22). Att ha väldigt 
många klienter kan vara någonting som kan påverka revisorn, eftersom han eller hon för 
att hinna med alla sina uppdrag då måste minimera den nedlagda tiden på varje enskilt 
uppdrag. 
 
I en studie användes forskning från psykologin som visar att individer som utsätts för 
tidsbrist har en sämre prestationsförmåga, samt att stress och prestation är negativt 
korrelerade med varandra. Stress påverkar alltså prestationen på ett negativt sätt och en 
av de största källorna till stress är brist på tid. Måttlig stress är visserligen bra om den 
kan leda till att man arbetar bättre och mer effektivt, men om stressen blir för stor kan 
det ge negativa konsekvenser. (Gundry & Liyanarachch, 2007:126) Resultaten visade 
att det fanns ett samband mellan vissa personlighetstyper, kvalitén i arbetet och 
tidspress. (Gundry & Liyanarachch, 2007:139) En något äldre studie visade att både 
revisorer med en högre befattning och medlemmar i ett revisionsteam upplever att 
tidsbrist leder till sämre revisionskvalité samt en lägre jobbtillfredställelse (Kelley et al, 
1999:126). 
 
Man ska komma ihåg att revisorer ofta arbetar i team. Vid större uppdrag består ett team 
av både revisorer och assistenter som utför arbetet, samt en så kallad påskrivande 
revisor till slut går igenom granskningen och författar en revisionsberättelse. I ett större 
team kan den samlade kunskapen och integriteten leda till att revisionskvalitén blir 
högre. Man skulle även kunna tänka sig att storleken på kontoret, sett till antal anställa, 
då också kan påverka kvaliteten eftersom hela det lokala kontoret utgör en pool av 
kompetens och erfarenhet. Genom att på detta sätt komma närmare själva 
revisionsarbetet anser vi anser att detta kan vara en intressant vinkel jämfört med den 
mer traditionella variabeln byråtillhörighet. Detta för oss in på teorier relaterade till 
nästa undersökningsvariabel i uppsatsen.  

3.2.2 Revisorns lokala kontor 
 
Den andra av de tre undersökningsvariablerna som vi avsåg att undersöka i uppsatsen 
var antalet anställda inom revision på revisorns kontor. Som vi kommer att beskriva 
nedan bland kontrollvariablerna har det tidigare undersökts i vilken utsträckning det 
finns skillnader mellan en revisor som arbetar på en byrå som tillhör gruppen Big 4 eller 
inte. På senaste tiden har det även undersökts om storlek på det enskilda kontoret har 
någon påverkan. Vad som förespråkas är att det inte är tillhörigheten till en byrå som 
påverkar kvaliteten utan det enskilda kontoret där revisionen faktiskt utförs. Vi redogör 
nedan för några av de senaste studierna på området. 
 
Francis et al (2009) genomförde en studie där det undersöktes om större Big 4-kontor 
har bättre träffsäkerhet med sina anmärkningar kring fortsatt drift jämfört med de 
mindre kontoren. Författarna argumenterar för att klientinfluensen blir mindre på ett 
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större kontor eftersom de inte är lika beroende av enskilda klienter och således kan stå 
emot påtryckningar, samt att ett större kontor oftast har mer expertis anställd. De 
undersöker ett antal publika företag och gör ett antagande om att de större kontoren ska 
vara bättre eftersom de har mer expertis inom kontoret och således kan göra bättre 
bedömningar. De delar in storleken på kontoren efter hur stora intäkterna är för de 
revisionsuppdrag som de utför. Resultatet av studien visade på att större kontor håller en 
högre revisionskvalité än mindre. De undersökte även antalet klienter för kontoren men 
för den variabeln fann de inte en lika stark koppling till kvalitén. (Francis et al, 
2009:1522) Studien visar att de stora kontoren oftare utfärdar en varning samt att de 
även är bättre på att förutspå en kommande konkurs. Som författarna påpekar i studien, 
och som även vi anmärker på, är underlaget för undersökningen ett urval av publika 
företag. Eftersom regelverken för publika företag är avsevärt mer komplicerat än för de 
mindre onoterade företagen finns det en stor risk att de mindre kontoren inte har den 
kompetens som krävs inom kontorets fyra väggar. (Francis et al, 2009:1549) På något 
sätt säger det sig självt att de mest komplexa uppdragen troligtvis hanteras bäst på de 
större kontoren, där det finns en större sannolikhet att någon har de specifika kunskaper 
som kan krävas. Frågan är därför hur applicerbart detta är på revision av mindre företag. 
 
I en nyligen publicerad studie undersöktes det även där ifall kontorets storlek hade 
någon påverkan på revisionskvalitén. Författarna argumenterar för att det är det lokala 
kontoret där den påskrivande revisorn arbetar som bör påverkar revisionskvalitén. (Choi 
et al, 2010:74) Definitionen av kvalité i studien följer dock annan definition än vad som 
tidigare har använts, det vill säga varningar om fortsatt drift, och den skiljer sig således 
även från definitionen i denna uppsats. Författarna använde sig av abnorma 
periodiseringar som ett tecken på dålig kvalité. (Choi et al, 2010:75) De utökade även 
studien till att innefatta alla typer av revisionsbyråer till skillnad från studien av Francis 
et al (2009) som endast inkluderade kontor bland Big 4. (Choi et al, 2010:82) De fann i 
studien ett positiv samband mellan storlek på det lokala kontoret och revisionskvalité, 
vilket de menar berodde på att ett stort kontor har fler klienter och således inte var lika 
beroende av dessa. Det minskade beroendet gör att de inte är lika mottagliga för 
påtryckningar. (Choi et al 2010:94) Denna argumentation fördes redan 1981 av 
DeAngelo som menade att en stor byrå (notera, inte kontor) har färre incitament att ej 
rapportera brister eftersom de stora byråerna inte är lika beroende av den enskilda 
klienten samt att de har mer att förlora ryktesmässigt på en felaktig revisionsberättelse 
och därför i större utsträckning bibehåller en högre revisionskvalité (DeAngelo, 1981). 
 

3.2.2.1 Interaktion mellan revisionsmedarbetare 

  
Som vi tidigare skrev så utgörs ofta ett revisionsuppdrag av ett team, men om kontoret 
är litet eller revisionens omfattning är begränsad så kommer också ett begränsat antal 
medarbetare att bidra med sin kunskap i den enskilda revisionen. I de fall där ett kontors 
revisionsverksamhet endast består av en ensam individ så kommer endast den individen 
att vara involverad i arbetet. Detta framstår som självklart, men de praktiska 
implikationerna är viktiga. Om kontoret är väldigt litet så kanske det inte finns någon att 
diskutera med eller rådfråga, medan på ett större kontor finns det en större chans att 
kompletterande kompetens finns inom kontorets fyra väggar. Detta kan påverka kvalitén 
i revisionen och därmed visa sig i träffsäkerheten i varningar kring fortsatt drift. 
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Seol har utfört en studie som undersöker om interaktionen mellan revisorer kan påverka 
beslutsfattandet kring fortsatt drift. Det finns olika sorts beslut, dels preliminära och 
dels slutgiltiga. Det preliminära exemplifieras av en revisor i teamet som kommer fram 
till att ett företags fortsatta drift är hotad och det slutgiltiga beslutet exemplifieras av att 
den påskrivande revisorn väljer att varna om detta i revisionsberättelsen. (Seol, 
2006:583) I studien fick deltagarna utvärdera ett företags möjligheter till fortsatta drift. 
De revisorer som fick interagera med varandra spenderade mer tid på att utvärdera 
information än ensamma revisorer som inte fick interagera. (Seol, 206:592) Dock visade 
studien inga skillnader mellan hur väl ensamma revisorer faktiskt presterade jämfört 
med de som fick arbeta i grupp. Det slutgiltiga beslutet om huruvida ett företag hade 
problem med den fortsatta driften påverkades alltså inte (Seol, 2006:593). 
  
Antalet anställda har inte används i någon tidigare studie av revisionskvalité men man 
kan argumentera för att ju fler anställda som ett kontor har desto större är kontoret och 
att denna variabel därför borde visa ett samband med revisionskvalité på samma sätt 
som storleksvariabler i studierna ovan. Ett stort kontor med många anställda borde även 
innebära att det finns mer kompetens, vilket Francis argumenterade för, och att detta 
leder till att man med ett större antal anställda kan uppnå en högre revisionskvalité. Det 
kan därför vara intressant med en variabel som visar antalet auktoriserade eller 
godkända på det lokala kontoret, eftersom dessa tillsammans utgör den grupp som har 
störst kompetens. 
 
På ett sätt kan storleken på kontoret i form av antal anställda inom revision även 
kopplas till det som tidigare skrevs om stress. Vi misstänker att stress kan motverkas 
ifall det finns en flexibilitet på det lokala kontoret, det vill säga att det går att anpassa 
storleken på revisionsteamen efter behov Vi tror alltså att revisorerna kan minska sin 
stress och därmed öka revisionskvalitén genom möjligheten att delegera arbete till 
assistenterna på det lokala kontoret. Detta gör att vi inte enbart studerar antalet 
auktoriserade eller godkända, vilket nämndes tidigare, utan även det totala antalet 
medarbetare som arbetar med revision på varje lokalt kontor. Utifrån detta kan man 
således inte begränsa sig till endast en variabel som beskriver totala antalet anställda 
inom revision utan även se hur många assistenter en revisor på ett specifikt kontor i 
genomsnitt har tillgång till.  

3.2.3 Revisorns ålder 
 
Den sista av undersökningsvariablerna var revisorns ålder. Denna variabel har inte 
heller inkluderats i tidigare studier som sökte samband med revisionskvalité. 
  
Det står i RS 200 att "en revisor ska iaktta god revisorssed och de etiska regler som styr 
revisorns professionella ansvar". Etik är alltså en viktig hörnsten i en revisors arbete. En 
del forskning har gjorts på etik och revisorer. Nedan presenteras ett exempel på en 
studie där man försökte koppla etik och individens rang inom revisorsyrket. Några 
intressanta fynd angående ålder och kön kunde upptäckas i undersökningen. Med rang 
menade man från att som högst vara partner ner till att vara revisorsassistent. Forskarna 
använde sig av 30 olika etiska scenarion som revisorer skulle ta ställning till. De etiska 
valen utifrån dessa fiktiva scenarion handlade om allt från att acceptera att ett företag 
hade betalat ut mutor till scenarion om företagsledare som skötte ett företag på ett sätt 
som kunde vara ekonomiskt skadligt. Det fanns även några val som gällde rena 
redovisningsfrågor. (Conroy, Emerson & Pons, 2010:185-186) 
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Resultatet av studien var att det inte fanns någon systematisk skillnad mellan olika 
befattningsnivåer inom revisorsyrket och revisorns etiska beslut. Det visade sig dock att 
managers (den näst högst rangen i studien) hade större acceptans för de etiskt 
tveksamma scenarion som var kopplade till redovisning. (Conroy et al, 2010:187) Det 
intressanta från denna studie var att den bästa förklaringsvariabeln till etiskt 
ställningstagande var ålder. Resultatet visar att ju äldre revisorn är desto lägre 
acceptansnivå hade denne generellt för oetiskt beteenden hos klienten. (Conroy et al, 
2010:190) En intressant avvikelse från detta uppstod i ett redovisningsrelaterat scenario, 
som handlade om att gömma tillgångar utanför balansräkningen. I detta fall agerade de 
yngre personerna på ett mer etiskt sätt. Författarna anser att detta kan ha berott på att de 
yngre respondenterna har blivit mer påverkade av skandaler som Enron, där just objekt 
utanför balansräkningen orsakade en stor del av problemen. Förutom ålder så visade det 
sig att etiskt beteende kunde kopplas till revisorns kön. Män var generellt mindre etiska 
än kvinnor. (Conroy et al, 2010:187) Enligt denna studie torde alltså äldre revisorer 
samt kvinnliga revisorer vara bättre på att utfärda varningar om hot mot fortsatt drift, 
jämfört med yngre och manliga revisorer. I en annan studie där man undersökte ifall 
ålder eller kön hade något samband med viktiga beslut som revisorn måste ta i 
revisionsprocessen så kom forskarna fram till att ålder påverkade besluten men inte kön. 
De kom även fram till att äldre revisorer var mer konservativa i sitt beslutstagande. 
(Estes & Reames, 1988:295)  
  
Geiger et al (2006:3) argumenterar för att en revisor som inte anmärker kring osäker 
fortsatt drift för en klient som senare går i konkurs riskerar att få dåligt rykte eller råka 
ut för skadestånd. En äldre revisor som närmar sig pensionen kanske inte är lika 
fokuserad på att skapa ett gott rykte jämfört med en yngre kollega. Den äldre revisorn 
skulle i så fall då inte vara lika mån om att verkligen hålla den högsta kvalitén i 
revisionen eftersom konsekvenserna inte blir lika stora.  
  
Det finns ett flertal andra studier kring etikens samband med ålder. Med de exempel 
som vi redan har presenterat ovan så har vi dock illustrerat att resultaten från dessa 
studier inte överensstämmer, vilket gör det svårt att identifiera någon oomkullrunkelig 
slutsats kring sambandets riktning. Den undersökningsvariabel vi ville inkludera i 
studien var revisorns ålder, men eftersom vi märkte att kön ofta har inkluderats i studier 
som undersökt revisorer så valde vi att inkludera revisorns kön som en kontrollvariabel. 
Just denna kontrollvariabel presenteras dock inte närmare. 
 

3.3 Kontrollvariabler 
 
I de kommande styckena redogör vi för teorier kring våra kontrollvariabler. Det finns 
omfattande forskning om kvalité kopplat till revisorns arbete. Svanström påpekar att 
man borde inkludera de variabler som tidigare visat sig ha ett samband med 
revisionskvalitén (Svanström, 2008:239). Vi kommer här att presentera dessa variabler, 
några mer ingående än andra, för att förklara deras betydelse enligt tidigare studier. 
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3.3.1 Revisorns kompetens 
 
Rent intuitivt känns kompetens som en avgörande faktor för revisionskvalité. Det har 
även visat sig vara en viktig för revisionskvalitén i en rad vetenskapliga studier. I 
Sverige finns det tre typer av revisorer som får utföra revision på aktiebolag: 
 

• Godkänd revisor utan examen 
• Godkänd revisor (eller godkänd revisor med examen) 
• Auktoriserade revisorer 

  
Godkända och auktoriserade revisorer måste genomgå prov av olika svårighetsgrad, 
men det ställs även olika krav på akademiska förkunskaper och praktiska erfarenheter. 
En godkänd revisor behöver endast en treårig kandidatexamen, men den som vill bli 
auktoriserad behöver en magisterexamen på fyra år för att vara berättigad att avlägga 
examen. Enligt tidigare lagstiftning så behövde man inte göra ett prov för att bli 
godkänd och detta gör att många revisorer än idag är godkända trots att de inte 
genomfört något prov. För de godkända revisorerna utan examen finns det dock vissa 
begränsningar som reglerar vilka företag de tillåts vara revisor för. (Revisorsnämnden, 
2010) Detta regleras i Aktiebolagslagen: 
  

”Minst en av bolagsstämman utsedd revisor skall vara auktoriserad 
revisor eller godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen, om 
bolaget uppfyller mer än ett av följande villkor: 
  

- medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två 
senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50, 
- bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två 
senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor, 
- bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två 
senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor, eller 
- bolagets aktier, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till 
handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad 
utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.” 

