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SSAAMMMMAANNFFAATTTTNNIINNGG  
  

TTiitteell::  Ska det vara så svårt att göra rätt? En kvantitativ studie om revisorns typ I - och typ II- 
fel 

FFöörrffaattttaarree::  Erika Hed och Jolina Orrell 

HHaannddlleeddaarree::  Åke Gabrielsson 

BBaakkggrruunndd::  En revisors oberoende är ett viktigt och debatterat ämne, speciellt i skuggan av de 

skandaler som kantat 90- och 2000-talet. Revisorns uppgift är att granska ett företags 

finansiella information och ge ett utlåtande om upprättandet av dessa är i rang med lagar och 

standarder. En av de fyra grundpelarna för upprättandet av redovisning är going concern 

postulatet. Detta postulat innebär att ett företags redovisning upprättas på en going concern 

basis, det vill säga att det förutsätts fortleva en överskådlig tid. En av revisorns uppgift är att 

granska hur företaget tillämpat denna princip och se om det är ett rimligt antagande att 

företaget kan överleva 12 månader framåt. I denna utvärderingsprocess kan det uppkomma 

två sorters fel, typ I och typ II. Den första innebär att ett företag får en going concern och inte 

går i konkurs de efterföljande 12 månaderna, den andra innebär att företag går i konkurs utan 

att ha fått en going concern i sin senaste årsredovisning. Tidigare forskning har visat att en 

revisors benägenhet att utfärda eller inte utfärda en going concern är beroende av bland annat 
revisorns oberoende. 

PPrroobblleemm::  Vilka variabler påverkar om ett typ I eller ett typ II fel görs? 

 

SSyyffttee::  Vi vill koppla resultatet från vår undersökning av typ-fel till variabler från vilka dessa 

fel kan ha uppkommit. Dessa variabler, vilka vi kallar för förklaringsvariabler, kan tydliggöra 

problematiken bakom revisorns krav att använda going concern-principen praktiskt. Vi jämför 

felen mot varandra för att undersöka om sannolikheten för något fel är större eller mindre 

beroende på variablerna. För att uppfylla detta syfte kommer vi att: 

 

 Söka efter företag med typ I respektive typ II fel 

 Undersöka vilka variabler som påverkar om en anmärkning ges genom att studera 

tidigare forskning 

 Se om det finns någon skillnad i resultaten felen emellan 

 

MMeettoodd::  Vi har använt oss av en kvantitativ metod baserad på insamling av data från 14 586 

årsredovisningar med årsbokslut under 2008. Vi har gjort ett kvoturval av företag bestående 

av sex städer från tre olika delar av Sverige; Norrland, Svealand och Götaland. Vi fick fram 

139 företag som fått ett typ I fel och 79 företag med typ II fel. De variabler vi undersökt är; 

storlek på revisionsbyrå, ersättningsnivå, storlek på klient, rådgivningstjänster och 

auktoriserade och godkända revisorer. 

RReessuullttaatt: Vi har kunnat visa att Big 4 byråerna står för en mindre andel av de fel som görs, vi 

har även visat att de auktoriserade revisorerna står för ett större antal av felen som görs. 
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11..   IINNLLEEDDNNIINNGG  

1.1 ÄMNESVAL 
 

Revision är för många synonymt med ett traditionellt skrivbordsjobb där arbetsuppgifterna 

koncentreras runt analyser och siffror. Detta synsätt på yrket är förlegat eftersom det idag sätts 

stora krav på att en revisor deltar i företags dagliga arbete där det krävs en effektiv 

kommunikation med företagsledarna. Revision är följaktligen inte enbart baserat på siffror 

från det förgågna utan även på mjuka värden såsom värderingar, uppfattningar och 

framtidsutveckling.  

 

Revisorn har en viktig roll i vårt kapitalistiska samhälle och kraven på revisorer är idag många 

och höga; generellt skall de vara professionella, moraliska och objektiva, samtidigt som de 

skall besitta en stor kunskap inom redovisning och ekonomi. Detta gör att revisorsyrket är 

kantat av etiska dilemman och ansvar. Med tanke på det tillsynes alltmer vinstdrivna och 

skandalomsusade företagsklimatet idag är behovet av revisorer, deras funktion som 

redovisningens kontrollant och som företagsexpert, en nödvändighet. 

1.2 PROBLEMBAKGRUND 
 

För att investerare skall kunna investera på ett framgångsrikt sätt är det viktigt att de har 

tillgång till korrekt information. En del av denna information kommer från finansiella 

rapporter som i sin tur kvalitetsstämplas av revisorer. En del av den finansiella rapporten är 

revisionsberättelsen, som även fungerar som en informationskälla om företaget. Under de 

senaste åren har det kommit ett antal undersökningar som visar på hur revisorn misslyckas 

med att varna intressenterna om en eventuell konkurs. Revisorerna har fått kritik för att de 

inte lyckats med detta och undersökningar visar även på att revisionsberättelserna inte 

signalerar användbar information till intressenterna när det gäller att förutsäga en konkurs 

(Lennox, 1999, s.774). 

Revisorns uppgift är att kontrollera att ett företags finansiella information har upprättats i 

enlighet med regler och lagar. Detta är ett sätt att minimera den informationsasymmetri som 

uppstår mellan intressenterna och företagsledningen (Eilifsen & Messier, 2006, s. 6 ff.). Det 

är revisionsberättelsen som lämnas i företags årsredovisningar som är ”garantin” på att 

företagets redovisning inte innehåller felaktigheter. Revisionsberättelsen kan vara antingen 

ren eller oren, en oren revisionsberättelse är när revisorn har något att anmärka på i företagets 

finansiella information (se exempel i bilaga 1 & 2). 

 

En av revisorns uppgifter är att uttala sig om företagets fortlevnad bör ifrågasättas. Detta är ett 

omtalat uttalande då denne, baserat på tillgänglig information skall utvärdera huruvida ett 

företag är att anse som en going concern. Den praktiska tillämningen av denna princip innebär 

att företaget ska förväntas fortgå i 12 månader framåt. Going concern är en viktig princip 

inom både redovisning och revision. Inom redovisning regleras denna princip i ÅRL där man 

kan utläsa att följande ska iakttas vid upprättande av ett företags balans-, resultaträkning och 

noter, 2 kapitlet 4 § 1 punkten:  
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”Företaget skall förutsättas fortsätta sin verksamhet” 

 

Detsamma kan utläsas i både de svenska redovisningsstandarderna FAR:s/SRS och de 

internationella redovisningsstandarderna IAS/IFRS. Enligt den internationella 

redovisningsstandarden, föreställningsram nr 23, är ett grundläggande antagande för de 

finansiella rapporterna att det finns ett antagande om fortlevnad. Om det finns ett annat 

antagande än fortlevnad skall rapporterna upprättas på annan grund och detta skall även 

lämnas upplysning om. Detta innebär att om redovisningen sker på en fortlevnadsbasis men 

företaget inte kan förutsättas fortleva så är redovisningen inte korrekt. 

 

Going concern konceptet inom revision regleras av Revisionsstandard (RS) 570. 

Internationellt kallas revisionsstandarderna för ISA, International Standard for Auditing. Efter 

2003 har Sverige ålagt sig att harmonisera de svenska revisionsreglerna med de 

internationella vilket ledde till att man frångick de gamla Revisionsprinciperna (RP) till ISA 

(FARs revisionsbok, 2004, s. 592). De svenska revisionsstandarderna är direkt översatta från 

ISA. Därför är det samma internationella standard som reglerar going concern begreppet, ISA 

570. Enligt ISA 570 ska: 

 

”the auditor consider the appropriateness of managements use of the going concern 

assumption in the preparation of the financial statements, and to consider whether there are 

material uncertainties about the entity’s ability to continue as a going concern”  (Eilifsen & 

Messier, 2006, s. 530).  

 

Revisorn ska dels granska hur principen tillämpats inom redovisningen samt blicka framåt i 

tiden och uppskatta företagets fortlevnad. Eilifsen & Messier (2006, s. 531) beskriver olika 

sätt att upptäcka att finansiell stress existerar, då flera av dessa tecken uppfylls kan en revisor 

anse att det föreligger ett going concern problem. Exempel på tecken av finansiell stress är 

återkommande förluster, negativt kassaflöde och svårigheter att betala ränta. 

 

En revisors oberoende kan påverka hur denne väljer att utvärdera going concern. En revisors 

oberoende ses som en av de viktigaste aspekter av revisionsyrket (Eilifsen & Messier, 2006, s. 

571) och är även det reglerat i lag; Revisorlagen 20 § säger att en revisor ska vara objektiv, 

opartisk och självständig i sitt arbete. En revisor får exempelvis aldrig äga aktier i det företag 

han eller hon reviderar eller ha familjeband med någon i företaget (ABL 9 kap. 17 §). Trots 

alla lagar och regler finns dock alltid risken att en revisor inte är helt oberoende i sitt arbete, 

det är trots allt en kund revisorn har att göra med och kunder vill man oftast tillfredställa och 

behålla. 

  

Det finns flertalet undersökningar och artiklar som tar upp just detta problem. En revisor som 

har ett beroende till en klient är mindre benägen att utfärda en going concern (Blay, 2005, s. 

759). Dessa beroenden kan vara ekonomiska; en stor klient och hög ersättningsnivå 

(Barbadillo, Nieves, Fuentes-Barbera & Garcia-Benau, 2004, s. 597), eller storleken på 

revisionsbyrån (Geiger & Dasaratha, 2006, s. 1) och att andra tjänster också givits en klient 

(Francis, 2006, s.757). Konsekvenser finns också; för en revisor som ger en going concern är 

risken stor att företaget, om det överlever, byter revisor (Carey, Geiger & O’Connell, 2008, s. 

61). En revisor kan anses vara hård och konservativ och riskera att inte få fler klienter, det 

finns även en risk att anmärkningen blir en självuppfyllande profetia (Venuti, 2004, s. 41) 

eller att det reviderade företaget får minskade möjligheter till kreditgivning (Bhimani, 
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Gulamhussen & Lopes, 2009, s. 253). Även en utebliven going concern-anmärkning har 

konsekvenser; revisorn kan bli anklagad för försumlighet, tappa förtroendet hos allmänheten 

och risken finns att revisorn blir stämd (Geiger & Dasaratha, 2006, s.3). 

 

När en revisor skall utreda huruvida ett företag kan anses som en going concern kan det 

uppstå två sorters fel, typ I och typ II. Typ II felet är då ett företag inte får en going concern-

anmärkning innan de går i konkurs. Ett flertal undersökningar har också visat att många 

företag inte får en going concern anmärkning innan de går i konkurs, i vissa fall har det 

kommit fram att uppemot 50 procent av dem som går i konkurs inte fått en going concern-

anmärkning i deras senaste årsredovisning (Geiger, Raghunandan & Dasaratha, 2005, s. 63). 

Det andra felet som kan uppstå är typ I, vilket är motsatsen till typ II felet; detta innebär att ett 

företag som fått en going concern-anmärkning av revisorn inte går i konkurs de efterföljande 

12 månaderna (Geiger et al., 2005, s. 63). Undersökningar har visat att uppemot 80-90 procent 

av företag som får en going concern inte går i konkurs efterföljande år. (Carey et al., 2008, s. 

63) Det är väldigt få företag som går i konkurs som får en going concern och även väldigt 

många som får en som klarar sig. Det visar att detta lagstadgade uttryck har en osäker 

innebörd. 

1.2.1 PROBLEMDISKUSSION 

  

I problembakgrunden visas att going concern begreppet är en grundläggande princip inom 

redovisning och revision (ÅRL, 2 kap. 4 § 1 p; RS 570, p. 2). Inom revision visar tidigare 

forskningen att det är mycket som kan spela in vid utfärdandet av en going concern-

anmärkning, såsom storlek på revisionsbyrå och konsekvenser av utfärdandet. Samtidigt finns 

det inga konkreta anvisningar om hur det ska gå till att utvärdera ett företags fortlevnad. 

 

Vi har sett att den sammanlagda felfrekvensen för revisorernas anmärkning av fortlevnaden är 

hög. (Carey et al., 2008, s. 63; Geiger et al., 2005, s. 63) De flesta företag som får en going 

concern-anmärkning i sin årsredovisning går inte i konkurs och de flesta företag som går i 

konkurs har inte fått en tidigare going concern-anmärkning. Trots den höga felfrekvensen har 

de som lagstadgat denna princip ansett att det finns ett värde att inkludera detta i revisorernas 

arbetsuppgifter. Principen är grundläggande och viktig, och det finns ett värde av existensen 

av denna del i revisionsberättelsen. Framtiden är omöjlig att förutse, även för revisorer, men 

förlusten av att ta bort denna princip kan vara större än konsekvenserna vid bruket av den. 

Trots att slutresultaten av användandet av denna princip ofta är fel så indikerar den ett 

företags välmående. För att höja förtroendet för denna anmärkning i revisionsberättelsen 

krävs ett bättre slutresultat i form av mindre typ I och typ II fel. Ett sätt att lyckas med detta är 

att följa det gamla talesättet - ” man lär sig av sina misstag”. Vad kan ha påverkat att dessa fel 

har uppstått? Finns det några gemensamma nämnare? Och i sådana fall, kan denna kunskap 

användas till att minska felmarginalen?  
 

En stor del av tidigare forskning som utförts på detta område har fokuserat på typ II fel och på 

företag som har gått i konkurs (Ruddock, Taylor & Taylor, 2006; Geiger et al., 2005; 

Barbadillo et al., 2004; Craswell, Stokes & Laughton, 2002). Dessa vetenskapliga artiklar 

undersöker benägenheten hos revisorer att ge en GC-anmärkning. Där har man bl.a. tittat på 

de företag som gått i konkurs och undersökt en eventuellt bakomliggande GC-anmärkning. 

Man har i tidigare forskning hittat olika förklaringsvariabler som förklarar skillnaderna. De 

flesta av dessa variabler kopplas ihop med en revisors benägenhet att utfärda en going 
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concern och till deras oberoende. Detta är ett grundläggande och komplicerat krav vilket 

innebär att revisorn ska vara objektiv och självständig (Eilifsen & Messier, 2006, s. 571). 

Enligt teorierna är oberoendet en viktig del till revisorns benägenhet att ge en GC 

anmärkning. Om benägenheten är liten i ett fall där en anmärkning bör ges kan detta leda till 

en utebliven anmärkning trots att ett företag senare går i konkurs. En sådan situation kan 

därför leda till en större felmarginal, vilket är tvärtemot vad som bör eftersträvas.  

 

Konsekvensen av att lagstadga denna princip, dvs. kräva att revisorn skall kunna uttrycka sig 

angående ett företags fortlevnad är att det även leder till förväntningar av att lagen efterföljs. 

För att lagen skall ha någon verkan och mening bör ansträngningar göras för att förbättra 

utfallet av principens användande. För att göra detta har vi undersökt den bristande 

träffsäkerheten i revisorernas going-concern anmärkningar. Den bristande träffsäkerheten 

visar sig genom typ I och typ II felen. Vad kan ha avgjort om ett företag mottagit en going 

concern anmärkning men sedan klarat sig från att gå i konkurs? Eller vad kan ha avgjort att 

revisorn ansåg att en going concern anmärkning inte var skälig att ge, men att det senare gått i 

konkurs?  

 

Det vi vill visa på med denna studie är vad en kvantitativ undersökning för typ I och typ II fel 

har för utfall. Detta för att synliggöra problematiken runt lagstadgandet och användandet av 

denna princip inom revisionen i Sverige. Diskussionen är utbredd men utan en tydlig koppling 

till verkliga utfall från undersökningar. Det finns mycket forkning kring GC-begreppet men 

inte någon djupare forskning om specifika variabler som påverkar att ett fel uppstår. De 

undersökningar som gjorts inom detta område har en tyngd på typ II-felen där det finns en del 

forskning om påverkansvariabler men det finns mycket lite om likande forskning för typ I 

felen. Då avsaknaden av forskning för typ I felen är relevant för att närmare kunna undersöka 

Going Concern begreppet finns en kunskapslucka att fylla. Vi undersöker därför dels typ I 

felen men kopplar detta resultat till typ II felen för att kunna stärka diskussionen genom att 

jämföra resultaten med varandra. 

 

Den enda möjligheten att kunna minska på dessa fel är att vara medveten om vad som 

påverkar felen, att urskilja vad som höjer eller minskar sannolikheten för att ett fel skall 

uppstå. Det bör finnas en gemensam förklaringsvariabel i grunden då revisorn beslutat för att 

ge en anmärkning eller inte. Det är denna koppling vi undersöker för att kunna stärka 

diskussionen kring Going-Concernutlåtandet med ett resultat från en relaterad undersökning. 

1.2.2 PROBLEMFORMULERING 

 

Vilka variabler påverkar om ett typ I eller ett typ II fel görs? 

1.3 SYFTE 
 

Vi vill koppla resultatet från vår undersökning av typ-fel till variabler från vilka dessa fel kan 

ha uppkommit. Dessa variabler, vilka vi kallar för förklaringsvariabler, kan tydliggöra 

problematiken bakom revisorns krav att använda going concern-principen praktiskt. Vi jämför 

felen mot varandra för att undersöka om sannolikheten för något fel är större eller mindre 

beroende på variablerna. För att uppfylla detta syfte kommer vi att: 
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 Söka efter företag med typ I respektive typ II fel 

 Undersöka vilka variabler som påverkar om en anmärkning ges genom att studera 

tidigare forskning 

 Se om det finns någon skillnad i resultaten felen emellan 

1.4 AVGRÄNSNING 
 

Relaterat till de företag vi undersökt har vi enbart tittat på bolagsformen aktiebolag i Sverige 

då det, i skrivande stund, är den enda bolagsform oavsett storlek som är skyldig att lämna in 

en årsredovisning med en revisionsberättelse (Bolagsverket). Vi har valt att avgränsa oss till 

de som har årsredovisningar med ett årsbokslut under 2008. Detta gör vi på grund av flera 

anledningar; dels så har alla årsredovisningarna för 2009 inte kommit in till affärsdata, vilket 

skulle innebära ett stort bortfall. Enligt den praktiska tillämpningen av principen baserar 

revisorn sitt utlåtande på fortlevnad 12 månader framåt. Om vi valt årsredovisningar med 

bokslut under 2009 hade vi enbart kunna avgöra om ett typ fel uppstått på de med ett 

redovisningsår som startat i januari eller maj, vilket också leder till ett stort bortfall. 

1.5 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 
 

Going concern postulatet: Ett företags redovisning upprättas på going concern basis; det 

förutsätts existera under en överskådlig tid (Nilsson, 2010, s. 31). 