 
ABL 9 kap. 13 § 2005:551 

  
Eftersom lagstiftningen säger att en revisor måste ha en viss kompetens för att utföra 
revision på ett aktiebolag över en viss storlek så kan man argumentera för att 
revisorerna borde ha den kompetens som krävs för de företag de får vara revisorer åt. 
Det kan dock även tolkas som att det faktiskt endast sätter en lägre gräns för 
revisorernas kompetens. 
 
Barbardillo et al undersökte om revisorns kompetens har någon påverkan på kvalitén i 
revisionen. Resultaten från undersökningen som gjordes på spanska företag var att i den 
tvådelade processen av revisionen, att först hitta brister och att sedan rapportera dessa, 
var den första delen beroende av revisorns utbildning, skicklighet samt erfarenhet. I den 
andra fasen kunde de dock inte finna några bevis för att kompetens var avgörande för 



Kapitel 3 - Teoretisk referensram 

28 
 

beslut om att utfärda en varning kring fortsatt drift eller inte. Istället visade det sig att 
stora klienter mer sällan fick varningar jämfört med mindre klienter, samt att större 
revisionsbyråer var bättre än mindre på att utfärda varningar. (2004:614) Det har även 
långt tidigare konstateras att det bland revisorer finns kompetens nog att upptäcka 
tveksamheter kring fortsatt drift men att det är andra faktorer som styr ifall dessa 
rapporteras eller ej. (Barnes & Huan, 1993:225) En slutsats som man skulle kunna dra 
utifrån dessa studier är att skillnaden i kompetens, det vill säga att vara auktoriserad 
eller godkänd med eller utan examen, inte borde vara avgörande för den slutgiltiga 
rapporteringen kring hot mot fortsatt drift. Således borde det inte finnas ett signifikant 
samband mellan typ av revisor och revisionskvalité. 

3.3.2 Byråtillhörighet 
 
Tidigare studier av revisionskvalité och fortsatt drift har ofta fokuserat på revisorn och 
dennes byråtillhörighet. Nedan presenteras några av dessa studier och deras resultat. I en 
studie av Geiger et al undersöktes det om det fanns någon skillnad mellan Big 4 och 
andra mindre revisionsbyråer avseende träffsäkerheten i varningar kring fortsatt drift. 
De delade in revisionsbyråerna i 3 olika grupper, Big 4, ”medelstora” aktörer (så som 
BDO och Grant Thornton på den svenska marknaden) samt mindre regionala eller 
lokala revisionsbyråer. (Geiger et al, 2006:2) Resultatet av studien visade att Big 4 i 
större utsträckning än de två andra grupperna utfärdade en varning om fortsatt drift före 
en konkurs. De fann ingen skillnad mellan de två andra grupperna revisionsbyråer. 
Författarna resonerade att en anledning till resultatet kan ha varit att de stora byråerna 
har mer resurser att lägga på träning, utbildning och teknik. (Geiger et al, 2006:14) 
Detta kan vara viktigt för att underlätta processen att identifiera ett bolag som är på väg 
mot konkurs. Andra studier har inkluderat Big 4 som en variabel, exempelvis DeFond, 
Raghunandan och Subramanyam (2002:1255) som studerar sambandet mellan varningar 
kring hot mot fortsatt drift och intäkter från icke-revisionstjänster. 

3.3.3 Klientrelaterade faktorer 
 
Geiger et al (2006:5) menar att när man undersöker frågor kring fortsatt drift så måste 
man dela upp de undersökta företagen i två grupper; finansiellt stressade företag och 
företag som inte är finansiellt stressade. Tidigare forskning stödjer detta (se bland annat 
Hopwood McKeown & Mutchler 1994:417 samt Ruiz-Barbadillo et al 2009:118). 
Geiger klassificerade ett företag som finansiellt stressat ifall det uppfyllde något av 
följande fyra kriterier: 
 

1.      Negativt rörelsekapital 
2.      Negativt rörelseresultat något av de 3 senaste åren innan konkursen 
3.      Negativa balanserade vinstmedel 3 år innan konkurs 
4.      Negativt årets resultat efter skatt under något av de 3 åren innan konkurs 

 
Andra forskare har dock exkluderat några kriterier, exempelvis Basioudis, 
Papakonstantinou och Geiger (2008:292) som endast använder sig av kriterierna 1 och 2 
för att gruppera företag. 
  
Å andra sidan finns det forskare som tvärtom anser att man inte borde ta hänsyn till 
några ekonomiska termer när man undersöker samband mellan varningar kring hot mot 
fortsatt drift och exempelvis storlek på revisionskontor. De menar att finansiell stress är 
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någonting som revisorn själv ska kontrollera för och att det därmed inte finns någon 
anledning att inkludera detta som en variabel i undersökningen (Nogler, 2008:65).  
 
Sedan finns en tredje kategori forskare som inte särskiljer finansiellt stressade företag 
från dem som inte har finansiella problem, dessa forskare inkluderar helt enkelt 
variabler i modellerna för att kontrollera för klientrelaterade faktorer och uppdragets 
komplexitet. Ett vanligt tillvägagångssätt är att använda sig av logaritmen av företagens 
totala tillgångar som en variabel (se bland annat DeFond et al, 2002:1522 och Francis et 
al, 2009:1530). Enligt Francis så bör tecknet på koefficienten till variabeln vara negativ 
eftersom ett större företag har mer resurser och således större sannolikhet att kunna 
fortsätta driften vid svårigheter, jämfört med ett mindre företag (Francis et al, 
2009:1530). Geiger et al använder sig på ett liknande sätt av logaritmen av företagens 
omsättning (2006:7). Logaritmerna tillämpas för att delvis jämna ut variationerna och 
med andra ord reducera bruset i datamaterialet. Vi har dock några egna reflektioner 
kring användandet av logaritmer för att bygga modeller. Att företag under ett visst år 
har 0 kr i omsättning är inte alls särskilt otroligt, kanske ännu mindre otroligt i en grupp 
med företag som var när konkurs vid bokslutet. Det går dock inte att rent matematiskt 
beräkna logaritmen av värdet noll. Detta skulle därför leda till ett bortfall motsvarande 
antalet observationer med noll kronor i omsättning, om man inte gjorde någon form av 
lämplig korrigering. Det är däremot osannolikt att ett bolag skulle vara helt utan en enda 
krona i tillgångar, åtminstone i vår studie av aktiebolag. Eftersom det i aktiebolag krävs 
en kapitalinsats i form av eget kapital och dessutom att det egna kapitalet hålls intakt så 
bör det finnas några tillgångar i samtliga aktiebolag. Trots att företagen har gått i 
konkurs så bör risken vara betydligt mindre att samtliga tillgångar är förbrukade, 
jämfört med att de inte haft någon försäljning under det sista verksamhetsåret. Även för 
företag med negativt eget kapital bör det finnas skulder som motsvarar någon form av 
tillgång på andra sidan av balansräkningen. 
 
Francis använder sig även av andra typer av finansiella mått i sin studie, exempelvis ett 
likviditetsmått som består av likvida medel och kortsiktiga placeringar dividerat med 
totala tillgångar. I sin studie är koefficienten negativ eftersom bättre likviditet leder till 
större sannolikhet att klara ekonomiska svårigheter och minskar sannolikheten att en 
revisor kommer att anmärka på osäkerhet kring fortsatt drift. En ytterligare variabel som 
inkluderats i denna studie är skuldsättningsgrad som bör ha ett positivt samband med 
varningar. (Francis et al, 2009:1530) Dock visades det att denna variabel hade ett 
negativt tecken och men signifikans i studien (Francis et al, 2009:1544). 
  
Utifrån avsnittet om finansiell stress så menar vi på att man på något sätt borde 
kontrollera för klientens finansiella situation när man undersöker sannolikheten att 
revisorn ska anmärka om den fortsatta driften. 

3.3.4 Tidsfördröjning 
 
En vanligt förekommande typ av variabel är tidsfördröjning. Francis och Yu använder 
den i sin studie och mäter den på följande sätt: dagar från bokslut till publicering av 
bokslutet (2009:1530). Geiger och Rama använder även en annan typ av tidsvariabel, 
dagar från revisionsberättelse till konkurs (2006:7). De menar på att ju kortare 
tidsperiod mellan bokslutsdag och konkurs desto större sannolikhet är det att revisorn 
kommer att anmärka på detta. 
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3.4 Variabler utifrån teorin 
 
Utifrån tidigare forskning som vi presenterat och diskuterad i ovanstående kapitel kunde 
vi skapa följande förväntningar angående de variabler vi valde att inkludera i vår studie. 
Dessa variabler tar vi med oss in i empirikapitlet. Definitioner av variablerna samt och 
mätmetoder presenteras i ett senare kapitel. 
 
Uppdrag: Antal uppdrag borde negativt påverka sannolikheten att en revisor varnar om 
fortsatt drift. I debatten i media så argumenteras det att för många uppdrag gör att 
revisorn inte hinner göra sitt arbete. Studier har tidigare visat att tidsbrist kan leda till 
sämre prestation, vilket i sin tur kan leda till sämre revisionskvalité. 
 
Anställda: Antal anställda som arbetar med revision på revisorns kontor borde ha ett 
positivt samband med revisionskvalité. Ju fler som arbetar på byrån desto mer 
kompetens finns och ett större kontor har även ökade incitament till att vara oberoende 
vilket leder till att de inte är lika mottagliga för påtryckningar från klienten. Andra 
aspekter kan vara att ju fler assistenter en revisor har att tillgå på sitt kontor desto bättre 
blir kvalitén i revisionen. 
 
Ålder: Åldern på revisorn och kvalitén på revisionen kan antingen ha ett positivt eller 
negativt samband. Ett positivt samband borde återfinnas om man ser till erfarenhet och 
den etiska aspekten att alltid rapportera sanningsenligt. En att äldre revisor är enligt 
tidigare forskning mer etisk. Å andra sidan kan man argumentera för att en revisor med 
dålig revisionskvalité kan riskera att få dåligt rykte och om är man i slutet av sin karriär 
är man inte lika beroende av att bygga upp ett gott rykte. 
 
Kön: Kön har både visats sig (Conroy et al, 2010:187) och inte visats sig (Estes & 
Reames, 1988:295) påverka revisorns beslutstagande.  
 
Big 4: En revisor anställning hos en Big 4 firma borde ha ett positivt samband med 
kvalité eftersom tidigare forskning har visat att Big 4 är mer träffsäkra angående 
varningar om fortsatt drift än andra byråer. 
 
Auktoriserad/Godkänd: Borde inte ha något samband om man tittar på tidigare 
forskning. 
 
Tillgångar: Enligt tidigare forskning ska denna variabel ha ett negativt samband med 
sannolikheten att anmärka. Ju mer tillgångar ett företag har desto större är chansen att 
det överlever, vilket revisorn försöker ta hänsyn till men i vissa fall överskattar. 
 
Re: Räntabilitet på eget kapital borde ha ett ha ett negativt samband med sannolikheten 
att vara om fortsatt drift.  Räntabiliteten är ett mått på lönsamheten senaste året och kan 
kopplats till resultatet. Variabeln borde ha en negativ koefficient i modellen eftersom ju 
bättre lönsamhet ett företag har desto mindre är sannolikheten att revisorn anmärker. 
 
Soliditet: Borde ha ett negativt samband med sannolikheten att varna om fortsatt drift. 
Ju större andel eget kapital i förhållande till totalt kapital desto stabilare företag. 
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Soliditet kan ses som motsatsen till skuldsättningsgrad som förväntas ha ett positivt 
samband enligt tidigare studier. 
 
Tidsfördröjning: Borde ha ett negativt samband med sannolikheten att anmärka, vilket 
tidigare forskning stödjer. Desto längre tid som förflyter från bokslutstidpunkten desto 
mindre sannolikhet att revisorn anmärker på osäkerhet kring fortsatt drift. 
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Kapitel 4- Praktisk metod 
 

I detta kapitel beskrivs det praktiska tillvägagångssättet för studien. Vi redogör främst 
hur vi samlade in och bearbetade data. Detta beskrivas relativt noga för läsaren ska få 
en möjlighet verkligen förstå tillvägagångssättet och för att en utomstående ska kunna 
upprepa studien. Vi vill i någon utsträckning också visa de vägar och genvägar som vi 
funnit, eftersom de kan vara till hjälp för framtida uppsatsskribenter. Kapitlet avslutas 
med en kritisk granskning av den valda metoden. 

4.1 Övergripande beskrivning av tillvägagångssätt 
 

Vi använde revisionsanmärkningar kring fortsatt drift som en proxy för revisionskvalité 
och samlade in ett antal revisionsberättelser för att notera de anmärkningar som 
förekom. På detta sätt avsåg vi att studera frekvensen av typ II-fel. Under 
datainsamlingen inhämtade vi även en rad andra data som visat sig värdefull i tidigare 
studier. För varje företag samlade vi in information om själva företaget och om 
företagets revisor. Eftersom all data inte fanns samlad i en och samma databas var vi 
tvungna att sammanställa information från ett flertal källor. 

4.2 Urvalsprocess  
 

Som en grund för vårt urval sökte vi en lista över konkurser inledda under år 2009. Vi 
använde oss av Affärsdatas databas med kundgörelser där vi begränsade sökningen till 
kungörelser av typen "inledda konkurser". Vårt mål var att undersöka ett urval med 
minst 500 företag eftersom vi ansåg att detta var ett rimligt antal undersökningsobjekt 
med tanke på mängden data per företag och tiden för att bearbeta denna. För att uppnå 
detta mål sökte vi ett totalurval för en specifik period av lämplig längd. Eftersom 
kungörelserna kunde sorteras i kronologisk ordning var detta enkelt att göra. Vi valde 
att fokusera på konkurser inledda under slutet av år 2009, för att basera vårt stickprov på 
relativt färska data. 