Going concern anmärkning: Ett företag får en anmärkning om revisorn efter utvärdering anser 

att det finns tvivel om företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet 12 månader framåt. 

Typ I Fel: När ett företag mottagit en GC anmärkning utan att gått i konkurs de efterföljande 

12 månaderna. 

Typ II Fel: När ett företag som gått i konkurs inte mottagit en GC anmärkning i deras senaste 

bokslut. 

Typfel: När vi använder detta uttryck syftar vi på både typ I- och II-felen tillsammans. 

NAS: Non audit services, andra tjänster än revision som en revisionsbyrå förser ett företag 

med 

1.6 FÖRKORTNINGAR  
 

ABL: Aktiebolagslagen 

BFL: Bokföringslagen 

BFN : Bokföringsnämnden 

FAR:s/SRS: Föreningen Auktoriserade Revisorer/Svenska Revisorssamfundet 

GC: Going Concern, vilket är samma som fortsatt drift och fortlevnadsprincipen  

IAS/IFRS: International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards. 

ISA: International Standards of Auditing 

RevL: Revisorlagen 

RS: Revisionsstandard 

ÅRL: Årsredovisningslagen 
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 1.7 DISPOSITION AV VÅR UPPSATS 
 

I figuren nedan kan man se dispositionen på resten av vår uppsats och vad varje kapitel 

hanterar. 

  

 

FIGUR 1: UPPSATSENS DISPOSITION 

   

6. Slutsatser

Här kopplar vi tillbaka till det inledande syftet och problemet  i kapitel 1 för att visa hur vi besvarat dessa 
och vilka slutsatser vi kunnat dra av vår empiri och analys i kapitel 5

5. Empiri och analys

Det här kapitlet visar resultatet av den undersökning som beskrevs i kapitel 4 och kopplar ihop det med de 
teorier och begrepp som togs upp i kapitel 3

4. Tillvägagångssätt

I det här kapitelet visar vi hur vi gått tillväga för att göra ett urval och samla in, och analysera vår data. Vi 
tar även upp de kriterier som påverkar en uppsats sanningshalt

3. Teoretisk referensram

I det här kapitlet visar vi de teorier som är resultatet av de källor vi valt och vilka begrepp som är 
relevanta för resten av uppsatsen

2. Vetenskapliga utgångspunkter

Det här kapitlet tar upp de utgångspunkter som ligger till grund för uppsatsen; vilken metod vi använt oss 
av, vad vi har för förståelse om ämnet och vilka källor vi använt oss av
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22..   VVEETTEENNSSKKAAPPLLIIGGAA  UUTTGGÅÅNNGGSSPPUUNNKKTTEERR  

2.1 VAD KOM FÖRST; HÖNAN ELLER ÄGGET? 
 

För oss var valet att använda oss av en kvantitativ forskningsmetod ganska klart redan från 

början. Ämnet vi valt att studera och egenskaperna på den data vi skulle samla ihop ledde till 

att vi bedömde denna metod som lämplig. Detta stämde även med den litteratur vi läst inom 

metodologi exempelvis Patel och Davidson (1994, s. 12) som skriver att denna metod är 

lämplig för att analysera och bearbeta en stor mängd data baserat på det problem vi 

formulerat. Vi kommer att fördjupa oss mer i den kvantitativa metoden i kapitel 4. Vi nämner 

dock detta nu eftersom det har betydelse för våra vetenskapliga utgångspunkter. Den 

kvantitativa metoden hänger närmare bestämt samman med ett speciellt angreppssätt, en 

kunskapssyn och syn på verkligheten. Se figur 2.  

 

En kvantitativ metod är bra när man vill förklara snarare än att förstå något, vilket är en 

positivistisk syn på kunskap. Positivismen står för en objektiv syn på vetenskap och säger att 

meningen med forskning är att pröva teorier, deduktion. (Bryman & Bell, 2006, s. 26 ff, 39) 

Denna koppling är en generell uppfattning om hur teorierna förhåller sig, men på inget sätt en 

absolut sanning. En kvantitativ metod kan även vara motsatsen; induktiv, hermeneutisk och 

konstruktiv i sin natur, även om det inte är vad den normalt förknippas med. (Bryman & Bell, 

2006, s. 39 ff., 487 ff.)  

 
 

 
 

FIGUR 2: KVANTITATIV FORSKNINGSSTRATEGI 

 

Nedan kommer vi därför att ta upp om och hur de tre begrepp som generellt kopplas till den 

kvantitativa metoden hör samman med vår studie, eller om det eventuellt är så att vi avviker 

från den normala ramen. Vi börjar dock med att förklara hur vår förförståelse kan påverka 

studien och avslutar med val av källor och kritik mot dessa. 

 

 

 

Kvantitativ 
metod

Deduktion

ObjektivismPositivism
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2.2 FÖRFÖRSTÅELSE 
 

När en forskare under ett forskningsarbete försöker att formulera ett vetenskapligt problem 

finns ett inneboende resonemang som påverkas av ens förförståelse. Att detta påverkar 

forskarens forskningsprocess kan vara medvetet eller omedvetet, men en framställning vinner 

på att tydliggöra dess process och att klargöra otydliga tankeled. (Bjereld, Demker & 

Hinnfors, 2002, s 14) Vår förförståelse inom detta ämne är till största del teoretisk. Vi har 

båda studerat redovisning och revision upp till magisternivå på Handelshögskolan i Umeå. 

Små delar av utbildningen har bestått av praktiska övningar men en betydande del av 

utbildningen har varit teoretisk. Vi har inte arbetat praktiskt inom redovisning eller revision 

men utbildningen har gett oss en djupare förståelse inom ämnet.  

 

En viktig del av uppsatsarbetet är att ha ett kritiskt förhållningssätt och att vara medveten om 

att värderingar vid olika tillfällen kan påverka forskningsprocessen. (Bryman & Bell, 2006, s. 

42) Självklart så har dels det vi lärt oss under vårt liv, men främst under vår universitetstid, 

påverkat vår studie på ett eller annat sätt. Huruvida förförståelsen påverkat studien positivt 

eller negativt är en annan fråga; positivt kan det sägas att vi genom våra kunskaper inom detta 

ämne där vi är bekanta med en del tidigare forskning och teorier kan ha lett till en effektivare 

arbetsgång. Negativt kan det lett till att vi valt vissa teorier och infallsvinklar som kan vart för 

enkelspåriga. Föreställningar om problemet kan omedvetet leda till en partisk påverkan där vi 

haft förvrängda slutsatser som inte andra skulle gjort baserat på vår förförståelse.  

 

Eftersom forskning inte är värderingsfri är det viktigt att reflektera över de faktorer som kan 

påverka studien (Bryman & Bell, 2006, s. 43). Det är mycket sannolikt att vi i framtiden 

kommer att jobba som revisorer eller inom redovisning, det kan därför hända att vi är mer 

positiva till detta yrke eller vill förbättra dess anseende, och att vi väljer att tolka och 

analysera resultat utifrån våra egna synpunkter. Men genom att vara medvetna om våra 

personliga värderingar och förutfattade meningar kan vi minska deras inflytande och 

påverkan. 

2.3 POSITIVISTISK KUNSKAPSSYN OCH OBJEKTIVISM 
 

I vår uppsats utgår vi från en positivistisk kunskapssyn där vi strävar efter att vara objektiva 

och den kunskap som vi får samlas in genom fakta. Enligt Bryman och Bell (2003, s. 26 ff) är 

enbart sådant som kan uppfattas via sinnena att anse som kunskap. Det finns dock kritik till 

huruvida det är möjligt att ha ett objektivt positivistiskt tillvägagångssätt inom den 

samhällsvetenskapliga forskningen. Inom naturvetenskapen används detta förhållningssätt, 

men kritiken riktas mot att det är samhällsvetenskapens uppgift att tolka och förstå och att 

detta därmed inte är objektivt (Grønmo, 2004, s. 18-19). Vi är medvetna om att vi har inslag 

av tolkning i vår undersökning och att slutresultatet inte kan likställas med naturvetenskapens 

positivistiska objektivitet, men vi kommer till så stor utsträckning som möjligt att försöka 

förbli objektiva. En positivistisk kunskapssyn innebär att vi ska vara så objektiva som möjligt 

och inte låta vår förförståelse påverka studien, man ska alltså kunna byta ut oss och få samma 

resultat (Patel & Davidson, 2004, s. 24 ff.) Vi tror att detta till stor del är fallet, men sen är det 

självklart så att olika människor kan tolka och analysera teorier och resultat på olika sätt och 

som vi nämnt i förförståelsen kan det hända att vi drar andra slutsatser än någon annan. 

 



9 

 

Den positivistiska läran står för en objektivism där forskaren själv skall använda sig av data 

för att beskriva informationen (Patel & Davidson, 1994, s. 24-25). Inom positivismen innebär 

detta att observationerna i en undersökning bibehålls i dess naturligt objektiva förhållanden 

utan att de påverkas av att de observeras eller undersöks (Grønmo, 2004, s. 18.). Eftersom vi 

granskar årsredovisningar, vilka är konkreta och bara kan uppfattas på ett sätt, påverkas inte 

våra observationer av att de undersöks, som exempelvis människor kan göras. Däremot är det 

upp till oss att de årsredovisningar vi läser tolkas på rätt sätt. 