Först gjordes en sökning på hela år 2009 och vi kunde då notera strax under 7 000 
kundgörelser om inledd konkurs. Värt att påpeka redan nu är att samtliga företag ingår i 
denna siffra, inte bara aktiebolag utan även andra bolagsformer. Detta går inte att 
filtrera hos Affärsdata redan i det här steget. För att minska antalet undersökningsobjekt 
så begränsade vi undersökningsperioden preliminärt till sista halvåret, det vill säga från 
2009-07-01 till 2009-12-31, vilket resulterade i cirka 3 000 träffar.  Eftersom alla dessa 
konkurser inte var intressanta för vår studie ville vi filtrera vi bort de kundgörelser som 
inte uppfyllde samtliga kriterier nedan: 

• Företaget är ett aktiebolag, med en registrerad revisor 
• Företaget ska ha släppt en årsredovisning för ett bokslut inom 12 månader 

från inledd konkurs 
• Varje företag får bara förekomma en gång oavsett antalet kungörelser i de fall 

det finns fler än en 
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Dessa kriterier var i linje med våra avgränsningar och krävdes för att konkurserna skulle 
vara relevanta för vår undersökning. Det första kriteriet behövdes för att vi hade 
avgränsat vår studie till aktiebolag och deras revisionsberättelse. Det andra kriteriet 
behövdes eftersom det finns en bestämd tidshorisont inom vilken revisorn ska bedöma 
den fortsatta driften. Denna tidshorisont uppgår till just 12 månader, vilket beskrevs i 
föregående kapitel. För att avgöra vilka kungörelser som uppfyllde dessa kriterier och 
definiera vårt urval behövde vi ha tillgång till vissa data som senare också skulle utgöra 
variabler i undersökningen. Olyckligtvis får men endast ut begränsat med information 
om de enskilda undersökningsobjekten från Affärsdatas träfflista med kungörelser. En 
sökning i denna databas visar endast bolagets namn, typ av kungörelse och datum för 
kungörelsen. Urvalsprocessen och datainsamlingen blev därför starkt kopplade till 
varandra. Hur datainsamlingen gick till beskrivs nedan. Efter en kontroll mot de 
uppställda kriterierna valdes en slutgiltig undersökningsperiod, från 2009-08-19 till och 
med 2009-12-31, där det ingick 532 unika företag. Tabellen nedan åskådliggör 
urvalsprocessen. 

 

Tabell 2: Urvalsprocess 

Urvalskriterium Antal 
1. Samtliga kundgörelser om inledd konkurs 
under 2009 

ca 7 000 kundgörelser 

2. Samma som ovan, avgränsat till perioden 
juli-december 2009 

ca 3 000 kundgörelser 

3. Varav aktiebolag under denna period ca 2 400 aktiebolag 
4. Antal av dessa med revisor enligt Affärsdata ca 1 700 aktiebolag 
5. Antal av dessa med inledd konkurs inom 
tidsramen 12 månader 

ca 720 aktiebolag 

6. Sista avgränsning till perioden från 2009-
08-19 till och med 2009-12-31 

ca 530 aktiebolag 

4.3 Datainsamling  
 

Datainsamlingen utgick från listan över kungörelser om inledd konkurs under senare 
halvåret av 2009, en lista med totalt cirka 3 000 kundgörelser. På denna lista fanns 
företagens namn, kungörelsetyp och kungörelsedatum. Av dessa tre data var 
kungörelsetypen irrelevant eftersom vi redan filtrerat sökningen för att endast visa de av 
typen "inledd konkurs". En av de största praktiska utmaningarna var att vi på listan 
saknade organisationsnummer. Företagsnamn är visserligen relativt unika på grund av 
de regler som finns kring varumärksintrång och registrering av företagsnamn, vilket 
gjorde listan värdefull som en utgångspunkt. Det visade sig dock snabbt att namn kan 
skrivas eller uttryckas på ett flertal sätt. För att samla in data på ett tillförlitligt och 
tidseffektivt sätt från ett flertal källor så behövde vi ett unikt id för varje objekt. För 
varje företagsnamn inhämtade vi därför motsvarande organisationsnummer. Först 
använde vi funktionen "Sök och ersätt" i Excel för att korrigera företagsnamnen för 
specialtecken som inte var kompatibla med Affärsdatas sökfunktion samt för olika sätt 
att uttrycka bolagsformen. 

I brist på de fantastiska exportmöjligheter som annars finns från Affärsdatas databas 
med företagsinformation, var den enda möjligheten att manuellt göra en sökning på 
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varje enskilt företagsnamn och på så vis inhämta företagens organisationsnummer. 
Innan detta omfattande arbete påbörjades så konsulterade vi givetvis Affärsdatas 
kundservice, som tyvärr inte kunde hjälpa oss men noterade vårt önskemål som ett 
förbättringsförslag. Vi valde att använda oss av Affärsdatas egen sökning efter 
företagsinformation för att inhämta alla organisationsnummer. Detta kändes naturligt 
eftersom vi senare skulle inhämta ytterligare information från Affärsdata. Varje företag 
krävde en egen sökning och företagets organisationsnummer noterades i Excel. Till 
hjälp i detta ytterst repetitiva arbete programmerade vi ett så kallat "script" med hjälp av 
programmet AutoIt version 3. Detta script kan ses som en "autopilot" för datorn som 
imiterar mänskligt användande (se appendix I för en beskrivning av de valda 
instruktionerna). Programmet övervakades hela tiden av oss och på detta sätt skapade vi 
en lista över organisationsnummer för de cirka 3 000 kungörelserna i Excel. En textfil 
med dessa organisationsnummer kunde nu importeras för sökningar i Affärsdatas 
databas med företagsinformation. Vid vår första sökning valde vi att endast lägga till 
sökkriteriet att träffarnas bolagsform skulle vara aktiebolag och andra bolagstyper skulle 
filtreras bort. Det visade sig att de flesta företag var aktiebolag och utifrån denna 
träfflista kunde vi exportera en Excel-fil med följande kolumner: 

• Organisationsnummer 
• Företagsnamn 
• Styrelse (inklusive revisor) 
• Registreringsdatum (för Aktiebolaget) 
• År och månad för det senast registrerade bokslutet 

Först gjorde först vi en översiktlig kontroll där vi jämförde namnen från den 
ursprungliga kungörelselistan med namnen från Affärsdatas Excel-export, utan 
anmärkningar. Genom att jämföra namnen i indata och utdata från processen kunde vi 
konstatera att insamlingen av organisationsnummer hade gått rätt till. Vi tog därefter 
bort de dubbletter som uppstått i fall där det fanns flera kungörelser om inledd konkurs 
för samma företag. Vi rensade även bort de bolag där det saknades information om 
företagens senaste bokslut. Vi märkte snabbt att det för dessa företag även saknades 
inskannade årsredovisningar och efter ytterligare samtal med Affärsdatas kundservice 
kunde vi konstatera att det aldrig hade inkommit några årsredovisningar från dessa 
företag för deras senaste verksamhetsår. När vi dessutom kontrollerade 
registreringsdatumen för företagen utan årsredovisningar så framgick det att de i regel 
registrerats under år 2007 och framåt, vilket är relativt nyligen jämfört med de övriga 
företagen där registreringsdatumen varierade betydligt mer. Detta gav ytterligare stöd 
till förklaringen att ingen årsredovisning hade inkommit. Bolag utan inkommen 
årsredovisning rensades bort, i enlighet med våra urvalskriterier, vartefter cirka 2 400 
aktiebolag återstod på listan. 

 Vi ville därefter gå vidare med de företag som hade en revisor registrerad hos 
Affärsdata, vilket framgick av den exporterade Excel-filens kolumn med 
styrelseledamöter. Även för företag med byråval, det vill säga företag som valt en 
revisionsbyrå som revisor, fick vi veta vilken individ som var påskrivande revisor. Av 
de cirka 2 400 aktiebolagen var det cirka 1 700 aktiebolag som hade en registrerad 
revisor. De företag som saknade revisor hade oftast bara en person i styrelsekolumnen 
och i många fall rörde det sig endast om en person med titeln likvidator. Efter kontroll 
såg vi även att den övervägande majoriteten av företagen utan registrerad revisor inte 
heller släppt en årsredovisning inom 12 månader från inledd konkurs. (Det var mindre 
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än 40 företag som saknade registrerad revisor men faktiskt hade släppt en 
årsredovisning inom tidsramen.) 

Genom att matcha datum för kungörelse om inledd konkurs med datum för senaste 
rapporterade bokslut kunde vi i Excel beräkna antalet dagar mellan dessa datum. 
Bokslutsdatum från Affärsdatas export till Excel bara bestod av år och månad, varför vi 
kompletterade med en siffra motsvarade den sista dagen i aktuell månad för att ha ett 
konsekvent datumformat. För att kontrollera om företagen släppt en årsredovisning 
inom 12 månader från konkursen använde vi funktionen DAGAR360 i Excel, som ger 
antalet dagar mellan två datum. Den är en något förenklad metod som räknar med att 
varje månad består av 30 dagar (för datum med 31:e dagen i månaden "avrundas" 
datumet till den 30:e i samma månad). Vi satte gränsen till maximalt 360 dagar mellan 
datumen, för att ha en viss säkerhetsmarginal med hänsyn till hur antalet dagar 
beräknades. När vi inkluderade detta som ett filter för vårt urval så fick vi fram 717 
företag, som alltså uppfyllde samtliga kriterier. För dessa inhämtade vi genom en ny 
sökning på Affärsdata information om företagens omsättning, balansomslutning, 
soliditet, kassalikviditet och räntabilitet på eget kapital.  

För att samla in kompletterande information om revisorerna behövde vi samla in deras 
personnummer. Till skillnad från företagsnamn så är namn på människor långt ifrån 
unika, så även här behövde vi absolut ett unikt id. För att inhämta revisorernas 
personnummer tog vi kontakt med Bolagsverket som tog betalt per undersökt företag. 
Denna kostnad tillsammans med tiden vi uppskattade att det skulle ta att manuellt 
granska revisionsberättelserna, gjorde att vi begränsade antalet företag i undersökningen 
ytterligare något. Vi valde att avgränsa undersökningsperioden till 2009-08-19 till och 
med 2009-12-31. Anledningen till den valda perioden var att denna avgränsning gav oss 
totalt 532 företag. Vi ansåg att detta antal var rimligt med hänsyn till tidsåtgång för 
databearbetning, kostnad för datamaterialet från Bolagsverket och vårt initiala mål att 
undersöka minst 500 företag. Listan med organisationsnummer skickades till 
Bolagsverket som gav oss en Excel-fil med personuppgifter för varje påskrivande 
revisor. Utifrån revisorernas personnummer kunde vi även få reda på ålder och kön (den 
näst sista siffran i ett personnummer är udda för män och jämn för kvinnor). Vi 
skickade därefter revisorernas personnummer till Revisorsnämnden som gav oss 
följande data: 

• Namn på arbetsgivare 
• Adress till det lokala kontoret 
• Status (auktoriserad, godkänd med eller utan examen) 

I brist på någon funktion att exportera revisorsinformation från Affärsdata använde vi 
oss av en "autopilot", likt tidigare, för att samla in ytterligare information. För varje 
revisor inhämtades: 

• Antalet uppdrag i kategorin aktiva AB 
• Antalet uppdrag i kategorin inaktiva AB 
• Antalet uppdrag i kategorin HB & KB 
• Antalet uppdrag i kategorin övriga 
• Affärsdatas summering av dessa 
• Revisorns namn och födelseår 
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Vi gjorde även en egen kontrollsummering av det totala antalet uppdrag och stämde av 
denna mot Affärsdatas summering, utan anmärkning. På detta sätt säkerställde vi att 
datainsamlingen med autopiloten hade gått rätt till. Dessutom kunde revisorns namn och 
födelseår användas för att verifiera matchningen mellan Affärsdata, Bolagsverket och 
Revisorsnämnden. Genom att ringa till varje lokalt kontor (cirka 340 stycken) tog vi 
reda på hur många som arbetade med revision på just det kontoret och hur många av 
dessa som var auktoriserade eller godkända. De flesta större byråer kunde plocka fram 
informationen åt oss centralt, men vi fick trots detta ringa till cirka 250 kontor. För att ta 
reda på revisorernas bedömningar i de enskilda fallen studerade vi varje företags senaste 
revisionsberättelse. Dessa fanns att tillgå hos Affärsdata som PDF, tillsammans med den 
senaste årsredovisningen och bolagsstämmoprotokollet. Eftersom avvikelser från 
standardutformningen ska vara markerade i fetstil eller kursivt var det lätt att identifiera 
anmärkningar när sådana fanns. Vi noterade anmärkningar kring fortsatt drift om 
revisorn specifikt påpekat detta i revisionsberättelsen alternativt påpekade att konkurs 
redan inletts. 

4.4 Databearbetning 
 

All data exporterades från Excel till SPSS. Där utfördes deskriptiv statistik på alla 
variabler för att identifiera extremvärden och förbereda regressionsanalys. 

Några av variablerna, soliditet, räntabilitet på eget kapital och kassalikviditet uppvisade 
ett antal extremvärden. Dessa hanterades genom att använda funktionen ”Prepare data 
for modelling”. Extremvärdena över 3 standardavvikelser identifierades och byttes ut 
mot ett cut-off värde motsvarande just 3 standardavvikelser. 

Statistiska mått som användes var medelvärde, median, min, max och 
standardavvikelse. Efter beskrivande statistik genomfördes t-tester på de enskilda 
variablerna. Syftet med ett t-test är att undersöka om medelvärdet skiljer sig statistisk 
mellan två grupper, i det här fallen när revisorn har anmärkt på den fortsatta driften och 
när anmärkning saknades. Detta gav en preliminär bedömning i frågan huruvida den 
oberoende variabeln har något samband med beroende variabeln. 

Efter preliminära analyser utfördes binär logistisk regression. Detta är en regressionstyp 
som är användbar när den beroende variabeln är dikotom, det vill säga endast kan anta 
två värden. Dessa två värden kodas till 0 eller 1 i datamaterialet vid analys. Genom att 
använda den binära logistiska regressionen kan man se om det finns något samband 
mellan flera oberoende variabler och en beroende variabel. (Hair J, 2006:355) Tecknet 
på koefficienterna i modellen visar i vilken riktning de oberoende variablerna påverkar 
sannolikheten att den beroende variabeln ska anta något av de två möjliga värdena, i 
vårt fall sannolikheten att varna eller inte varna om osäkerhet kring den fortsatta driften. 
(Hair J, 2006:363) I modeller för regression användes variablerna som modifierats för 
att ta hänsyn till extremvärden.  
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Statistiska definitioner: 

Outlier: Extremvärde som kan påverka analys. Gränserna för vilka värden som ska 
klassificeras som extremvärde varierar men några tumregler finns. Har man exempelvis 
ett litet stickprov kan man dra linjen vid 2,5 standardavvikelser. Vid större stickprov 
kan man sträcka sig upp till 4 standardavvikelser. (Hair J, 2006:76) 

Nagelkerke R2: Ett såkallad pseudo-R2 som används vid binär logistisk regression.  Kan 
anta värden från 0 till 1. Värdet visar hur mycket av variansen som modellen fångar 
upp. (Hair J, 2006:362) 

Signifikans: Det finns i regel alltid en risk att ett stickprov visar ett samband trots att ett 
samband annars inte existerar. Vi använder oss av en signifikans nivå på p< 0,05 vilket 
innebär att i fem fall av hundra så existerar egentligen inget samband. Man kan även 
använda sig av p<0,1 men då kan så många som 10 av 100 stickprov visa på samband 
som inte existerar. (Bryman & Bell, 2005:270) 

Dummyvariabel: Binär variabel för att visa på tillhörighet. Om man vid regression 
behöver dela upp en kategorivariabel använder man sig av n-1 antal dummyvariabler för 
de kategorier som den ursprungliga variabel visade upp. Den grupp som inte 
representeras av en variabel i modellen räknas som referensgrupp. (Hair J, 2006:96) 

Nedan visas en sammanfattning av de variabler som samlades in och överfördes till 
SPSS för analys. 

Tabell 3: Sammanfattning över variablerna som samlades in 

Variabel Beskrivning Mätning Eventuell 
Kodning 

Anmärka på 
fortsatt drift 

Har revisors varnat 
om osäkerhet kring 
den fortsatta driften i 
revisionsberättelsen? 