 

Ekonomi ligger inom det samhällsvetenskapliga området, detta område är mest kopplat till 

motsatsen till positivismen. Motsatsen till positivism som är hermeneutik, en kunskapssyn 

som är fokuserad på tolkning och förståelse (Patel & Davidson, 1994, s. 25 ff), beter sig 

istället subjektivt. För oss som kommer att studera revisorns oberoende kan det sägas att vi 

har en viss del av tolkande, vi vill även förstå vad som ligger bakom att revisorer gör som de 

gör. Hermeneutiken menar att man kan tolka och förstå människors intentioner genom att 

observera exempelvis deras handlingar (Patel & Davidson, 1994, s. 26), vi vill på ett sätt göra 

detta genom att analysera revisorers handlingar baserat på den information som vi har. Vi 

kommer dock på intet sätt att studera en människas beteende eller tolka dennes språk genom 

till exempel intervjuer, varför man inte kan säga att vi har ett hermeneutisk synsätt där vi 

subjektivt analyserar och försöker förstå något (Bryman & Bell, 2003, s. 29). Vi kommer 

istället analysera våra resultat baserat på det positivitiska synsättet. 

2.4 DEDUKTIVT ANGREPPSSÄTT OCH PERSPEKTIV 
 

I den här studien har vi valt att utgå från existerande teorier. Detta anser vi vara ett lämpligt 

val då detta område är forskat på och det finns existerande teorier att utgå ifrån. Prövning av 

teorier innebär att man har ett deduktivt angreppssätt (Ruane, 2006, s. 62). Den deduktiva 

ansatsen innebär att man utifrån dessa teorier skapar hypoteser som man sedan empiriskt 

granskar (Bryman & Bell, 2006, s. 23). Vi har inga direkta hypoteser, istället har vi en 

föreställning om att det kan finnas eventuella skillnader i vilka variabler som spelar in om en 

revisor gör ett typ I eller II fel, och vi kommer i vår empiri att granska om så är fallet. Vi har 

således följt ”bevisandets väg” och dragit slutsatser utifrån de redan existerande teorierna 

(Patel & Davidson, 1994, s. 21). 

 

Det sista steget inom deduktion är dock induktion, vilket är motsatsen; man går från empiri 

till teori. (Bryman & Bell, 2006, s. 23) Det innebär att vi när vår analys är färdig kopplar 

tillbaka resultaten till teorierna och kan på det sättet styrka eller omforma teorierna. Inom 

samhällsvetenskapen finns en tradition av att använda de båda ansatserna, till skillnad från 

naturvetenskapen som är starkt deduktiv (Patel & Davidson, 1994, s. 21 ff.), vi anser att detta 

är fallet även för vår studie . Eftersom det inte finns mycket forskning som jämför de båda 

felen anser vi att vi även kan bidra till att upptäcka nya företeelser. Men eftersom vi utgår från 

redan befintliga teorier är vårt angreppssätt naturligtvis deduktivt, och eventuella inslag av 

induktion är ett resultat av den deduktiva ansatsen. 

 

När det kommer till vems perspektiv vi skriver utifrån är det inom forskningen viktigt att vara 

medveten om att forskarens perspektiv påverkar studiens karaktär. Det är viktigt för läsaren 

att vara medveten om det perspektiv författaren har. (Bjereld et al., 2002, s. 17) I vår studie 

har vi valt att ha ett perspektiv utifrån revisorerna. Detta tycker vi är tydligt eftersom vi vill 
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visa på vad som kan influera en revisor i deras utfärdande av going concern anmärkningar. 

Det betyder att vi när vi gör vår undersökning och analyserar kommer vi att se det utifrån 

revisorns ögon. Vi är intresserade av varför de gör som de gör och hur det påverkar deras 

beslut och omgivningen. 

2.5 VAL AV KÄLLOR 
 

Vi har valt att till stor del använda oss av vetenskapliga artiklar som källor, detta eftersom vi 

anser att de har ett högt teoretiskt värde och är pålitliga, det bidrar också till att öka relevansen 

av vår studie. Vetenskapliga artiklar innehåller ofta gedigna undersökningar och tester av 

hypoteser, något som är lämpligt inom vårt område och de är även den källa man kan hitta de 

senaste rönen i (Patel & Davidson, 1994, s. 33). Vi har strävat efter att använda så moderna 

källor som möjligt för att öka betydelsen på detta arbete. 

 

Vi har även använt oss av en del böcker på revisions- och redovisningsområdet. Främst är det 

böcker som lagtext och standarder, men även en del läroböcker. Detta har vi använt oss av för 

att få en bättre förståelse för regleringen av going concern, bredda vår kunskap om begreppet 

och revisorns oberoende samt för att få flera olika källor och synsätt. Trots att läroböcker inte 

är där man hittar särskilt djupgående forskning är det där man kan hitta en sammanställning 

av kunskap på ett område (Patel & Davidson, 1994, s. 33), vilket vi anser är en fördel. 

2.5.1 SÖKORD 

 

För att hitta användbar litteratur till vår teoretiska referensram har vi använt oss av både bok- 

och artikelsökningar. När vi sökt litteratur har vi självklart utgått ifrån det centrala begreppet 

för vår uppsats; going concern. Eftersom going concern är en liten del av redovisning och 

revision finns givetvis inga böcker på bara detta område. När vi sökt böcker i biblioteket har 

vi istället använt oss av bredare sökord, också för att få fram standarder och lagar. Vid 

sökning i Umeå universitetsbiblioteks ALBUM, för sökning på böcker, har vi därför använt 

följande sökord: 

 

 ”Revision”, ”Redovisning”, ”Auditing”, ”Accounting”, ”Revisionsstandard”, 

”Redovisningsstandard” 

 

Vid sökning efter vetenskapliga artiklar har vi använt oss av databaserna för företagsekonomi 

på Umeå universitetsbibliotek; Emerald Fulltext, EconBiz och Business Source Premier. I det 

här fallet vet vi av erfarenhet att det finns material på just begreppet going concern då vi läst 

artiklar om detta på våra masterkurser, även revisorns oberoende har vi berört och läst om. 

Därför har vi använt följande sökord: 

 

 ”Going concern auditing”, ”Going concern opinions”, ”Going concern auditor 

independence”, ”Going concern consequence”, ”Modified audit opinions”, ”Going 

concern effect”, “Auditor independence” 

 

De flesta sökningar vi gjort har resulterat i ett stort urval av böcker och artiklar. Tack vare den 

effektiva metasökningen på databaserna har vi kunnat välja ytterligare specifikationer och få 

fram artiklar som behandlar just det vi skriver om. När man undersöker något ska man 
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försöka att inte bara ta med källor som stöder sina egna idéer, det kan innebära att resultat blir 

skevt och skapar en falsk bild (Patel & Davidson, 1994, s. 56). Vid val av artiklar har vi 

därför inte nöjt oss med att ta endast en undersökning eller undersökningar som visar samma 

resultat, vi vill få så stor bredd som möjligt för att undvika att ta sådant som bara passar in på 

det vi vill. 

2.5.2 KÄLLKRITIK 

 

Källkritik brukar delas in i fyra olika delar: äkthet; källan är vad den säger sig vara, 

oberoende; källan är inte ett referat av en annan källa, tidssamband; ju färskare desto bättre, 

och tendensfrihet; det finns inga gömda agendor i källan som ger en falsk bild av 

verkligheten. (Thurén, 2005, s. 13) 

 

Eftersom vi till största del använt oss av artiklar sökta i databaser tillhandahållna av Umeå 

universitetsbibliotek anser vi att våra källor är vad de säger sig vara. De flesta 

företagsekonomiska databaser har endast artiklar som är peer-reviewed (Emerald), det vill 

säga att de har blivit granskade av sakkunniga. Vi inser att vetenskapliga artiklar är de som 

kan bidra till relevansen av vår studie, vi har därför försökt använda oss av dessa i så stor 

utsträckning som möjligt. Vi har dock även använt oss av litteratur bestående av mestadels av 

redovisnings- och revisionsböcker, svenska och internationella. En av dessa är Eilifsen & 

Messier som vi har använt som kurslitteratur på en av våra masterkurser. Vi har även använt 

andra läroböcker för att bredda vår kunskap och få flera infallsvinklar, detta kan kritiseras 

eftersom läroböcker inte anses ha en väldigt hög vetenskaplig förankring men vi vill även ha 

mer generell information och teorier, och där är läroböcker en bra källa. Sedan har vi 

självklart använt oss av standarder och lagar, källor som vi anser är äkta då de utges av 

organisationer uppbyggda av professionella inom området. 

 

När det kommer till internetsidorna vi använt oss av har vi varit väldigt försiktiga med att inte 

ta information från hemsidor som vi inte känner till eller inte kan lita på, som Wikipedia eller 

någon annan slumpmässig sida från en Google-sökning. Vi har försökt minimera felkällor 

genom att använda oss av statliga myndigheter eller hemsidor såsom Zeteo för lagsökning då 

vi antar att kraven för publicerad information på dessa sidor bör vara hög. Vi har även till viss 

del använt oss av revisionsbyråer som källor. Men då de har ett vinstintresse av att framställa 

sig själv i god dager så har vi använt dessa till sakfrågor där vi kan anta att deras 

professionalism torde hindra dem från att komma med missvisande information.  

 

Oberoendekriteriet i källkritik är viktigt eftersom vi när vi läser artiklar ofta stöter på referat 

av tidigare forskning och undersökningar, artiklar på ett ämne har ofta användbara källor som 

är kopplat till samma område. För att undvika att referera ett referat så har vi alltid försökt gå 

tillbaka till ursprungskällan om det varit någon information vi velat använda. Ett exempel på 

detta är Elisabeth DeAngelo som skrivit om ”Auditor Size and Auditor quality”, hon skrev 

denna artikel 1981. Vi hittade flera andra forskare med nyare forskning som referat till hennes 

arbete, men då har vi valt att använda ursprungskällan. Även om hennes arbete kan anses som 

gammal och därför inaktuell så anser vi att hennes slutsatser fortfarande bör gälla idag.  

 

Eftersom revision och redovisning är ett för alltid föränderligt område så har tidssambandet 

också varit viktigt för oss. Vi har självklart använt oss av färska lagar och standarder för att 

inte få inaktuell information och även den största delen av litteraturen vi använt är skriven på 
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2000-talet bortsett från några enstaka artiklar som är skrivna på 80- eller 90-talet. I de fallen 

har vi tagit med dem för att de blivit flitigt refererade i ett antal andra nyare artiklar och 

uppfattats som användbara och relevanta, som fallet med DeAngelo ovan. 
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33..   TTEEOORREETTIISSKK  RREEFFEERREENNSSRRAAMM  

3.1 VÅRA TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

FIGUR 3: VÅRA TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

Vi har valt att först förklara mer ingående vad en revisor gör och varför de finns, detta för att 

ge en introduktion till till ämnet och varför revision är viktigt. Vi förklarar sedan hur 

revisionsberättelsen ser ut, vi tar även upp användarna av revisionsberättelsen för att peka på 

att det en revisor säger om ett företag spelar roll för dess intressenter. Vi kommer sedan att 

utgå från själva begreppet going concern och förklara mer ingående vad det är och var det 

regleras eftersom detta är det centrala begreppet i vår studie. Vi tar sen upp hur själva 

processen för att utvärdera en going concern går till för att visa på att det är ett komplicerat 

och inte helt tydligt tillvägagångssätt. Efter detta förklarar vi de två felen, typ I och II, som vi 

ämnar undersöka. 

 

Slutligen går vi vidare till att förklara vikten av en revisors oberoende och vad som kan 

riskera denna, visa på tidigare forskning och undersökningar om going concern för att visa hur 

olika variabler med koppling främst till detta har undersökts och visats påverka revisorns 

beslut. Till sist kommer vi att sammanfatta de teorier vi tagit upp och förklara vad vi tar med 

oss vidare i uppsatsen. Se figur 3 för det teoretiska kapitlets upplägg. 

3.2 VAD ÄR REVISION 
 

Revision beskrivs som en: 

 

”…systematic process of obtaining and evaluating evidence regarding assertions about 

economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between those 

assertions and established criteria and communicating the results to interested 

users”(Boynton & Johnson, 2006, s. 6) 

 

• Vad är revision och varför finns det

• Revisionsberättelsens utformning och användare

• Going concern begreppet och dess reglering 

• Att utvärdera going concern och typ I och II felet

• Revisorns oberoende och going concern

• Sammanfattning
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Det är alltså revisorns jobb att granska ett företags redovisning och se till att det stämmer 

överens med tillämpliga lagar och standarder. Det har gått en lång väg från vad en revisor till 

en början var utsedd att göra; nämligen att stämma av konton och upptäcka brott, till hur det 

är idag. Idag förväntas revisorer inte bara att göra det uppenbara; öka pålitligheten i 

finansiella informationen, utan också att identifiera risker, rådgiva om den interna kontrollen 

och förse företag med andra tjänster. (Cosserat 2000, s. 9ff)  

 

Ett sätt att förklara efterfrågan på revision är agentteorin, det är då frågan om ett principal-

agent förhållande mellan aktieägarna och företagsledningen. Det finns en beteendemekanism 

som säger att alla parter försöker maximera sin egen vinst. Detta innebär att agentens, 

företagsledningens, intressen inte alltid kommer att stämma överens med principalernas, 

aktieägarnas intressen. (Cosserat, 2000, s. 40) Det föreligger också en informationsasymmetri, 

då agenten har mer information om företaget än vad aktieägarna har. (Eilifsen & Messier, 

2006, s. 7) Ett sätt att minska detta problem kan vara att ha resultatbaserad belöning för att 

undvika att ledningen missbrukar företaget, detta kan dock ge upphov till så kallad moral 

hazard; att en företagsledning manipulerar resultat eller nyckeltal som ligger till grund för 

belöningen. Det är här som revisionen kommer in för att kontrollera hur företaget sköts. 

(Nilsson, 2010, s. 58, 108) 

 

Det finns också andra sätt att förklara behovet av en revisor. Det finns tre olika teorier om 

varför aktieägare har detta behov; Stewardship-hypotesen, försäkringshypotesen och 

informationshypotesen. (Jennergren, Lind, Schuster & Skogsvik, 2008, s. 59 ff.) Där den 

första behandlar ett behov av att övervaka företagsledning för att inte deras beslut ska avvika 

från aktieägarnas intressen, den andra tar upp den riskreduktion som revisorerna står för och 

den tredje behandlar revisorn som en försäkring mot vilseledande information. (Jennergren et 

al., s. 82) De flesta teorier om revision har alltså någon slags koppling till en kontroll av 

företaget för att se till att det inte missleder någon. För ett väl fungerande samhälle och 

näringsliv är revisionen ett måste (FAR:s Revisionsbok 2004, s. 14).  

 

Det finns olika slags revisioner; bland annat intern och extern samt statlig och kommunal 

(FAR:s revisionsbok 2004, s. 13). I denna uppsats kommer vi att beröra den externa 

revisionen av företag. Det finns även auktoriserade och godkända revisorer. Dessa titlar är 

lagskyddade till skillnad från bara ordet revisor som vem som helst får kalla sig (FAR:s 

revisionsbok 2004, s. 97). Alla aktiebolag måste ha en godkänd- eller auktoriserad revisor 

men de större bolagen kräver minst en auktoriserad revisor. Skillnaden på godkända och 

auktoriserade revisorer är att för att bli godkänd krävs endast 180 högskolepoäng och tre års 

praktiktid medan för en auktoriserad revisor krävs 240 högskolepoäng och fem års praktisk 

utbildning (FAR:s Revisionsbok 2004, s. 98). Båda nivåerna kräver en revisorsexamen men 

för att bli auktoriserad revisor krävs även att en högre revisorsexamen avläggs. 

(Revisorsnämnden) Enligt Revisorsnämndens hemsida är uppdelningen mellan de godkända 

och auktoriserade revisorer 46 procent respektive 54 procent. 

3.3 REVISIONSBERÄTTELSEN 
 

Som tidigare nämnts är det lag på att alla aktiebolag i Sverige ska ha en revisor och en 

revisionsberättelse i sin årsredovisning, i Revisorslagen kan man i 6 § se att revisorn ska 
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lämna in en revisionsberättelse till företaget. Här nedan kommer vi att ta upp två aspekter av 

revisionsberättelsen; dess utseende och användare av den. 

3.3.1 UTSEENDE 

 

En revisionsberättelse kan ses som det enda sätt för en revisor att kommunicera med 

användarna av årsredovisningar. Därför är det viktigt att utformningen av berättelsen är gjord 

på ett sätt som gör att intressenter förstår den, detta är varför den har en standardiserad form. 

(Eilifsen & Messier, 2006, s. 548) I bilaga 1 ges ett exempel på hur en vanlig ren 

revisionsberättelse ser ut. En revisionsberättelse avviker dock ibland från 

standardutformningen, när den gör det kallas den för en oren berättelse, till skillnad från en 

ren. I bilaga 2 finns exempel på en oren berättelse med en going concern anmärkning. I RS 

709 finns fyra exempel på när revisionsberättelsen avviker från standard: 

 

 Revisionsberättelse med reservation 

 Revisorn avstår från att uttala sig 

 Revisorn anger en avvikande mening 

 Upplysning (FAR:s Revisionsbok 2004, s. 760 ff.) 

 

Alla dessa avvikelser kan göras vid frågan om going concern. En reservation används då 

revisorn och VD:n och styrelsen har delade meningar om något, det kan till exempel vara om 

värdering eller existens i redovisningen. Vid denna avvikelse skriver revisorn ”med undantag 

för den gjorda noteringen kan årsredovisningen anses vara upprättad i enlighet med 

årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av att bolagets resultat och ställning i 

enlighet med god redovisningssed i Sverige. Revisorn tillstyrker att bolagsstämman fastställer 

resultaträkning och balansräkning.”(Adrian & Torén, 2006, s. 42) 

 

En revisor avstår från att uttala sig då det inte finns tillräckligt med revisionsbevis att utföra 

revisionen på. Detta visas i revisionsberättelsen genom att revisorn skriver att denne ”inte kan 

bedöma om årsredovisningen upprättats enligt årsredovisningslagen och ger en rättvisande 

bild av bolagets resultat och ställning. Revisorn anger att han/hon varken kan till- eller 

avstyrka att bolagsstämman fastställer resultaträkning och balansräkning.” (Adrian & Torén, 

2006, s. 42) 

 

När en revisor anser att denne och VD:n och styrelsen är oeniga på sådana grunder att en 

reservation inte är tillräcklig kan revisorn ge en avvikande mening. I revisionsberättelsen 

innebär det att revisorn anger ”att årsredovisningslagen inte har tillämpats och ger inte en 

rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. Revisorn avstyrker att bolagsstämman 

fastställer resultaträkning och balansräkning.” (Adrian & Torén, 2006, s. 42) 

 

Alla de tre typfallen utmärks av att de påverkar revisorns uttalande angående 

årsredovisningen. Den sista avvikelsen som handlar om upplysning innebär helt enkelt att 

revisorn lämnar en upplysning om exempelvis en not eller ett avsnitt i förvaltningsberättelsen 

som är betydelsefull för bedömning av företagets ställning. Detta är till för att läsaren ska 

uppmärksamma något, men påverkar inte revisorns slutliga bedömning. (Adrian & Torén, 

2006, s. 42) Revisionsberättelser som avviker från det normala anses ofta som allvarligt och 

ger stor uppmärksamhet särskilt om det finns många aktieägare. (FAR:s Revisionsbok 2004, 
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s. 66 ff.) Edenhammar och Thorell (2009, s. 151) anser också att en oren revisionsberättelse är 

en stark varningssignal för intressenter. 