Om revisorn har varnat så antas 
värdet ja, annars nej. Insamlat 
från affärsdata 

Ja=1 
Nej=0 

Antal uppdrag Hur många uppdrag 
revisorn har 

Antal aktiva aktiebolag enligt 
Affärsdata 

  

Ålder Revisorns ålder Antal år, insamlat från 
Revisorsnämnden (RN) 

  

Anställda 
/Anställda 
kvalificerade 

Antal anställda inom 
revision på revisorns 
lokala kontor, 
respektive antalet 
kvalificerade 

 Ringt till varje kontor där en 
revisor i urvalet var registrerad 
enligt RN. 

  

Kön Revisorns kön Genom att titta på den näst sista 
siffran i ett 10-siffrigt 
personnummer 

Kvinna=1 
Man=0 

Big 4 Tillhör revisorns 
kontor en av de stora 
internationella 
byråerna KPMG, 
Ernst & Young, PwC 
eller Deloitte 

Kontorets byråtillhörighet 
samlades in från RN 

Ja=1 
Nej=0 
 
 
 
 
 

Auktoriserad Dummyvariabel för 
auktorisation 

Data insamlad från RN Ja=1 
Nej=0 
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Godkänd Dummyvariabel for 
godkänd med 
examination 

Data insamlad från RN Ja=1 
Nej=0 

RE Företaget som gått i 
konkurs räntabilitet på 
eget kapital 

Data från Affärsdata som en 
kvot, beräknat som 
”resultat efter finansiella 
intäkter och kostnader” / (0,7 x 
”obeskattade reserver” + 
”summa eget kapital”) 

  

Soliditet Vid senaste bokslut 
för företaget som gick 
i konkurs 

Data från Affärsdata som en 
kvot, beräknat som (0,7 x 
”obeskattade reserver” + 
”summa eget kapital”) / 
”Balansomslutning” 

  

Kassalikviditet Vid senaste bokslut 
för företaget som gick 
i konkurs 

Data från Affärsdata som en 
kvot, beräknat som 
(”omsättningstillgångar” – 
”varulager”) / ”kortfristiga 
skulder” 

  

Balansomslutning Vid senaste bokslut 
för företaget som gick 
i konkurs 

Data insamlad från affärsdata i 
tkr 

  

Tidsfördröjning Tiden från 
bokslutsdag till 
konkurs inledd 

Antal dagar beräknat i Excel   

 

4.5 Bortfall 
 

Vi kunde inte upptäcka något synligt bortfall utan samlade in all nödvändig information 
om alla undersökningsobjekt. Anledningen till detta kan vara att vi hade tydliga kriterier 
för vilka företag som skulle ingå, men det ligger också i sakens natur att data som vi 
sökte finns väl strukturerad och även publicerad. Det är myndigheten Bolagsverket som 
registrerar företagsuppgifter, årsredovisningar med mera och Affärsdata använder sig i 
sin tur av Bolagsverket som en av sina källor. Aktiebolag som exempelvis saknade 
årsredovisning ingick ej i undersökningen då de heller inte hade fått sin årsredovisning 
granskad, publicerad och tillgänglig för intressenterna. Vi upptäckte dock ett bortfall på 
grund av Affärsdatas hantering av registreringen av revisorer. Närmare diskussion kring 
dessa finns under avsnittet Kritik mot tillvägagångssätt. Detta orsakade att vissa företag 
eliminerades från vårt urval eftersom de enligt Affärsdata inte uppfyllde samtliga 
urvalskriterier. Av de företag som ingick i vårt slutgiltiga urval fick vi dock inget 
partiellt bortfall.  
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4.6 Access 
 

Det ligger som sagt i sakens natur att informationen som vi avsåg att inhämta finns 
strukturerad, publicerad och arkiverad. Det fanns dock ändå för oss som studenter och 
"utomstående" vissa begränsningar. Informationen i databaserna fick man tillgång till 
via webbsidor som på ett eller annat sätt styrde vilken information som var möjlig att 
hämta och hur denna kunde inhämtas. Hos exempelvis Affärsdata fanns det mycket 
information att tillgå men det var tyvärr bara viss information som gick att exportera till 
en Excel-fil. Mycket data kunde endast inhämtas för ett företag åt gången via hemsidan. 
Detta gör större undersökningar oerhört tidskrävande och detta utgjorde en praktisk 
begränsning av accessen. Till Bolagsverket var man tvungen att betala för att få tillgång 
till informationen vi sökte. Detta innebar en ekonomisk begränsning av accessen för oss 
som studenter. Om man kostnadsfritt eller till ett fast pris haft direkt access till själva 
databaserna, utan att tvingas gå via webbsidor, vore det i teorin möjligt att ha "total 
access" eftersom all data redan finns insamlad sedan tidigare. Vi känner dock att vi har 
kunnat samla den nödvändiga informationen. 

4.7 Kritik mot tillvägagångssätt 

4.7.1 Urval 
 

Vi har valde att utgå från datum för inledd konkurs för att göra vårt urval. Att en 
konkurs inleds betyder inte att den senare slutförs, förfarandet kan avbrytas genom att 
domstol upphäver konkursen. Alternativet skulle ha varit att utgå från datum för 
avslutad konkurs. Vi valde att inte göra detta av två skäl. För det första är en inledd 
konkurs ett tecken på att allt inte står rätt till. Som vi skrev tidigare så inleddes det 
under år 2009 totalt ca 7 000 konkurser. För att sätta detta i perspektiv så gjorde vi 
ytterligare sökningar hos Affärsdata och fann att det under samma år avslutades 
omkring 5 600 konkurser, medan så få som 42 konkurser upphävdes. Slutsatsen vi drar 
av detta är att en klar majoritet av de inledda konkurserna så småningom avslutas. Det 
andra skälet till att vi utgick från datum för inledd konkurs var att en konkurs kan ta 
flera år att avsluta. Detta skulle göra urvalsprocessen betydligt mer komplicerad och 
även försvåra datainsamlingen. Vi skulle rent hypotetiskt ha mycket svårt att ta reda på 
hur många anställda som arbetade med revision på ett visst kontor för fyra år sedan om 
det var då en revisor gjort en viss bedömning kring fortsatt drift i ett fall där man 
visserligen helt nyligen kunde konstatera att konkursen avslutats. 

Det går givetvis att ifrågasätta vårt val av undersökningsperiod. Ett alternativ vore att 
undersöka exempelvis ett helt år (alltså cirka 7 000 konkurser under år 2009) och ta ett 
stickprov i form av ett slumpmässigt urval för att få fram ett mer hanterbart antal 
undersökningsobjekt. Men vad skulle fördelen vara? Rimligtvis kan man argumentera 
för att det kan finnas någon form av säsongsvariation som kan påverka jämförbarheten 
med andra tidsperioder än den vi valde, kanske främst på grund av revisorernas något 
ojämna arbetsbelastning under ett kalenderår. Det är dock värt att påpeka att det ändå 
finns en viss slumpmässighet inbyggt i vårt urval. Urvalet baseras på inledda konkurser 
under en viss tidsperiod, men det som egentligen är relevant är när boksluten ägde rum 
och när de därefter reviderades. Det är enkelt att ta reda på bokslutsdagen men som 
utomstående är det omöjligt att avgöra exakt när under året som en revisor lade ner det 
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huvudsakliga arbetet på en viss revision, såvida man inte har tillgång till tidrapporterna 
för varje enskild revisor. Efter noggrant övervägande så ansåg vi inte att någon typ av 
någon säsongsvariation kunde påverka datamaterialet, vilket vi även i efterhand anser. 
Det vi däremot kan tänka oss är att det kan finnas viss störning vid jämförelse med 
andra tidsperioder på grund av finansiella situationen i Sverige under vår 
undersökningsperiod. Vi har inte haft möjligheten att undersöka om revisorer under 
denna tidsperiod har anmärkt i högre eller lägre grad. Frågan är om revisorerna hade 
anpassat sitt beteende och om detta i så fall kan ha påverkat generaliserbarheten. 

Som vi nämnde tidigare så krävdes det dessutom en betydande datainsamling för varje 
enskilt undersökningsobjekt, innan det gick att avgöra om det kunde ingå i 
undersökningen (det vill säga bolagsformen, när de senast lämnat in en årsredovisning 
samt hur lång tid det tog från det senaste bokslutet till konkursen). Det valda urvalet var 
därför betydligt mer praktiskt en ett slumpmässigt urval för hela år 2009. 

Det finns en mindre skillnad mellan Affärsdatas datum för publicerade kungörelser och 
det faktiska datum då en konkurs inleds. Datum för kungörelse är några dagar senare, 
vad vi kunde se låg fördröjningen inom intervallet 1-7 dagar. Vi har valt att bortse från 
dessa skillnader och använder datumet då kundgörelsen publicerades. Alternativet vore 
att manuellt läsa kungörelserna där det framgår exakt när konkurs inleddes, alternativt 
använda sig av en annan källa för denna information. 

Observera att vi inte tog hänsyn till att ett begränsat antal revisorer förekom flera 
gånger. Detta var för att vi anser att det ger en mer rättvis bild sett från intressenternas 
perspektiv. Om en viss grupp revisorer tenderar att rapportera på ett visst sätt och 
revisorer ur denna grupp förekommer flera gånger bland konkurserna så blir chansen, 
eller risken, att vara intressent till "deras" företag också något större. Ur ett 
intressentperspektiv anser vi därför att det är korrekt att inte ta hänsyn till att revisorer 
förekommer flera gånger. Det i vår studie var det dock endast ett fåtal revisorer som 
förekom flera gånger, varav en revisor förekom 11 gånger men annars ingen fler än 5 
gånger. Vi bedömer inte att det påverkar resultaten i någon större utsträckning. 

4.7.2 Sekundärdata 
 

Merparten av informationen som vi har använde oss av klassas som sekundär data, det 
vill säga data som samlats in tidigare för andra ändamål (Bryman & Bell, 2005:230-
232). Undantaget är information vi fick kring antalet anställda på varje kontor. Vi har 
alltså förutom detta inte på egen hand skapat det datamaterial som vi analyserat. De 
enskilda företagen samlar in och redovisar primärdata om sin verksamhet för att sedan 
rapportera in detta till främst Bolagsverket. Vi anser dock det sekundera materialet är 
mycket pålitligt då det har granskats och hanterats av Bolagsverket och gjorts 
tillgängligt via Affärsdata. Vi anser att Affärsdata har en hög trovärdighet, vilket styrks 
av det faktum att Umeå Universitets Universitetsbibliotek prenumererar på tillgång till 
databasen. Vi bedömer därför generellt att risken för bortfall eller felaktigheter i 
datamaterialet som både låg och utom vår kontroll. Detsamma gäller Bolagsverkets 
egen databas och Revisorsnämndens register över revisorer från vilket vi också 
inhämtade information.  

Däremot har vi upptäckt en felkälla i datamaterialet från Affärsdata eftersom ett antal 
företag saknar registrerad revisor. Detta gör att ett antal företag faller bort i vårt urval 
fastän de egentligen har en revisor. Det har dock ändå varit nödvändigt att använda den 
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här källan då det inte finns någon likvärdig eller bättre. Vi misstänker därför även att 
antalet uppdrag för de enskilda revisorerna då kan vara något underskattat eftersom 
Affärsdata inte kopplat ihop samtliga uppdrag med varje individuell revisor. Vid ser 
dock inte någon systematik i detta och tror därför att det inte borde påverka vår studie. 

När det gäller antalet uppdrag som revisorn är registrerad på, upptäckte vi att det i några 
enstaka fall var så att revisorn fanns kopplad till ett företag där han eller hon inte var 
revisor. I de fall där vi upptäckte detta så var det fråga om revisorer som var ledamöter i 
styrelsen för den egna revisionsbyrån, kanske för att de är partners. Om en revisionsbyrå 
bedrivs i exempelvis ett aktiebolag så blev alltså antalet revisionsuppdrag i aktiva 
aktiebolag något överskattat för revisorn om han eller hon sitter med i styrelsen. Detta 
bör dock ge en ytterst marginell effekt och inte påverka våra slutsatser, speciellt med 
tanke på det stora antalet individer som ingår i undersökningen. 
 
Troligtvis finns det dock ett visst glapp mellan hur många uppdrag vi kan se att varje 
revisor har idag och hur många uppdrag denna revisor hade vid det tillfälle när 
revisionsberättelsen skrevs. Det är svårt att generellt resonera hur detta kan påverka 
undersökningen. Man kan tänka sig att yngre revisorer har fler uppdrag idag när vi 
hämtar in informationen än de hade tidigare, om de är i en fas där de bygger upp som 
kundportfölj. Det omvända bör gälla för revisorer som närmar sig pension, att de 
"trappar ner" och egentligen hade ännu fler uppdrag vid tillfället då de skrev 
revisionsberättelsen vi undersöker. Samtidigt kan man tänka sig att rörligheten är 
begränsad och kunderna inte byter revisor särskilt ofta. Ett liknande fel kan uppstå kring 
vilken byrå revisorerna arbetar på. Det finns en viss risk att en revisor har bytt 
arbetsgivare under perioden från att de gjorde den bedömning om fortsatt drift som vi 
undersöker tills att vi inhämtade information om arbetsgivare. Eftersom det finns en viss 
rörlighet i revisionsbranschen kan det exempelvis vara så att någon vi tror arbetar på en 
Big 4-byrå egentligen inte gjorde detta förrän alldeles nyligen, och tvärt om. Risken att 
detta ska påverka våra resultat bedömer vi dock vara begränsad. Vidare finns ett glapp 
mellan antalet anställda inom revision då och idag, vilket dock blir svårt för ta hänsyn 
till detta om vi ska kunna inhämtar information om detta på ett sätt som är smidigt för 
respondenterna. Vi tror dock att det kan ha varit värt en viss förenkling, då det troligtvis 
påverkat svarsfrekvensen avsevärt. 

En svaghet med vårt förfarande var att det inte går att avgöra om bolaget själva har 
försatt sig i konkurs. I de fall där ägarna själva valt att försätta sitt företag i konkurs kan 
det givetvis ha varit nästintill omöjligt för revisorerna att göra en riktig bedömning 
kring fortsatt drift. 

Slutligen är det rimligt att reserver sig för den mänskliga faktorn. Som vid all manuell 
bearbetning av data finns det en risk för felinmatning. Det är också därför som vi har 
försökt automatisera de mest repetitiva stegen så långt det har varit möjligt. När så har 
varit möjligt har vi byggt olika kontroller för att upptäcka felaktigheter, i synnerhet när 
vi fört ihop data från olika källor. När det gäller insamling av revisionsberättelserna så 
finns det dock en viss grad av subjektivitet i själva kategoriseringsförfarandet som är 
omöjlig att undkomma helt. Vi har därför under denna del av datainsamlingen varit 
extra noga med att arbeta på en och samma plats för att kring olika formuleringar kunna 
ta gemensamma beslut och säkerställa att vi kategoriserat likvärdigt. 



Kapitel 5 - Empiri och Analys 

42 
 

Kapitel 5- Empiri och Analys 
 

I kapitlet presenterar vi beskrivande statistik för våra variabler samt preliminära 
samband mellan våra oberoende variabler och sannolikheten att anmärka kring fortsatt 
drift. Därefter kommer vi att presentera binär logistisk regressionsanalys baserad på 
vår modell och analysera denna. 

5.1 Deskriptiv statistik 
 
Syftet med den deskriptiva statistiken är att ge en översiktbild av de 
undersökningsvariabler som inkluderades i studien, både för den beroende variabeln, 
varning om fortsatt drift, samt de oberoende variablerna. För de variabler som endast 
visar kategorier kommer frekvensen att presenteras och för de kontinuerliga variablerna 
kommer medelvärde, median, min, max och standardavvikelse att presenteras.  
 

5.1.1 Beroende variabel- Varning om fortsatt drift 
 

Tabell 4: Frekvenstabell beroende variabel 

 
I vår undersökning varnades det i 98 fall om osäkerhet kring den fortsatta driften, det 
var alltså 18,4 % som fick en varning. Detta är högt i förhållande till Hope och Langli 
som studerade mindre privata företag i Norge och endast fann en andel på 8 % 
(2010:586). Jämfört med amerikanska studier med en anmärkningsprocent kring 50 % 
är frekvensen däremot låg. Vår studie är mer jämförbar med den från Norge eftersom 
vår omgivning och kultur liknar varandra mer, vi har heller inte utfört en studie på 
endast publika företag utan de flesta företagen i vår studie var mindre och privata. Vi 
misstänker att revisorskulturen kan skilja sig åt markant mellan Sverige och USA, 
exempelvis då risken är högre i USA för rättsliga påföljder och därför att man tidigare 
drabbats av så pass uppmärksammade revisionsskandaler. De större bolagen har också 
fler intressenter, vilket kan tänkas vara en anledning till att revisorerna blir mer benägna 
att rapportera en varning. 

     

Varning om fortsatt drift Frekvens Procent 
Nej 434 81,6 
Ja 98 18,4 
Totalt 532 100 



Kapitel 5 - Empiri och Analys 

43 
 

5.1.2 Undersökningsvariabler 
 

Uppdrag 

Tabell 5: Deskriptiv statistik antal uppdrag 

Variabel N Medelvärde Median Min Max St. Avvikelse 

Uppdrag 532 193,13 170,00 6 1246 114,429 

 
Ovanstående tabell visar beskrivande statistik över variabeln antal uppdrag. Medeltalet 
var 193 uppdrag bland revisorerna. Som minst hade en revisor endast 6 uppdrag och 
som mest 1 246 uppdrag. Standardavvikelsen är 114,429, vilket är rätt mycket. Då vi 
studerade en boxplot över antalet uppdrag så identifierade vi en revisor som hade 
extremt många fler uppdrag än övriga.  
 

 
Figur 1 

 
Värt att notera här är att vi har 532 observationer, alltså 532 företag som gått i konkurs. 
Vid ett fåtal observationer är revisorn samma person, det vill säga en revisor kan 
förekomma ett flertal gånger i datamaterialet.  
 
Tabell 6: Deskriptiv statistik antal uppdrag, faktiska revisorer 

Variabel N Medelvärde Median Min Max St. Avvikelse 

Uppdrag 420 188,51 167,0 6 1246 115,688 
 
Bara för att visa på hur skillnaden blir visar vi deskriptiv statistik över det faktiska 
antalet revisorer som återfinns ibland observationerna. Totalt ingår 420 olika revisorer. 
Medelvärdet när inga dubbel räknas hamnar på 189 uppdrag per person, alltså 4 mindre. 
Medianen är 167 uppdrag och min- samt maxvärdet är givetvis detsamma som tidigare. 
Skillnaden är alltså inte särskilt stor. Antalet kan tyckas vara relativt högt men då ska 
man komma ihåg att samtliga aktiebolag i Sverige för närvarande har revisionsplikt. 
Jämfört med andra länder kan man då tänka sig att svenska revisorer i genomsnitt har ett 
högre antal uppdrag eftersom en betydande andel uppdrag är så pass små. 
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Anställda 
 
Tabell 7: Deskriptiv statistik över antal anställda inom revision på revisorns lokala kontor 

Variabel N Medelvärde Median Min Max St. Avvikelse 

Anställda 532 42,2650 8 0 532 100,19737 
 
I genomsnitt uppgick antal anställda inom revision på kontoren där revisorerna arbetade 
till 42 personer. Medianen är 8 personer och standardavvikelsen är kring 100. 
Anledningen att medianen är så mycket lägre än medelvärdet är för att vi har med några 
riktigt stora kontor i framförallt Stockholm som drar upp medelvärdet. Minimumvärdet 
i undersökningen är 0 antal anställda. Detta kan man ställa sig frågande till då det som 
minst borde ha funnits åtminstone 1 anställd då revisorn i fråga själv borde varit anställd 
inom revision på det kontor hon eller han var registrerad på. En anledning till denna 
udda siffra kan vara att revisorn har bytt kontor eller slutat. Informationen hos RN har 
då kanske inte hunnit uppdateras. Det finns en tidsförskjutning även mellan tiden för 
genomförandet av revisionen av det konkursade bolaget och tidpunkten då vi inhämtade 
informationen angående antal anställda på revisorns kontor. 

 
Tabell 8: Deskriptiv statistik över antal kvalificerade revisorer på revisorns lokala kontor 

Variabel N Medelvärde Median Min Max St. Avvikelse 

Anställda 

kvalificerade 

532 14,8929 4 0 203 32,80889 

 
Vi undersökte även hur många på kontoret som var kvalificerade revisorer, alltså 
auktoriserade eller godkända, inklusive revisorn. Medelvärdet var strax under 15 
personer och medianen 4 personer.  
 
Notera att vi inte har 532 olika kontor utan några kontor kan förekomma flera gånger 
eftersom en revisor kan förekomma ett flertal gånger och olika revisorer kan jobba på 
samma kontor. 
 
Tabell 9: Deskriptiv statistik antal anställda och kvalificerade revisorer, faktiska kontor 

Variabel N Medelvärde Median Min Max St. Avvikelse 

Anställda 336 15,50 6 0 532 42,704 

Anställda 

kvalificerade 

336 6,34 3 0 203 14,697 

 
Totalt förekom 336 olika kontor bland de 532 observationerna. För att få en bättre bild 
av variabeln så har vi även gjort deskriptiv statistik på de 336 olika kontoren. 
Medelvärdet för antal anställda inom revision var 15,5 personer, jämfört med drygt 42 
när vissa kontor dubbelräknades. Det är en relativt stor skillnad men den kan förklaras 
genom att vissa av de stora kontoren förekommer flera gånger då sannolikheten är större 
att fler revisorer som arbetar där förekommer bland våra observationer. Medianen 
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sjunker till från 8 personer till 6 personer och standardavvikelsen från drygt 100 
personer till 43 personer. 
 
Även variabeln kvalificerade revisorer har en markant skillnad i medelvärde, från 15 ner 
till endast 6 personer. Samma resonemang som för totalt anställda är applicerbart här. 
Medianen ändras inte fullt lika mycket, från 4 till 3 personer. Standardavvikelsen blev 
mer än halverad, från 33 till 15 personer. 
 
Ålder 
 
Tabell 10: Deskriptiv statistik ålder på revisorn 

Variabel N Medelvärde Median Min Max St. Avvikelse 

Ålder 532 52,12 53 31 79 8,364 
 
Medelåldern på revisorerna var 52 år. Medianen låg på 53 år och standardavvikelsen var 
8,4 år. Den yngsta revisorn i undersökningen var 31 år och den äldsta var 79 år, vilket är 
några år efter pensionsåldern. Även bland här förekommer vissa revisorer flera gånger 
bland observationerna. Nedan visas därför en tabell över det faktiska antalet revisorer 
och deras ålder. 
  
Tabell 11: Deskriptiv statistik ålder på revisorn, faktiska revisorer 

Variabel N Medelvärde Median Min Max St. Avvikelse 

Ålder 420 51,92 53 31 79 8,445 
 
I princip ändras inte den deskriptiva statistiken för revisorerna, det är knappt ett år som 
skiljer för snittåldern. 
 
Vi har nu presenterat deskriptiv statistik för alla undersökningsvariabler dels för alla 
observationer och dels för det faktiska antalet revisorer och kontor som ingick i studien. 
Vi kommer fortsättningsvis att inkludera alla observationer i den fortsatta analysen då vi 
undersöker kvalitén på revisionen ur ett intressentperspektiv. 

5.1.3 Samband mellan undersökningsvariabler 
 

För att undersöka om det finns något visuellt synligt samband mellan exempelvis 
revisorns antal uppdrag och antalet anställda på kontoret eller mellan antal uppdrag och 
ålder tog vi fram ett antal grafer som presenteras nedan. Att plotta åldern och antalet 
anställda ser vi inte som nödvändigt då det inte har någon betydelse för vårt problem. 
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Som man kan se verkar det inte finnas något för ögat synligt samband mellan varken 
antal uppdrag och storleken på kontoret eller antal uppdrag och revisorns ålder. 

Något som man skulle kunna tänka sig, som även noterades i inledningen och artikeln i 
Dagens Nyheter, är att en revisor har assistenter som hjälper till i arbetet och att ju fler 
uppdrag man har desto fler assistenter borde det finnas. För att undersöka detta kan man 
plotta revisorns antal uppdrag mot assistentkvoten för dennes kontor. Vi återkommer till 
assistentkvoten längre fram i detta kapitel. 

 
Som synes så verkar det inte heller här 
finnas något samband som säger att fler 
uppdrag innebär fler assistenter per 
kvalificerad. Dock måste komma ihåg att 
vi endast ser fördelningen av assistenter 
för kontoret som helhet. I ett extremfall 
kan en revisor faktiskt ha tillgång till alla 
assistenter och andra revisorer har inga 
assistenter, beroende på omfattningen av 
de enskilda uppdragen. 

 

 
     

Figur 2 Figur 3 

Figur 3 
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5.1.4 Kontrollvariabler 
Nedan presenteras deskriptiv statistik för kontrollvariablerna i studien, uppdelat på 
revisorsspecifika variabler och klientspecifika variabler. 

Revisorspecifika kontrollvariabler 

Tabell 12: Frekvenstabell kön 

 

Av revisorerna utgjorde männen den största andelen. Revisionen utfördes av en manlig 
revisor i 83,3 % av fallen och de resterande 16,7 % av revisionerna utfördes av en 
kvinnlig revisor. 

Tabell 13: Frekvenstabell Big 4 

 

Revisorerna i undersökningen tillhörde i de flesta fallen inte någon av de fyra stora 
byråerna. Det var 350 av de 532 företagen som hade en revisor som inte var anställd av 
en Big 4 byrå, det vill säga 65,8 %. 

Tabell 14: Korstabell Anmärkning vs. Big 4 

Variabel Ingen varning Varning Totalt 
Big 4 (%) 74,2 25,8 100  
Ej Big 4 (%) 85,4 14,6 100 
 

I revisionsberättelserna från revisorer som arbetade på ett Big 4-kontor varnade 25,8 % 
angående osäkerhet kring fortsatt drift, till skillnad från revisionsberättelserna från de 
som ej arbetade på ett Big 4-kontor där endast 14,6 % innehöll en varning. Utifrån 
denna korstabell verkar det troligt att det kan finnas ett samband mellan variablerna. 

 
Tabell 15: Frekvenstabell status på revisorn 

De flesta företagen hade en revisor med auktorisation, närmare bestämt 57,7 %. Näst 
flest hade en revisor som var godkänd utan examen och minst företag hade en godkänd 

Kön Frekvens Procent 
Man 443 83,3 
Kvinna 89 16,7 
Totalt 532 100 

Byrå Frekvens Procent 
Ej Big 4 350 65,8 
Big 4 182 34,2 
Totalt 532 100 

Status på revisorn Frekvens Procent 
Auktoriserad 307 57,7 
Godkänd (med examen) 39 7,3 
Godkänd (utan examen) 186 35 
Total 532 100 
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revisor med examen. En anledning till att andelen godkända utan examen är så hög kan 
vara att de flesta företagen i vår undersökning är mindre företag med en 
balansomslutning under 25 miljoner kronor som är ett av kraven för att revisorn måste 
vara antingen auktoriserad eller godkänd med examen. 

 
Tabell 16: Korstabell Status på revisor vs Anmärkning 

Variabel Ingen varning Varning Totalt 
Auktoriserad 79,5 20,5 100  
Godkänd med 
examen 

71,8 28,2 100 

Godkänd utan 
examen 

87,1 12,9 100 

 
Av revisorerna med en auktorisation varnade 20,5 % angående osäkerhet kring den 
fortsatta driften. Motsvarande siffra för de godkända med examen var 28,2 % medan 
den var endast 12,9 % för de som inte hade någon examen. 
 
Kontrollvariabler avseende klienten 
 
Tabell 17: Deskriptiv statistik kontrollvariabler avseende klienten 

Kontrollvariabel Medel Median Min Max St.dev N 
Re (%) -210,73 -74,75 -12598 5684 883,453 532 
Soliditet (%) -303,39 6,45 -33900 100 2547,212 532 
Balansomslutning (tkr) 6572,74 1151,0 1 470829 31628,138 532 
Kassalikviditet (%) 166,96 57,76 0 11850 787,53 532 
Tidsfördröjning(dgr) 282,08 289 59 360 55,740 532 
Tabell 9: Deskriptiv statistik Re,Soliditet, Balansomslutning, Omsättning, tidsglapp 
 
Genomsnittliga räntabiliteten på eget kapital för företagen var vid det senaste bokslutet 
negativt på -210,73 %, vilket ter sig naturligt då vi undersökte företag som efter 
bokslutet har gått i konkurs. Medianen var -74,75 % vilket är betydligt bättre än 
medelvärdet och vilket förklaras av att det förekommer värden som är extremt låga och 
på så vis skiftar medelvärdet nedåt. Som vi ser var det lägsta värdet -12 598 %, ett 
tämligen extremt värde. 
 
Soliditeten var även den väldigt låg i genomsnitt, kring -300 %. Normalt ska ett företag 
ha positiva soliditetsmått men eftersom vi undersöker företag som senare inlett konkurs 
har många av dem negativt eget kapital vilket leder till att även soliditeten blir negativ. 
 
Genomsnittsföretaget hade vid det senaste bokslutet en balansomslutning på ca 6,6 
miljoner kronor. Spridningen var relativt stor med en standardavvikelse på cirka 32 mkr 
och anledningen till detta är att några av företagen hade en väldigt stor 
balansomslutning jämfört med majoriteten vilket även medianen på 1,1 mkr visar. I 
regressionsmodellen användes logaritmen av balansomslutningen för att undkomma 
problemet med vissa extremt stora värden. Detta i enlighet med tidigare studier. 
Kassalikviditeten var i genomsnitt kring 167 % och medianen endast kring 58 % vilket 
tyder på att vi har några extremvärden som påverkar genomsnittet. Som vi nämnt 
tidigare i uppsatsen så kommer vi ta att hänsyn till extremvärden vid senare analys, 
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vilket blir aktuellt för detta nyckeltal, samt RE och soliditet. Som minst hade ett företag 
0 % och som mest 11 850 %. Standardavvikelsen var 787,53 %. 
 