3.3.2 ANVÄNDARE 

 

Vilka är de som använder informationen i årsredovisningar och revisionsberättelsen? Som vi 

förklarade i det inledande teoriavsnittet om vad revision är, finns det ett behov av revisorer för 

att skydda aktieägarnas intressen. Men det finns självklart fler aspekter som ger ett behov av 

revision. Ett företag kan sägas ha dels interna och dels externa intressenter, finansiell 

rapportering är mest inriktad på de externa intressenterna (Alexander, Britton & Jorrisen, 

2007, s. 4 ff.). För mindre företag finns relativt få intressenter, det är ofta långivare och 

skattemyndigheten, men ju större ett företag blir desto fler blir intressenterna och ett stort 

bolag har många kunder, leverantörer, långivare och så vidare (Edenhammar & Thorell, 2009, 

s. 16 ff.). Ett företag brukar sägas ha ett antal intressenter och dessa intressenter brukar delas 

in i olika grupper; aktieägare, kunder, kreditgivare, anställda, regering, leverantörer, 

konkurrenter, allmänheten (Alexander et al., 2007, s. 5). För kunder är det till exempel viktigt 

att veta om företaget kan leverera, kreditgivare vill veta att ett företag kan betala tillbaka sina 

lån och ägare vill veta om de ska behålla eller sälja sina aktier. (FAR:s revisionsbok 2004, s. 

15 ff.) 

 

Som vi tidigare nämnde i avsnittet om revisionsberättelsen utseende så är det starkt 

formaliserat. Detta leder enligt Edenhammar & Thorell (2009, s. 144 ff.) till missförstånd 

bland de som läser berättelsen, om de överhuvudtaget gör det, och för att fullt förstå en 

revisionsberättelse kräver att man känner till lite om själva processen och att inte alla delar av 

företaget granskas. Enligt FAR:s Revisionsbok (2004, s. 756) är dock meningen med den 

standardiserade formen att det ska vara lättare för användare att förstå den och 

uppmärksamma eventuella avvikelser då dessa är i kursiverad eller fet stil. 

 

När det gäller going concern och hur anmärkningen uppfattas av marknaden finns ett antal 

undersökningar som behandlar detta (Ogneva & Subramanyam, 2004; Schaub 2006; Taffler, 

Lu & Kausar, 2003; Kausar, Taffler & Tann, 2009). Resultaten från dessa undersökningar är 

varierande; Kausar et al. och Taffler et al. fann att marknaden underreagerade på en going 

concern-anmärkning, medan Schaub fann att det fanns en överreaktion bland investerare. 

Ogneva och Subramanyam kunde dock inte finna några bevis för varken över- eller 

underreaktion i samband med going concern-anmärkningen. Dessa undersökningar gjordes 

visserligen i olika länder och det är möjligt att olika länder reagerar olika, det är dock ett 

viktigt bevis på att going concern begreppet är svårtolkat. Chen & Church (1996, s. 125 ff.) 

visade att företag som fått en going concern innan de gick i konkurs upplevde mindre negativ 

avkastning än företag som inte fått en going concern och gått i konkurs. Detta tyder på att 

anmärkningen är av betydelse för intressenterna, och att konkursföretag som inte får en going 

concern ”överraskar” intressenterna. (Se bilaga 3 för sammanfattning av vetenskapliga 

artiklar) 

 

En förklaring till denna förvirring i hur en going concern uppfattas av marknaden skulle 

kunna vara det förväntningsgap som finns mellan vad revisorer gör och vad de förväntas göra. 

Vilken grad av säkerhet som revisorerna intygar att ett företag är en going concern är ett gap, 

allmänheten förväntar sig att ett företag är livskraftigt om inget annat anges men revisorernas 

jobb är bara att utvärdera ett år framåt (Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005, s. 65). En 
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revisionsberättelse ska ge intressenter information om hur det går för företaget, men en 

frånvaro av en going concern anmärkelse betyder inte att företaget med 100 procent kommer 

att överleva, det är en hög men inte absolut säkerhet som revisorerna står för. (Dickins & 

Higgs, 2009, s. 58). 

3.4 GOING CONCERN 
 

Tanken om going concern föddes under 1600 talet då en företagsform som liknar dagens 

aktiebolag växte fram. Det var en tid då företag växte och konkurrensen hade ökat inom och 

mellan länder vilket även ökade behovet för kapitalplaceringar över en längre tid. Då 

investerarna överlämnade sitt kapital till företaget behövdes ett system för en redovisning som 

avkastningen till investerarna kunde baseras på. Ur detta växte ett redovisningssystem fram, 

där antagandet om företagets fortlevnad var grunden. (Artsberg, 2003, s. 63-64) 

 

Going concern är en av de mest grundläggande principerna inom redovisning. På svenska 

kallas going-concern oftast för fortlevnadsprincipen. Artsberg (2003, s. 178) anser dock att 

fortlevnadsprincipen kallas så felaktigt och istället bör kallas fortlevnadspostulat, eftersom det 

är ett av de självklara begrepp som anses vara av större betydelse än en princip. Postulat 

kallas de för redovisningen grundläggande delarna, och antagandet om företagets fortlevnad 

är en av dessa fyra: 

 

 Företaget är en fristående enhet 

 Gemensam mätenhet 

 Avgränsad mätperiod 

 Going concern (Nilsson, 2010, s. 28 ff) 

 

Principen innebär att ett företag antas existera under en överskådlig framtid, 12 månader. 

Detta är av betydelse för att redovisningen av tillgångar och skulder ska bli riktig, och att 

värdet på exempelvis tillgångar tas upp till anskaffningsvärde minus avskrivningar och inte 

till försäljningsvärde vilket är fallet om ett företag ska likvideras (Nilsson, 2010, s. 28 ff). Om 

det inte kan antas att ett företag kommer att överleva de kommande 12 månader finns det 

anledning till att justera delar av företagets redovisning och om en revisor anser att denna 

princip inte uppfylls skall detta upplysas om i revisionsberättelsen (Adrian & Torén, 2006, s. 

42). 

3.4.1 REGLERING AV GOING CONCERN 

 

Begreppet going-concern regleras inom olika lagrum och standarder, dels regleras going 

concern begreppet ur en redovisningsaspekt och dels ur en revisionsaspekt. Inom revision 

blev going-concern begreppet inte lagstadgat förrän 2004 i Sverige. Det var detta år då 

Revisionsstandarderna ersatte Revisionsprinciperna. Inom redovisning är det ÅRL som 

behandlar going concern (2 kap. 4§ stycke 1), där uttrycks det att: ”företaget skall förutsättas 

fortsätta sin verksamhet”. 

 

För att få en logisk syn på det hela kommer vi först att ta upp going concern begreppet ur en 

redovisningsaspekt eftersom det är det som ligger till grunden för revisorerna. Här tar vi upp 
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den svenska och internationella lagstiftningen och sedan går vi vidare till 

revisionsstandarderna. 

3.4.1.1 GOING CONCERN INOM REDOVISNING 

 

I Sverige är det två redovisningsstandarder som styr redovisningen, Årsredovisningslagen och 

IAS/IFRS. FAR:s/SRS är den svenska branschorganisationen för revisorer som ger ut de 

svenska redovisningsstandarderna och IAS/IFRS är den internationella organisationen. I 

Sverige är det endast de noterade bolagen som sedan 2005 är tvungna att använda sig av de 

internationella standarderna vid upprättande av koncernredovisningen, det är frivilligt för 

icke-noterade bolag att göra detta (Nilsson, 2010, s. 15). För resterande företag är det den 

svenska Bokföringslagen som reglerar vilka företag som har bokföringsskyldighet och det är 

Årsredovisningslagen som beskriver hur. 

 

Inom det svenska regelverket regleras going-concern i Årsredovisningslagen 2 kapitlet 4 § 1 

punkten där det anges att ett företag ska förutsättas fortsätta sin verksamhet vid upprättandet 

av balans-, resultaträkning och noter. Både i ÅRL och i BFL hänvisas till ”god 

redovisningssed” och ”rättvisande bild”. Då dessa två lagar är ramregelverk så hänvisas det 

till de generella och övergripande principer i de fallen exempelvis ÅRL eller BFL inte ger 

tillräcklig vägledning. I förarbetena till Bokföringslagen beskrivs god redovisningssed som: 

”en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativ representativ krets av 

bokföringsskyldiga.”(prop. 1998/99:130/5). I förarbetena står det även uttryckligen att de 

rekommendationer som auktoritativa organ ger, exempelvis bokföringsnämnden (BFN) och 

redovisningsrådet, ska ha en särskild betydelse och att företagen är skyldiga att följa dessa.   