Slutligen var tiden från bokslutsdagen till inledd konkurs i genomsnitt 282 dagar och det 
lägsta antalet dagar var 59. Det maximala antalet dagar var 360 dagar, det vill säga 
nästan hela bedömningshorisonten på 12 månader har passerats. 
 

5.2 T-tester 
 

Tabellerna visar de oberoende variablerna uppdelade efter ingen varning och varning 
om fortsatt drift. T-testerna användes för att se om det var någon skillnad mellan 
grupperna ingen varning och varning angående. För de dikotoma variablerna användes 
istället chi-2-test. 
 

Tabell 18: T-test och Chi-2-test  

Variabel Statistiskt 
mått 

Ingen 
fortsatt 
drift- 
varning 
N=434 

Fortsatt 
drift-
varning 
N= 98 

t-test värde 
Signifikans 

Chi-2-test 
Signifikans 

Aktiva AB 
uppdrag 

Medelvärde 
Median 
St.dev 
Min 
Max 

196,89 
172 
117,007 
6 
1246 

176,45 
163,50 
101,097 
18 
465 
 

1,600 
(0,110) 

 

Antal anställda Medelvärde 
Median 
St.dev 
Min 
Max 

40,456 
8 
98,530 
1 
532 

50,276 
12 
107,437 
0 
532 

-0,876 
(0,381) 

 

Ålder Medelvärde 
Median 
St.dev 
Min 
Max 

52,68 
54 
8,345 
33 
79 

49,62 
49 
8,020 
31 
66 

3,304 (0,001)  

Big 4 Procent 31,1 48,0  10,089 
(0,001) 

Kön (Kvinna) Procent 17,5 13,39  1,035 
(0,309) 

Auktoriserad Procent 56 64,3  2,251  
(0,134) 

Godkänd Procent 6,5 11,2  2,681  
(0,102) 

Godkänd utan 
examen1 

Procent 37,5 24,5   

                                                 
1 Uträknad manuellt för att exemplifiera, eftersom ingen sådan variabel ingick i modellen med två 
dummyvariabler, auktoriserad och godkänd med examen. Godkänd utan examen var referensgrupp. 
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Re Medelvärde 
Median 
St.dev 
Min 
Max 

-157,49 
-66,50 
714,827 
-11373 
5684 

-446,50 
-116,40 
1386,636 
-12598 
178 

2,004 (0,048)  

Soliditet 
 
 
 

Medelvärde 
Median 
St.dev 
Min 
Max 

-348,62 
8,43 
2814,134 
-33900 
100 

-103,12 
-6,29 
342,565 
-2697 
64 

-0,862 
(0,389) 

 
 
 

Kassalikviditet Medelvärde 
Median 
St.dev 
Min 
Max 

1,9120 
0,6299 
8,69700 
0,0 
118,50 

0,5960 
0,4334 
0,66697 
0,0 
3,46 

3,112 (0,002)  

Ln 
(Balansomslut.) 

Medelvärde 
Median 
St.dev 
Min 
Max 

6,9612 
7,0053 
1,86479 
0 
13,06 

7,1509 
7,1743 
1,180975 
1,39 
12,93 

-0,932 
(0,353) 

 

Tidsfördröjning Medelvärde 
Median 
St.dev 
Min 
Max 

283,33 
290,00 
56,216 
59 
360 

276,57 
283,00 
53,511 
90 
360 

1,084 (0,279)  

 

Utifrån dessa test kunde vi se att det fanns fyra variabler som verkade ha ett samband 
med varning om fortsatt drift, nämligen ålder, Big 4, kassalikviditet och räntabilitet på 
eget kapital. Resterande variabler uppvisade inga tecken på att ha ett samband med den 
beroende variabeln. Notera att ingen hänsyn har tagits till extremvärden. Vi kommer att 
kontrollera för dessa först i den binära logistiska regressionen. 

 

5.3 Preliminär regression 
 

En preliminär binär logistisk regression med endast de tre undersökningsvariabler 
genomfördes först. Sambandet mellan den beroende variabeln varning om fortsatt drift 
(som kan anta värdena 0 eller 1) och antalet uppdrag, antalet anställda på kontoret och 
åldern på revisorn såg enligt regressionen ut på följande sätt: 

 

Tabell 19: Preliminär binär logistisk regression 

Variabel Koefficient Signifikans 
Antalet uppdrag -0,002 0,153 
Antalet anställda 0,001 0,377 
Ålder -0,042 0,002 
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Antalet uppdrag och sannolikheten att varna om osäkerhet kring fortsatt drift verkade 
inte ha något samband. Signifikansnivån 0,178 översteg p=0,05.  

Antalet anställda på revisionskontoret och sannolikheten att varna om osäkerhet kring 
fortsatt drift verkade inte ha något samband. Signifikansnivån 0,374 översteg p=0,05.  

Åldern på revisorn och sannolikheten att varna om osäkerhet kring fortsatt drift verkade 
ha ett samband då signifikansnivån 0,002 understeg p=0,05. Koefficienten var negativ 
vilket betyder att äldre revisorer varnar mer sällan, alltså har sämre revisionskvalité sett 
till Typ II-fel. 

 
Tabell 20: Preliminär binär logistisk regression, modellfakta 

Nagelkerke R2 Signifikans  N 
0,041 0,004 532 
 
Vi hade en relativt låg förklaringsgrad i modellen med endast undersökningsvariablerna, 
vi kunde bara förklara 4 % av variansen bland varningar om fortsatt drift. Vi hade dock 
en signifikansnivå på 0,004 vilket betyder att modellen trots allt är signifikant. 
 

5.4 Binär logistisk regression 
 

Efter den preliminära regressionen övergick vi till en binär logistisk regression 
innehållandes alla kontrollvariabler. 

Utifrån de tidigare presenterade teorierna kunde vi skapa den modell som vi använde 
oss av för att undersöka om antalet anställda och antalet uppdrag har någon påverkan på 
varning om fortsatt drift. Vi utgick från följande modell men modifierar den senare med 
avseende på några variabler: 

������� �	�
��

 ����

 � � �� � ������� � �� � ���
ä���� � �� � Å���� � �� � �ö� � ��
�  ��4 � �" � �#$
	������� � �% � &	�$ä�� � �' � () � �*
� +	����
�
 � ��, � �������$-���
�
 � ��� � .�/0����å����2 � ���
� 0����ö���ö3���� 

  



Kapitel 5 - Empiri och Analys 

52 
 

Modell 1- Ursprungsmodell 

Tabell 21: Binär Logistisk regression, orginalmodell 

 
 
Tabell 22: Binär Logistisk regression, modellfakta 

Nagelkerke R2 Signifikans N 
0,165 0,000 532 
 
 
Undersökningsvariabler: 
Av undersökningsvariablerna var det endast ålder som hade ett signifikant samband 
med den beroende variabeln. Koefficienten visade att ju äldre revisor desto större 
sannolikhet för dålig kvalité. Detta resultat är tvärtemot vad forskning om etiskt 
ställningstagande och revisorers ålder tidigare visat. Conroys studie visade på att äldre 
revisorer var mer konservativa och mindre accepterande i etiskt tveksamma scenarion 
(Conroy et al, 2010:190) Det skulle istället kunna vara så att äldre revisorer inte är lika 
rädda om sitt rykte eftersom de är i slutet av sin karriär och inte lika stor utsträckning 
behöver oroa sig för konsekvenserna om han eller hon missar att anmärka på osäkerhet 
kring fortsatt drift för ett företag som senare går i konkurs, vilket har lyfts fram i teorin 
som ett möjligt resonemang (Geiger, 2006:3).  
 
Antalet uppdrag visade sig inte ha ett samband med kvalitén på 0,05 signifikansnivå. 
Om man skulle nöja sig med en gräns på p<0,1 skulle antal uppdrag däremot varit 
signifikant. Utifrån detta drar vi inte några slutsatser kring huruvida antalet uppdrag 
påverkar kvalitén. Att ha många uppdrag betyder inte nödvändigtvis att tiden inte räcker 
till och att kvalitén blir lidande på det sätt som Kelley (1999) argumenterade för. Inte 
heller kritiken i media kan styrkas. 
 

Variabel Koefficient Sign. 

Antal Uppdrag -0,002 0,066 

Antal Anställda -0,001 0,434 

Ålder -0,043 0,008 

Kön -0,712 0,048 

Big 4 0,648 0,014 

Auktoriserad 0,433 0,140 

Godkänd 0,322 0,520 

RE  -0,219 0,000 

Soliditet -0,170 0,029 

Kassalikviditet -0,426 0,041 

Ln balansomslutning 0,119 0,126 

Tidsfördröjning -0,002 0,449 
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Antalet anställda inom revision på revisorns lokala kontor visade inget signifikant 
samband med kvalitén. När vi bytte ut det totala antalet anställda inom revision mot det 
totala antalet anställda kvalificerade revisorer (p=0,820) fick vi inte heller någon 
signifikant variabel för antal anställda, utan denna variabel är faktiskt ännu mindre 
signifikant. Francis studie från 2009 visade att ett större kontor hade bättre kvalité men i 
studien definierades storleken på ett utifrån storleken på intäkterna. Argumentet för 
studiens resultat var att ett större kontor hade mer kompetens att ta hand om publika 
bolag. Att vi inte mäter storleken på samma sätt kan göra att vi inte får samma resultat 
som Francis. En annan anledning kan vara att vi baserar vår studie på mindre bolag som 
till största del inte är publika. Då behöver man kanske inte samma expertis som vid 
revision av större publika bolag och således kanske inte denna typ av variabel påverkar 
kvalitén när man undersöker den typ av företag ingick i vår studie på. 
 
Kontrollvariabler: 
Av kontrollvariablerna var alla signifikanta utom dummyvariablerna för kompetens och 
variabeln för tidsglappet samt balansomslutningen. 
 
Logaritmen av balansomslutningen användes, likt hur exempelvis Francis (2009:1530) 
gjorde i sin studie. Koefficienten för Ln(Balansomslutning) var positiv vilket är 
tvärtemot vad Francis både förväntade sig och empiriskt visade (Francis:2009:1544), 
dock var variabeln i vår studie ej signifikant vilket den har varit i tidigare studier. 
 
Koefficienten för Big 4 var positiv vilket betyder att en revisor som arbetar på ett Big 4-
kontor utför revision av högre kvalité. Detta resultat överensstämmer med tidigare 
studier som visat att Big 4-kontor håller högre kvalité än andra revisionsbyråer (Geiger 
et al, 2006:14). Räntabiliteten hade en negativ koefficient vilket innebar att ett företag 
med bättre avkastning hade en lägre sannolikhet att revisorn varnar om osäkerhet kring 
fortsatt drift. Även soliditeten hade en negativ koefficient vilket betydde att det för ett 
företag med en bra långsiktig betalningsförmåga var mindre sannolikt att revisorn skulle 
anmärka. Dessa variabler har gått från att inte vara signifikanta i de preliminära t-
testerna till att vara det i logistiska regressionsmodellen, anledningen till detta kan vara 
att extremvärdena har utlämnats i denna analys. 

Revisorns kön visade sig även vara signifikant. Detta motbevisar studier som säger att 
könet inte borde påverka (Estes och Reames, 1988:295). I vår studie var koefficienten 
negativ, det vill säga kvinnor var sämre på att anmärka på osäkerhet kring fortsatt drift. 
I tidigare studier har det visats att kvinnor är mer etiska än män (Conroy et al, 2010:18), 
vilket gör att vi misstänker att det är någonting annat än etiken som avspeglas i 
variabeln kön.  

Ingen av variablerna som visade revisorns formella kompetens var signifikanta. Detta 
stödjer annan forskning som visat att det inte är kompetensen som avgör om en 
anmärkning görs i revisionsberättelsen utan att det är andra aspekter som är avgörande 
(Barbardillo et al, 2004:614).  

Tidsförskjutningsvariabeln var inte heller signifikant i modellen. Alltså verkar antalet 
dagar från bokslutsdag till inledd konkurs inte spela någon avgörande roll för kvalitén. 
Dock skiljer sig vårt sätt att mäta från vad som tidigare använts. Exempelvis Francis och 
Yu använder dagar från bokslut till revisionsberättelse (2009:1530). Geiger och Rama 
använder dagar från revisionsberättelse till konkurs (2005). Vår variabel är egentligen 
en sammanslagning av dessa två och som denna regression visar så var vår variabel 
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alltså inte signifikant. Vi missar att kontrollera för hur lång tid som har förlöpt från 
tiden då revisorn som senast kunde utvärdera den fortsatta driften och när konkursen är 
ett faktum. 

Modellutvärdering 

Förklaringsgraden var godkänd, närmare bestämt 16,5 %, även om högre 
förklaringsgrad vore önskvärt. Modellen uppvisade dock en mycket hög signifikans 
(0,000). Förklaringsgraden var också betydligt högre jämfört med modellen utan 
kontrollvariablerna (4,1 %) vilket betyder att vi genom att kontrollera för variabler som 
tidigare har visat ha ett samband kan vi förklara ännu mer av variansen genom vår 
modell. Vi kan även dra slutsatsen att sambandet mellan ålder och anmärkningar inte 
beror på något dolt samband med någon kontrollvariabel eftersom ålder var signifikant 
även i den preliminära modellen. 

Utökad analys av antal uppdrag 

Eftersom antalet uppdrag inte har var signifikant i modellen hittills så valde vi att dela 
upp variabeln i få antal uppdrag, medelmånga uppdrag och många uppdrag. 
Uppdelningen gjordes i form av 1:a och 4:e kvartilen. Två dummyvariabler skapades, 
en för få uppdrag och en för många uppdrag. 

Tabell 23: Kvartiler antal uppdrag 

Variabel Q1 Q4 
Antal uppdrag 6-109 252-1246 
 

Samma modell som i Tabell 21 användes men variabeln antal uppdrag ersattes i detta 
skede med de två dummyvariablerna. 
 
Tabell 24: Modellsummering regression med uppdragskvartiler 

Variabel Koefficient Signifikans 
Q1 0,239 0,212 
Q4 0,139 0,417 
 
Som vi ser verkar ingen av dessa variabler påvisa något samband med den beroende 
variabeln. Vi kan då inte dra några slutsatser om att någon specifik grupp har bättre 
kvalité än någon annan. 
 
I denna regressionsmodell så är inte längre kön signifikant, alla andra variabler är 
fortfarande signifikanta.  
 

Utökad analys av antal anställda 

Eftersom antalet anställda inte har varit signifikant i modellen hittills så väljer vi att dela 
upp variabeln i få antal anställda, medelmånga och många anställda. Uppdelningen 
gjordes i 1.a och 4:e kvartilen. 2 dummyvariabler skapades, en för få anställda och en 
för många anställda. 
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Tabell 25: Kvartiler antal anställda 

Variabel Q1 Q4 
Antal anställda 0-3 24-532 
 

Samma modell som i Tabell 21 användes men variabeln antal anställda ersattes med de 
två dummyvariablerna. Vi har även återgått till att bara ha med variabeln antal uppdrag 
och inte ersätta denna med uppdelningen i kvartiler. 
 