 

Den andra övergripande principen är att redovisningen skall ge en rättvisande bild av 

företaget och detta finns lagstadgat i ÅRL 2 kap. 3§. Denna princip baseras på EG:s 4 

bolagsdirektiv där detta kallas en avstegsregel. Avstegsregeln innebär att avsteg från lagens 

regler tillåtas om det fordras för att åstadkomma en rättvisande bild av företagets redovisning. 

Sveriges riksdag tog delvis avstånd från denna avstegsregel då de inte helt vill tillåta avsteg 

utan direktivet är istället att det ska finnas en möjlighet att i ”särpräglade fall avvika från 

lagen” (prop. 1998/99:130/15). Ett exempel på att avstamp från redovisningsregler tillåts 

finns i ÅRL 2 kap. 4§ där står det att företagets redovisning skall förutsättas ha fortsatt drift. 

Samtidigt står det i samma paragraf men i sista punkten att avvikelse från detta får göras om 

det är förenligt enligt god redovisningssed och ger en rättvisande bild av företaget. Men Om 

detta sker måste upplysning av detta ges.   

 

Som vi tidigare nämnt används även internationella standarder för redovisning i Sverige, men 

att detta enbart är lagstadgat för publika företag i deras koncernredovisning. Dessa standarder 

är omfattande och därför har det funnits ett behov av internationella standarder som riktar sig 

mot mindre företag än de som använder IAS/IFRS idag. Förra året kom det även 

internationella standarder för små och medelstora företag; IFRS för SME:s (Grant Thornton, 

2010). Huruvida företag använder sig av de svenska eller internationella reglerna har dock 

ingen betydelse när det kommer till going concern eftersom begreppet regleras på liknande 

sätt i båda regelverk. I Internationell redovisningsstandard i Sverige (2008, s. 180) IAS kapitel 

1, Utformning av finansiella rapporter, 25:e och 26:e punkten kan man läsa om antagandet om 

fortlevnad för ett företag. Där står att: ”Finansiella rapporter skall upprättas utifrån 

fortlevnadsprincipen /../”. 
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De internationella redovisningsstandarderna har även en mer generellt överblickande 

föreställningsram där generella villkor ges om de grundläggande antagandena inom 

redovisningen. I föreställningsramens 23:e punkt står det att de finansiella rapporterna 

normalt upprättas utifrån förutsättningen att företaget driver en fortlöpande verksamhet och att 

det kommer fortsätta med den under en överblickbar tid. Om rapporten inte upprättas under 

dessa grunder skall upplysning lämnas om detta.  

3.4.1.2 REGLERING UR ETT REVISIONSPERSPEKTIV; RS 570 OM FORTSATT DRIFT 

 

Revisionsstandarderna ersatte 2004 de revisionsrekommendationer som FAR utkom med 

första gången 1991; ”Revisionsprocessen”. Revisionsstandarderna är en svensk version av 

ISA och det var redan 1998 som det bestämdes att Sverige skulle anpassa sig till dessa 

internationella standarder. (FAR:s revisionsbok 2004, s. 592)  

 

RS 570 är alltså en svensk version av ISA 570, med några få tillägg och undantag på grund av 

skillnader i svensk lagstiftning. (FAR:s revisionsbok 2004, s. 592) Det är i RS 570 som 

revisionsaspekten om going concern kommer in. Meningen med RS 570 är att ge vägledning 

om revisorns ansvar vid en revision att bedöma hur företaget använt sig av going concern vid 

upprättande av årsredovisningen, deras ansvar innefattar att granska om VD:n och styrelsen 

gjort en bedömning av förutsättningarna för fortsatt drift (Adrian & Torén, 2006, s. 40 ff.). En 

av de viktigaste paragraferna i RS 570 är nummer 2, denna punkt förklarar vad det är revisorn 

ska göra: ”När revisorn planerar och genomför granskningen och bedömer resultaten, skall 

han eller hon överväga det riktiga i att företagsledningen tillämpat principen om fortsatt drift 

när årsredovisningen upprättats.” 

 

Revisorn ska även göra en bedömning om det föreligger väsentliga osäkerhetsfaktorer om ett 

företags möjlighet att fortsätta som en going concern, en något subjektiv bedömning, det ges 

endast några förslag på vad som kan has i åtanke när man gör denna bedömning, mer om detta 

i kapitel 3.5.2 (FAR:s revisionsbok, 2004, s. 730) 

3.5 GOING CONCERN DILEMMAT 
 

Som vi nämnt i inledningen är träffsäkerheten när det kommer till going concern låg, oftast 

gör revisorerna fel i sin utvärdering. Det finns många undersökningar om hur företag påverkas 

av en going concern anmärkning och om problemet för revisorer att utfärda denna. Här nedan 

kommer vi ta upp den tidigare forskning och undersökningar om detta. Men först förklarar vi 

hur en revisor ska gå tillväga för att utvärdera om ett företag kan antas fortsätta sin 

verksamhet. 

3.5.1 UTVÄRDERA GOING CONCERN 

 

Hur går det då till när revisorn ska utvärdera huruvida ett företag gjort en riktig bedömning av 

going concern begreppet? Enligt Eilifsen & Messier (2006, s. 530) finns det tre steg som en 

revisor bör följa för denna utvärdering, dessa är: 
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1. Betänka om någon del av revisionsprocessen har gett upphov till tvivel om företagets 

förmåga att fortsätta som en going concern. 

2. Om det finns tvivel bör revisorn samla information för hur ledningen har tänkt lösa 

problemet och utvärdera deras plan. 

3. Om revisorn efter att ha utvärderat ledningens plan kommer fram till att det föreligger 

tvivel om företagets förmåga att fortsätta som en going concern ska detta rapporteras i 

revisionsberättelsen på något av de sätt som vi tog upp ovan. 

 

Även RS 570 innehåller vägledning för hur en revisor ska utvärdera ett företags fortsatta drift. 

Dessa tips är väldigt lika de som Eilifsen & Messier (2006, ibid.) nämner och handlar om att 

revisorn ska vara vaksam på bevis som kan tyda på problem, och om detta finns samtala med 

företagsledningen om deras plan och slutligen om den fortsatta driften är felaktig ge en 

avvikande mening i årsredovisningen (FAR:s Revisionsbok 2004, s. 731 ff.) När det kommer 

till ledningens egna plan för att lösa problemet kan företaget exempelvis sälja av tillgångar, 

söka mer krediter eller sälja av förlustbringande affärsoperationer, för att få in mer pengar 

(Cosserat, 2000, s. 562).  

 

Det finns inga rent konkreta och tydliga fingervisningar att ”om det ligger till så här” då ska 

en going concern anmärkning utfärdas, istället ges exempel på mått man kan använda sig av 

för att avgöra saken. Negativa ekonomiska trender i ett företags operationer och finansiella 

mått kan indikera att det finns ett going concern problem. För att identifiera dessa trender är 

det bra att under revisionsprocessen analysera dessa mått (Eilifsen & Messier, 2006, s. 571). I 

tabell 1 finns också exempel på olika förhållanden som kan ge vägledning om ett företags 

finansiella situation och potentiella going concern anmärkningar. I bilaga 4 finns en modell 

över hur en revisor kan gå tillväga för att ge en riktig åsikt. 

 
TABELL 1: TVIVEL OM FORTSATT DRIFT  (FARS REVISIONSBOK 2004, S. 730) 

Ekonomiska Verksamhetsrelaterade Övriga 

Ogynnsamma nyckeltal Problem med arbetskraft Rättsliga åtgärder 

Betydande rörelseförluster 
Förlust av licenser eller 

leverantörer 

Lagändringar förväntas få 

negativa effekter 

Avbrutna utdelningar 
Förlust av nyckelpersoner i 

ledningen 
 

Kreditgivare drar undan 

finansiellt stöd 
  

Oförmåga att betala 

borgenärer på förfallodag 
  

3.5.2 TYP I OCH TYP II FEL 

 

Som vi nämnde i inledningen finns det två sorters fel som kan uppstå i och med en going 

concern anmärkning, typ I och typ II. Typ I innebär att ett företag som fått en anmärkning inte 

går i konkurs de kommande 12 månaderna och typ II felet innebär att ett företag inte fått 

någon sådan anmärkning alls i sin årsredovisning innan de går i konkurs. (Geiger et al., 2005, 

s. 3) Båda typer av fel påverkar revisionsbyrån, vid ett typ I fel är det troligt att företaget byter 

revisor och vid ett typ II fel finns det stora risker för stämningar och dåligt rykte (Geiger et 

al., 2005, s. 2 ff.) 
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En revisors plikt är som vi nämnt innan att företräda aktieägarna, men på grund av 

förhållandet till klienten som faktiskt betalar revisorn kan innebära att en revisor inte vill bli 

sedd som konservativ och därmed inte få kunder. Därför väljer de kanske att samarbeta med 

företaget och inte ge en going concern trots att företaget kanske borde få det (Ryu & Roh, 

2007, s. 90). Alltså ett typ II fel. När det kommer till typ I felet är det mest omdiskuterade 

konsekvensen att en klient byter ut sin revisor, detta innebär då för revisorn att denne tappar 

inkomster om klienten fortsätter sin verksamhet (Carey et al., 2008, s. 63). Carey et al. (2008, 

s. 78) visade att företag i Australien som fått en going concern anmärkning i större 

utsträckning bytte revisor efter detta. 