Tabell 26: Modellsummering regression med anställda kvartiler 

Variabel Koefficient Signifikans 
Q1 -0,040 0,902 
Q4 -0,172 0,574 
 
Jämfört med originalmodellen så var kön inte längre signifikant i denna modell. De två 
nya dummyvariablerna visade dock inte heller någon signifikans, vilket gör att vi inte 
kan dra några slutsatser om de olika grupperna.  
 
Man skulle kunna tänka sig att gruppen med få antal anställda kunde ha varit signifikant 
eftersom det med så få arbetskamrater är det svårt att ha tid och möjlighet att interagera 
med kollegor angående olika problem man ställs inför. Resultatet är dock i linje med 
Seol som undersökte om interaktion mellan medarbetare hade någon påverkan på 
beslutet om att anmärka kring osäkerhet kring fortsatt drift. I den undersökningen så 
hade interaktion ingen inverkan på det slutgiltiga beslutet. (2006:593) 
 

Utökad analys av ålder 

Åldern på revisorn visade sig ha ett samband med kvalitén i revisionen, men vi ville 
även se om det fanns någon åldersgrupp som visade större påverkan jämfört med andra. 
Tillvägagångssättet var detsamma som för antalet uppdrag och antalet anställda, alltså 
att dela upp variabeln i ung, medelålder och gammal. Uppdelningen gjordes i 1:a och 
4:e kvartilen. Två dummyvariabler skapades, en för ung och en för gammal. 

Tabell 27: Kvartiler Ålder 

Variabel Q1 Q4 
Ålder 31-46 58-79 
 
Samma modell som i Tabell 21 användes men variabeln ålder ersattes med de två 
dummyvariablerna. Gruppen med medelålder var därmed referensgrupp i modellen. 
 
Tabell 28: Modellsummering regression med ålderskvartiler 

Variabel Koefficient Signifikans 
Q1_ålder 0,002 0,993 
Q4_ålder -0,701 0,032 
 
Jämfört med originalmodellen var kön inte längre signifikant. Av de två 
dummyvariablerna var Q4 signifikant. Om en revisor var äldre 58 år eller äldre verkade 
det alltså påverka revisionskvalitén negativt. Det styrker det samband vi såg redan i den 
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första regressionen. Då vi modifierat åldersvariabeln på ovan beskrivna sätt uppvisar 
dessutom antalet uppdrag ett signifikant samband med sannolikheten att anmärka, 
(p=0,042). Ytterligare data från denna regression finns i Appendix 2. Detta ger stöd åt 
det intuitiva resonemanget att ett för stort antal uppdrag kan påverka revisionskvalitén. 
 
Utökad analys av modifierade kontorsvariabler 

Likt tidigare utgick vi återigen från originalmodellen men valde på grund av resultaten 
från den utökade analysen av ålder att gå vidare med variabeln Q4_ålder. Målet med 
denna regression var att titta på några modifierade kontorsvariabler. En dummyvariabel 
visade om kontoret var ett så kallat ”mikrokontor” med endast tre eller färre 
kvalificerade revisorer. Detta var en egen definition och det finns inget givet svar på var 
en gräns lämpligtvis bör dras. Vår första idé på var en gräns skulle dras var vid tre eller 
färre och efter några tester med andra gränser beslutade vi att behålla denna definition 
då den gav bättre signifikans. Vi beräknade även ytterligare en variabel som visade hur 
många assistenter revisorn i snitt har att tillgå på sitt lokala kontor. Vi kallar denna 
variabel för assistentkvoten och beräknar den enligt formeln: 

Assistentkvot = (Antal inom revision – Antal kvalificerade)/Antal kvalificerade. 

 

Tabell 29: Binär Logistisk regression, modifierad modell 

 

Beskrivande statistik över de två nya variablerna mikrokontor och assistentkvot 
återfinns i Appendix 3. Eftersom båda är ett mått kopplade till antal anställda utförde vi 
ett korrelationstest för att undersöka om det kunde uppstå risk för 
multikollinearitetsproblem.  

Variabel Koefficient Sign. 

Antal Uppdrag -0,002 0,061 

Q4_Ålder -0,681 0,030 

Kön -0,620 0,084 

Big 4 0,582 0,031 

Auktoriserad 0,411 0,161 

Godkänd 0,586 0,206 

RE (procent/100) -0,217 0,000 

Soliditet -0,166 0,032 

Kassalikviditet -0,416 0,046 

Ln balansomslutning 0,114 0,136 

Tidsfördröjning -0,002 0,466 

Mikrokontor -0,517 0,081 

Assistentkvot -0,147 0,063 
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Detta är ett problem som kan uppstå vid multipel regressionsanalys om flera av de 
oberoende variablerna samvarierar. Detta indikeras av ett samband mellan dessa 
variabler med hög signifikansnivå och hög korrelation. Korrelationen kan anta värden 
mellan -1 och 1. Dessa värden indikerar perfekt negativ eller positiv korrelation medan 
värdet 0 innebär att korrelation helt saknas. (Hair, Black, Andersson & Tatham, 
1998:143) I Appendix 3 ser vi att korrelationen var mycket låg för dessa två variabler. 

Jämfört med originalmodellen var den enda förändringen återigen att kön inte var 
signifikant. Ingen av de modifierade kontorsvariablerna visade sig vara signifikanta. 
Dock ligger båda två under 0,1 signifikansnivå. 

Argumentet för att variabeln mikrokontor skulle kunna vara påverkande är att färre 
kvalificerade revisorer gör att revisorn har begränsad tillgång till kvalificerad 
kompetens och andra revisorers erfarenheter. Resonemanget är detsamma som för den 
ursprungliga variabeln som visade antalet anställda inom revision. Återigen är resultatet 
i linje med Seols studie av interaktion (2006:593).  

Assistenskvoten var inte heller signifikant, dock gränsar den till att vara signifikant på 
0,05 signifikansnivå. En intressant aspekt av denna variabel, trots att den ej är 
signifikant på 0,05 nivå, är att koefficienten var negativ. Det betyder att ju fler 
assistenter en revisor i genomsnitt hade tillgång till på sitt lokala kontor desto sämre var 
kvalitén i revisionen. Vi diskuterar detta närmare i nästa kapitel.  

 
Tabell 30: Modellsammanfattning modifierad modell 

Nagelkerke R2 Signifikans N 
0,176 0,000 532 
 

Jämfört med originalmodellen hade denna en något högre förklaringsgrad, 17,6 % 
jämfört med 16,5 %. 

5.5 Sammanfattning av empiri och analys 
 

I ungefär 18 % av fallen hade revisorn anmärkt på osäkerhet kring den fortsatta driften. 
Detta är en relativt låg siffra jämfört med amerikanska studier men jämfört med en 
norsk studie av mindre privata företag så är frekvensen däremot hög. 

Enligt den binära regressionen så hade bara en av undersökningsvariablerna ett 
signifikant samband med varningar om osäkerhet kring fortsatt drift. Ju äldre revisor 
desto mindre sannolikt var det att det fanns en anmärkning i revisionsberättelsen, 
speciellt revisorer över 53 år verkar hålla sämre kvalité. Varken antalet uppdrag eller 
antalet anställda inom revision på revisorns kontor visade sig först hade något samband 
med en signifikansnivå på 0,05 även om man kunde se signifikansen för antalet uppdrag 
som ett gränsfall. I en modell med förfining av några andra variabler visade det sig dock 
att variabeln antal uppdrag faktiskt var signifikant. 

Av kontrollvariablerna var samtliga signifikanta utom Ln(Balansomslutning), revisorns 
kompetens och tidsförskjutningen. Originalmodellen hade en förklaringsgrad på 16,5 % 
och som mest uppgick förklaringsgraden till 17,6 %. 
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Kapitel 6- Diskussion och slutsats 
 

I detta kapitel diskuterar vi våra upptäckter i ett vidare sammanhang och vi presenterar 
kortfattat våra slutsatser. Slutligen ger vi förslag på fortsatt forskning. 

6.1 Återkoppling till problemformulering 
 

I studiens inledning presenterade följande problemformulering: 

I vilken utsträckning påverkas revisionskvalitén av: 
 

• revisorns totala antal uppdrag 
• övriga anställda på revisorns lokala kontor, samt 
• revisorns ålder 

 

Vad gäller revisorns totala antal uppdrag och hur detta påverkar revisionskvalitén så 
fann vi inget signifikant samband i vår preliminära regression utan kontrollvariabler. 
När vi tog med variabler så som kön, byråtillhörighet och klientrelaterade faktorer så 
fick vår modell en förklaringsgrad på 16,5 % och modellen i helhet visade mycket god 
signifikans. Den enskilda variabeln som visade revisorns totala antal uppdrag i aktiva 
aktiebolag var däremot inte signifikant, även om den gränsade till att vara detta. Om vi 
hade accepterat en 0,10 signifikansnivå skulle vi också kunna accepterat variabeln som 
signifikant. Efter att ha utvecklat vår modell genom att förfina både variabler för ålder 
och det lokala revisionskontoret uppnådde vi en något bättre signifikansnivå men 
fortfarande strax över gränsvärdet 0,05. Vi tror att man med någon ytterligare 
kontrollvariabel bör kunna visa på ett signifikant samband. 

Medelantalet uppdrag i aktiva aktiebolag för revisorerna i vår studie var kring 190 
uppdrag. Om man jämför detta med antalet arbetsdagar för 2009, som var ungefär 230 
stycken om man justerar för fyra veckors semester, blir detta nästan ett 
revisionsuppdrag per arbetsdag. Hur man då ska hinna med cirka 1 246 uppdrag ställer 
vi oss frågande till, vilket var det största antalet uppdrag i aktiva aktiebolag som en 
revisor hade i vårt urval. Vår utgångspunkt har varit att färre klienter kan leda till högre 
revisionskvalité. Samtidigt är det förståeligt att en revisor vill maximera den tid som 
kan debiteras på kund, där det enklaste sättet att uppnå detta är att ha många klienter. 
Har en revisor färre klienter måste han eller hon på något sätt kompensera för detta 
genom att antingen höja sin timtaxa eller öka antalet debiterade timmar per enskild 
klient. Detta är dock inga rimliga alternativt då det troligtvis finns en gräns för hur 
många revisionstimmar kunderna är beredda att köpa och även ett maximalt pris som är 
möjligt att debitera på i en konkurrensutsatt marknad. Det blir därför logiskt att fördela 
sin tid på ett större antal klienter.  

I studien har vi argumenterat för att tidsbrist kan vara en avgörande faktor för 
revisionskvalitén, varför vi har mätt det totala antalet uppdrag för varje revisor. Det är 
dock troligtvis så att inte enbart antalet uppdrag är avgörande utan även komplexiteten i 
revisorns totala portfölj. Vi anser att detta är en rimlig förklaring till varför vi inte finner 
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ett tillräckligt starkt samband för variabeln antal uppdrag. Då vi påbörjade studien 
tänkte vi att varje enskilt uppdrag har en uppstartssträcka och en minimumtid som krävs 
för just det uppdraget. Revisorn måste dessutom ha en viss insikt i sina kunders 
verksamhet och denna insikt skulle försämras om han eller hon behöver hålla redan på 
ett alltför stort antal uppdrag, även om man gör omfattande dokumentation varje år 
kring varje klient. De som på något vis hade ett ”lagom” antal uppdrag skulle enligt 
detta resonemang vara bättre på att anmärka kring hot mot fortsatt drift. Det man inte 
inser med dessa tankegångar är att en revisor kan ha få uppdrag i sin kundportfölj, men 
om några av dessa är exempelvis är större börsnoterade företag kan dessa uppdrag ta så 
pass mycket tid i anspråk att de påverkar revisionskvalitén mer än det totala antalet 
skulle visa. Omvänt gäller att en revisor kan ha en klientportfölj med ett mycket stort 
antal bolag men en mycket låg grad av komplexitet. Samtidigt tror vi att antal uppdrag 
faktiskt kan vara en relativt bra variabel för att förklara rapporteringen kring fortsatt 
drift, eftersom ett beslut om hur rapporteringen ska se ut kan vara komplext oavsett det 
är ett stort eller litet bolag. Trots det är det givetvis så att mer tid spenderade på andra 
uppdrag leder till mindre tid för denna typ av ställningstagande. 

Vi studerade även sambandet mellan revisionskvalité och både antalet anställda inom 
revision på de lokala kontoren samt antalet kvalificerade revisorer på de lokala 
kontoren. I både vår preliminära modell och vår originalmodell använde vi endast 
variabeln som visade antalet anställda inom revision, men i ingen av dessa två modeller 
var variabeln signifikant. Detsamma gällde även i vår utökade analys av variabeln, 
eftersom varken dummyvariabeln för den undre eller övre kvartilen var signifikanta. Vi 
kunde därför inte dra slutsatsen att antalet anställda inom revision hade något samband 
med revisionskvalité. Tidigare studier har visat att större kontor ledder till bättre kvalité 
eftersom de hade högre kompetens samlad på en och samma plats. Vi misstänker dock 
att varje enskild revisor i regel har den kompetensen som krävs för att revidera de 
företag som vi inkluderat i vår studie. Ett annat argument som tidigare har använts är att 
ett större kontor inte är lika beroende av sina klienter och att de därför i större 
utsträckning rapporterar sanningsenligt. Vi trodde initialt att detta skulle gå att applicera 
på vår studie men så var inte fallet, troligtvis eftersom vi använt oss av en annan 
mätmetod för att undersöka storlek. 

En vidare analys kring denna del av problemformuleringen avsåg att studera ifall 
assistenterna på det lokala kontoret påverkade revisionskvalitén. Vi inkluderade därför 
assistentkvoten i vår utökade modell, tillsammans med en variabel som beskrev om ett 
kontor var ett mikrokontor eller ej. Ingen av dessa variabler var signifikanta på 0,05 
signifikansnivå men båda låg under 0,1 signifikansnivå, vilket gör att de gränsar till att 
vara signifikanta. Vad detta kan bero på går inte att dra några slutsatser om utifrån vårt 
material, men en tanke kan vara att ett större antal assistenter kan kopplas till att 
revisorn gör mindre av arbetet själv. Assistenterna har inte samma kompetens som 
revisorn själv och detta skulle kunna påverka revisionskvalitén negativt. Revisorn blir 
mer av en administratör med ett övergripande ansvar om assistentkvoten är allför hög, 
med en planerande och organiserande roll. Innan regressionsanalysen plottade vi 
assistentkvoten mot antalet uppdrag och menade på att det kunde vara så att en revisor 
med fler uppdrag hade fler assistenter att tillgå. Dock visades inget synligt samband.  
Däremot visas genom detta en svaghet med vår studie, nämligen att vi endast kan 
undersöka det genomsnittliga antalet assistenter per revisor på de olika kontoren. Vi kan 
inte se den verkliga fördelningen av assistenter per kvalificerad eller per enskilt 
uppdrag.  
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I vår studie fann vi att åldern var en signifikant variabel i samtliga modeller. Vi 
förfinade variabeln för att se om det fanns någon specifik åldersgrupp som utmärkte sig. 
Vi fann då att revisorer äldre än 53 år var något sämre på att utfärda varningar kring 
fortsatt drift. Detta kan tyckas märkligt eftersom de bör ha samlat på sig betydande 
erfarenheter i denna typ av frågor, vilket borde göra att de bättre kan utvärdera 
företagets faktiska möjligheter och avgöra om en varning är på plats eller inte. En 
förklaring till deras lägre träffsäkerhet kan vara att revisorer måste ta hänsyn till 
konsekvenserna av en felrapportering när väljer ifall de ska varnar eller inte. Att inte 
varna om fortsatt drift kan påverka en revisors rykte och därmed även karriär. Yngre 
revisorer kan tänkas vara mer måna om sitt personliga varumärke eftersom de har längre 
tid kvar av sitt yrkesverksamma liv. Revisorerna äldre än 53 år är så pass gamla att tiden 
kvar till pension går att överblicka. En annan förklaring som vi misstänker kan vara 
avgörande är det faktum att RS 570 infördes för bara några år sedan. De äldre 
revisorerna kan vara så pass vana vid det gamla regelverket att de istället endast 
anmärker kring exempelvis förbrukat eget kapital. En tredje anledning kan vara att äldre 
revisorer visserligen har stor erfarenhet, men att de då även sett många företag 
överkomma finansiella svårigheter och därför i större utsträckning låter bli att anmärka. 

6.2 Slutsatser 
 

Slutsatserna i studien kopplade till problemformuleringen: 

• Revisorns antal uppdrag visade sig inte ha något signifikant samband med 
revisionskvalité, förutom i en av våra modeller där vi använde oss av 
dummyvariabler som representerade kvartilerna för revisorernas ålder. 
 

• Revisorns ålder visade sig ha ett signifikant samband med revisionskvalité, 
sambandet var negativt vilket innebär att ju äldre revisor desto sämre kvalité. 
 

• Antal anställda inom revision på revisorns lokala kontor visade sig inte ha något 
signifikant samband med revisionskvalité. Fördjupad analys genomfördes: 
 

o Det genomsnittliga antalet assistenter visade sig vara signifikant endast 
på en 0,1 signifikansnivå och inte på 0,05 signifikansnivå. 
 

o Om revisorn arbetade på ett ”mikrokontor” eller ej visade sig vara 
signifikant endast på en 0,1 signifikansnivå men inte på 0,05 
signifikansnivå. 

Totalt visade vår originalmodell en förklaringsgrad på 16,5 % och den modifierade 
modellen 17,6 % men båda modellerna visade hög signifikansnivå (0,000). 
 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 

Utifrån ovanstående diskussion så ser vi ett behov av att i studier kring revisorns antal 
uppdrag kontrollera för komplexiteten och inte bara antalet uppdrag i revisorns 
klientportfölj. 
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Det vore mycket intressant att närmare undersöka vad som skulle kunna förklara att en 
högre ålder ger en sämre träffsäkerhet kring anmärkningar på fortsatt drift. 

Det kan även vara intressant att närmare studera revisionsassistenternas inverkan på 
kvalitén, eftersom vi i vår studie hittade tendenser till ett negativt samband mellan 
antalet assistenter per revisor och revisionskvalité. Kanske kan det vara fördelaktigt att 
angripa detta mer utifrån ett management-perspektiv snarare än ett revisionsperspektiv. 

Slutligen kan det vara intressant att angripa ett problem likt vårt med ett kvalitativt 
metodval för att nå en djupare förståelse. Det vore då intressant att inte bara studera 
revisorerna utan även intressenterna. 
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Kapitel 7- Sanningskriterier 
 

Avslutningsvis presenterar vi sanningskriterier för vår uppsats. Utifrån dessa går det 
att diskutera hur tillförlitlig vår metod är och därmed även giltigheten i slutsatserna. 

Vi använder oss av sanningskriterierna validitet och reliabilitet för att kritiskt granska 
vår metod och vårt resultat. Patel och Davidson menar att kvaliteten av en studie som 
baseras på en kvantitativ metod, som denna uppsats, är helt beroende av hur väl man 
kan lita på den insamlade informationen. De menar vidare att när man använder sig av 
den kvantitativa metoden så gör man mätningar, där man tilldelar objekt en siffra som 
ska visa det sanna värdet. Att ett av de två sanningskriterierna uppfylls betyder inte att 
det andra är uppfyllt, men det finns ett samband mellan reliabilitet och validitet eftersom 
god reliabilitet är en förutsättning för att uppnå god validitet. (2003:98-99) 

7.1 Validitet 
 

Med validitet menas att man som forskare mäter det man ska mäta, att det finns en 
överensstämmelse mellan frågeställningen och själva studien (Patel, 2003:99). Även om 
man mäter med hög tillförlitlighet är inte detta tillräckligt om man inte mäter rätt. Man 
kan kategorisera validiteten i begreppsvaliditet, intern validitet och extern validitet.  

Begreppsvaliditet definieras som hur väl ett mått speglar vad ett begrepp anses 
representera, exempelvis intelligenstester och intelligens (Bryman & Bell, 2005:48-49). 
Det går visserligen att ifrågasätta användandet av anmärkningar kring fortsatt drift som 
ett mått på revisionskvalité, men då detta angreppssätt har används i en rad studier anser 
vi att detta är en accepterad och väletablerad proxy för revisionskvalité. Dessutom anser 
vi att vi redan i uppsatsens inledning motiverat vårt mått på revisionskvalité väl genom 
att koppla det till det valda perspektivet. 

Intern validitet syftar på hur väl ett påstått kausalt samband verkligen håller (Bryman & 
Bell, 2005:49). Exempelvis kunde vi argumenterat för att revisorns hårfärg påverkar 
revisionskvalitén, vilket självfallet vore svårt att motivera. Rent hypotetiskt skulle vi 
kunna visa på ett sådant samband men troligtvis skulle detta i så fall ha orsakats av 
slumpen eller någon bakomliggande faktor. Vi har försökt visa på samband mellan 
revisionskvalité och var och en av våra undersökningsvariabler. Vad gäller antalet 
uppdrags påverkan på revisionskvalité har vi redan konstaterat att vi valt en för vid 
variabel och att en mer förfinad variabel skulle kunna visa på ett starkare samband. Det 
svaga sambandet som vi kunde se är dock rimligt utifrån teorier från stress och tidsbrist. 
Vi uppnådde inget samband med statistisk signifikans för våra kontorsvariabler varför 
vi inte fördjupar oss ytterligare i frågan om den interna validiteten för dessa. Vår sista 
undersökningsvariabel, ålder, visade sig ha ett signifikant samband med 
revisionskvalité. Frågan är om vi har intern validitet i vårt påstående om ett kausalt 
samband mellan dessa två variabler? Detta är svårt för oss att säga med absolut säkerhet 
utan att göra ytterligare undersökningar. Det kan finnas någon bakomliggande variabel 
kopplat till ålder, som ligger utanför vårt batteri med kontrollvariabler eller utanför 
studiens ramar. 
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Den tredje och sista typen av validitet som vi väljer att applicera på vår studie är extern 
validitet, vilket handlar om hur väl studiens resultat kan generaliseras (Bryman & Bell, 
2005:49). Graden av generaliserbarhet handlar om i vilken utsträckning vårt urval är 
representativt för populationen och om vi därmed kan applicera vårt resultat i ett vidare 
sammanhang (Bryman & Bell, 2005:100). Vår studie har baserats på alla aktiebolag 
som inledde konkurs inom en viss period under år 2009. Eftersom vi inte själva 
påverkat urvalet i någon större utsträckning mer än att vi valt en måhända godtycklig 
tidsperiod, bör resultaten vara generaliserbara om vår period inte markant skiljer sig 
jämfört med andra perioder. Eftersom vår undersökningsperiod endast täcker en del av 
ett år finns det en risk för säsongsvariationer, vilket vi har diskuterat tidigare i 
uppsatsen. 

7.2 Reliabilitet 
 

Reliabilitet är ett mått som beskriver om ett tillvägagångssätt genererar samma resultat 
om undersökningen görs flera gånger vid liknande omständigheter (Bell, 2000:89). 
Denna uppsats är baserad främst på andrahandsdata vilket gör att informationen inte i 
sig själv kan påverka reliabiliteten på samma sätt som ett intervjuobjekt kan påverka 
vilka svar som ges på frågor. Således blir sättet som vi samlar in och mäter data det som 
kan påverka reliabiliteten i undersökningen. För att öka reliabiliteten i studien har vi 
utförligt beskrivit vårt tillvägagångssätt, vilket förbättrar möjligheterna att upprepa vår 
studie samt syna vårt tillvägagångssätt i sömmarna. 

Då vi i så stor utsträckning som möjligt automatiserat insamlingen och bearbetningen av 
data har detta bidragit till att så få mänskliga fel som möjligt kan ha påverkat 
reliabiliteten. I vissa led, såsom genomgången av revisionsberättelsen, har vi varit 
tvungna att manuellt samla in information. Detta kan leda till att data felinmatades och 
att resultatet kan bli missvisande. Av tidsskäl har vi båda två gjort denna insamling för 
att effektivisera insamlingen. Detta kan ha gjort att vi arbetat på olika sätt, även om vi 
aktivt arbetat för att motverka detta. Fel som uppstår på grund av den människliga 
faktorn är dock inte är systematiska och kan tänkas ge en mindre påverkan eftersom vi 
arbetar med ett så pass stort urval. 

Information om antalet anställda på kontoren inhämtades genom att ringa upp kontoren 
och detta ger en viss grad av osäkerhet kring siffran som erhållits. Svaret kan bero på 
vem som har svarat. Oftast fick vi ett svar redan av receptionen, men ibland kopplades 
vi till en personalansvarig eller kontorschef. I ett fåtal fall nådde vi inte kontoret per 
telefon och använde oss då av information från deras hemsidor om sådan gick att tillgå. 
Det finns en viss risk att denna information inte var uppdaterad, men vi bedömer den 
risken som låg eftersom det ligger i kontorens intresse att ständigt ha uppdaterade 
kontaktuppgifter. Vi försökte i så stor utsträckning att få den sanna siffran men vi 
reserverar oss för att så inte alltid har varit fallet. 

För en av de stora byråerna kunde vi kontrollera svaren som vi fick över telefon från de 
enskilda kontoren. Den ursprungliga planen var att inhämta informationen om alla 
byråns kontor centralt, men eftersom detta krävde en närmare analys av revisorernas 
tidrapportering så drog detta ut på tiden och vi ringde därför runt till de enskilda 
kontoren innan vi fick svaret centralt. Efter mycket funderingar valde vi att dra en gräns 
där man räknades som anställd inom revision ifall man under kalenderåret 2009 
tidrapporterat 30 % eller mer av sin arbetstid på arbetstyper för revisionsarbete. 
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Informationen hämtades åt oss och vi fick en summering per kontor där det framgick 
hur många som uppfyllde kriteriet. Vi kunde därefter jämföra detta med uppgifterna 
som vi fått vid våra samtal med de lokala kontoren. Enligt tidrapporterna fanns det i 
genomsnitt 29,43 anställda per kontor inom revision. Detta kan jämföras med 29,53 
anställda från telefonsamtalen. Det fanns dock en viss varians med både 
underskattningar och överskattningar. I genomsnitt överskattade telefonrespondenterna 
antalet anställda inom revision med 12 %. Detta anser vi dock är fullt acceptabelt, 
framförallt eftersom vi faktiskt inte gav en så specifik definition till 
telefonrespondenterna. Vår avsikt var att göra frågan så enkel som möjligt att besvara i 
telefon, för att minimera bortfall. Strategin verkade alltså ha fungerat väl eftersom 
avvikelsen får anses vara acceptabel. Det finns heller inga tendenser till att exempelvis 
större kontor i högre grad överskattar antalet anställda, eller tvärt om. Med tanke på det 
stora antalet undersökningsobjekt och att vi med kvantitativ metod fokuserar på de 
generella sambanden så bör datamaterialet därför uppfylla kravet på reliabilitet. 
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Appendix- 1 
 

Vi programmerade följande instruktioner: 
• Datorn hämtade ett företagsnamn i en förberedd kolumn i Excel 
• Sökte därefter hos Affärsdata på namnet och kände själv av när resultatsidan 

hade laddats klart 
• Organisationsnumret kopierades från träfflistan hos Affärsdata 
• Organisationsnumret klistrades in i Excel i kolumnen bredvid företagsnamnet 

Programmet hämtade därefter nästa företagsnamn och upprepade processen 

 

Programmet avbröts automatiskt om: 

• Sökningen inte gav resultat (exempelvis om ett specialtecken som inte stöddes 
av sökningen) 

• Sökningen gav mer än en träff (oftast vid sökningar som "Namn AB" som även 
gav träffen "Namn Holding AB") 

I dessa fall inväntade datorn ett manuellt val innan den återupptog arbetet.  

 

 

  



    

 

Appendix- 2 
 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 55,070 13 ,000 

Block 55,070 13 ,000 

Model 55,070 13 ,000 

Model Summary 

Step -2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 453,222
a
 ,098 ,160 

a. Estimation terminated at iteration number 5 because 

parameter estimates changed by less than ,001. 

Classification Table
a
 

 Observed Predicted 

 Varning om fortsatt drift Percentage 

Correct  Ingen varning Varning 

Step 1 Varning om fortsatt drift Ingen varning 428 6 98,6 

Varning 91 7 7,1 

Overall Percentage   81,8 

a. The cut value is ,500 

Variables in the Equation 

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

Step 1
a
 Sex -,666 ,359 3,441 1 ,064 ,514 

Big4 ,652 ,263 6,149 1 ,013 1,918 

Auktoriserad ,499 ,290 2,953 1 ,086 1,647 

Godkänd ,695 ,477 2,126 1 ,145 2,004 

ROE_mod_transformed -,209 ,052 15,957 1 ,000 ,811 

Solidity_mod_transformed -,165 ,078 4,539 1 ,033 ,848 

Kassalikv_transformed -,420 ,206 4,157 1 ,041 ,657 

Ln_assets ,110 ,077 2,058 1 ,151 1,116 

Lag -,002 ,002 ,660 1 ,417 ,998 

Aktiva_AB -,003 ,001 4,132 1 ,042 ,997 

Totalrev -,001 ,001 ,959 1 ,327 ,999 

Q1Age ,002 ,291 ,000 1 ,993 1,002 

Q4Age -,701 ,326 4,624 1 ,032 ,496 

Constant -1,725 ,940 3,365 1 ,067 ,178 

a. Variable(s) entered on step 1: Sex, Big4, Auktoriserad, Godkänd, ROE_mod_transformed, 

Solidity_mod_transformed, Kassalikv_transformed, Ln_assets, Lag, Aktiva_AB, Totalrev, Q1Age, Q4Age. 



    

 

Appendix- 3 
 

Tabell A1: Deskriptiv statistik assistentkvot 

Variabel N Medelvärde Median Min Max St. Avvikelse 

Assistentkvot 532 1,4318 1 0 10,40 1,83326 
 

 

Tabell A2: Frekvens Mikrokontor 

 

 
Correlations 

 Microkval Assistentkvot 

Microkval Pearson Correlation 1 -,160
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 532 532 

Assistentkvot Pearson Correlation -,160
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 532 532 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

Mikrokontor Frekvens Procent 
Nej 338 63,5 
Ja 194 36,5 
Totalt 532 100 