 

Ett annat problem med going concern är att det kan bli en självuppfyllande profetia, det vill 

säga att ett företag som får en going concern anmärkning på grund av efterföljande effekter 

går i konkurs. (Venuti, 2004, s. 41) Huruvida detta faktiskt är ett verkligt fenomen är 

omdiskuterat och Carey et al. (2008) gjorde därför en undersökning på den Australienska 

marknaden, men där fanns inget självuppfyllande profetia samband. Det är dock något av ett 

moraliskt dilemma för en revisor då det kan tänkas att den självuppfyllande profetian är trolig 

(Venuti, 2004, s. 41). En del av den självuppfyllande profetian skulle kunna vara att 

chanserna för ett företag att få ett lån minskar i och med en going concern anmärkning 

(Bhimani et al., 2009, s. 253). Bhimani et als. (2009, s. 251) undersökning visade att ett 

företag som fått en going concern anmärkning hade 3 gånger större risk att bli nekade kredit. 

Vilket i sin tur leder till att ett företag som det redan går dåligt för inte har någon chans att 

återhämta sig med hjälp av lån. (Se bilaga 3 för sammanfattning av vetenskapliga artiklar) 

 

Konsekvenserna av att inte ge en going concern anmärkning och att ett företag sedan går i 

konkurs är den risk för revisorer att mista sitt förtroende eller också sin auktorisation. Det är 

Revisorsnämnden som kontrollerar revisorernas jobb, och är det något inte har gått rätt till kan 

de utfärda en varning, erinran eller till och med att dra tillbaka auktorisationen 

(Disciplinärenden, Revisorsnämnden). 2009 utfärdade revisorsnämnden en erinran till en 

revisor som inte hade utfärdat en going concern anmärkelse när den borde gjort det. I detta 

fall inträffade inte ett typ II fel eftersom företaget inte gick i konkurs men det var ändock av 

betydelse att revisorn gjorde denna bedömning eftersom riskerna var stora. (Iredahl & 

Skough, 2009) 

3.5.3 REVISORNS OBEROENDE 

 

En revisors oberoende är ofta omtalat som en av, om inte den viktigaste aspekten av 

revisionsarbetet. Detta för att kunna utföra ett objektivt och professionellt arbete i 

allmänhetens bästa intresse. (Eilifsen & Messier, 2006, s. 577) En revisors oberoende är även 

så viktigt att det är reglerat i lag som vi nämnde i inledningen, i Revisorlagen säger 20 § att en 

revisor ska vara objektiv, opartisk och självständig i sitt arbete.  

 

Inte minst the Sarbanes Oxley act är ett bevis på hur viktig revisorns oberoende är, denna lag 

kom till efter de stora skandalerna, Enron och Worldcom, i USA under tidigt 2000-tal som ett 

svar på hoten mot revisorns oberoende (Blay, 2005, s. 762). Sarbanes Oxley act införde bland 

annat restriktioner i att tillstå revisionsklienter andra tjänster och en gräns för hur många år en 

revisor kunde jobba med en och samma klient (Sarbanes Oxley act of 2002, SEC. 201-203). 

Även andra skandaler som uppstått i Europa i början av 2000-talet har gett upphov till en 

diskussion om revisorer och deras oberoende (Economist, 2004; Knapp & Knapp, 2007). De 
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har lett till att affärsvärlden ses som ett område fullt av lögner och bedrägerier där någon 

moral inte får plats (Krishna, Seetharaman & Saravanan, 2010, s. 102). 

 

Ett sätt att öka förståelsen för olika hotbilder och förhindra att nya skandaler uppkommer är 

att införa lagar och regler som exempelvis SOX. Även den Europeiska Kommissionen har 

utgivit rekommendationer om fundamentala principer vad gäller revisorns oberoende.  I de 

rekommendationerna tas följande hot mot en revisors oberoende upp; 

 

1. Self-interest. Detta hot uppstår när revisorn agerar utifrån sina egna känslomässiga 

eller ekonomiska intressen.  

2. Self-review. Uppstår när en revisor ska revidera sitt egna eller en kollegas arbete.  

3. Advocacy. Detta hot uppstår när en revisor företräder en klients åsikt eller position 

istället för att agera som en objektiv part.  

4. Familiarity. Uppstår då en revisor blir påverkad av ett för nära förhållande med en 

klient.  

5. Intimidation. Uppstår när en revisor blir eller tror sig bli hotad av en klient eller en 

intresserad part. (European Commission, 2002, s. 25 ff.) 

 

Utan oberoende är en revisors åsikt inte pålitlig, det är därför otroligt viktigt för en revisor att 

ha integritet, vara objektiv och ha en stark karaktär. (Cosserat, 2000, s. 76) Men eftersom 

revisorer är precis vad vi andra är; människor, är det svårt att vara helt objektiv och inte bli 

influerad av sina egna värderingar (Krishna et al., 2010, s. 102). Här nedan kommer vi att ta 

upp tidigare forskning och teorier om situationer som kan kopplas till några av dessa 

hotbilder, främst 1 och 2, och som kan påverka en revisors beslut om att ge eller inte ge en 

going concern anmärkning.  

3.5.3.1 REVISONSBYRÅ 

 

En undersökning gjord av Geiger & Dasaratha (2006, s. 14) visar att Big 4 byråerna i mindre 

utsträckning gör typ I och typ II fel jämfört med de mindre revisionsbyråerna, vilket stämmer 

överens med att de stora fyra har högre kvalité på sin revision men däremot motsäger det 

undersökningar som påstår att de stora revisionsbyråerna skulle vara mer konservativa och 

utfärda fler going concern anmärkningar för att skydda sin ekonomi. I en empirisk 

undersökning av DeAngelo (1981, s. 188) fann hon att en revisor med en stor kundportfölj har 

ett mindre ekonomiskt beroende. Hon menar att ett stort revisionsföretag baserat på antal 

klienter, ceteris paribus, har mindre incitament att agera på ett opportunistiskt sätt, vilket 

därmed ökar kvalitén på revisionen. Detta tyder på att de stora revisionsbyråerna som har 

större klientportföljer har bättre kvalité på sin redovisning. 

 

Ryu och Roh (2007, s. 99) visade också i en undersökning att de större revisionsbyråerna i 

mindre utsträckning gav going concern-anmärkningar och att det är de mindre byråerna som 

ger dessa anmärkningar på grund av att de har lägre materialitet. Materialitet är ett ord man 

använder inom revision för det minsta belopp som skulle kunna påverka det beslut som 

användare av årsredovisningar tar (Eilifsen & Messier, 2006, s. 88). Lägre materialitet skulle 

då innebära att revisorer har lägre ”tolerans” mot eventuella felaktigheter.  

 

Krishnan och Schauer (2001, s. 85) som undersökte till vilken utsträckning stora och små 

byråer följde de amerikanska redovisningsstandarderna GAAP, fann att kvalitén på revisionen 
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hos de mindre byråerna var sämre. Detta stämmer överens med Geiger och Dasarathas (2006) 

undersökning som också visade att kvalitén var lägre hos de mindre byråerna. Detta skulle då 

innebära att Big 4 byråerna i större utsträckning gör ”rätt” bedömning vad avser going 

concern och att de mindre byråerna har fler typ I fel då de i större utsträckning ger fler going 

concern anmärkningar. 

3.5.3.2 ERSÄTTNING 

 

Man kan säga att ersättningen till revisorn påverkar revisionen på två sätt; först och främst 

kan det innebära att en revisor anstränger sig mer och därmed höjer kvalitén på revisionen, 

men det kan å andra sidan göra en revisor ekonomiskt beroende av sin klient och därmed inte 

ifrågasätta denne (Hoitash, Markelevich & Barragato, 2007, s. 762). Hoitash et als. (2007) 

undersökning visade att det fanns ett negativt samband mellan ersättning och kvalité, och det 

visar att den ekonomiska aspekten för revisorer spelar in mer än ryktet vid utfärdandet av en 

åsikt. 

 

DeFond, Raghunandan & Subramayam (2002, s. 1273 ff.) visade dock i sin undersökning att 

ersättning och en revisors benägenhet att ge going concern inte var relaterade. Det visade på 

att de incitament som marknaden står för, rykte och stämningskostnader, hade ett större 

inflytande på revisorns oberoende än det beroende som den ekonomiska ersättningen kan 

innebära. Även Craswell et al. (2002, s. 273) visade att en revisors benägenhet att utfärda en 

oren revisionsberättelse inte var kopplad till ersättningsnivån. Erickson (2009 sid.) ger dock 

som exempel i sin artikel om revisorns oberoende efter Enron skandalen, i det fallet hade 

revisionsbyrån Anderson mer än 50 miljoner dollar i arvode för revision och andra tjänster 

och vem vill förlora en kund som inbringar cirkus femhundra miljoner kronor? Detta skulle då 

innebära att en revisor försöker kompromissa med sin klient. 

3.5.3.3 STORLEK PÅ KLIENT 

 

När det gäller storleken på klientföretaget argumenteras det ofta att det ekonomiska beroendet 

som en större klient har för en revisionsbyrå skulle påverka dennes objektivitet. Det 

argumenteras dock för att detta har större påverkan på de mindre revisionsbyråerna på grund 

av de stora byråernas breda klientel, det är inte lika stor risk för de att bli beroende (Reynolds 

& Francis, 2000, s. 376). Detta kan även kopplas till storleken på ersättningen då det handlar 

om det ekonomiska beroendet eftersom större klienter oftast även innebär en större ersättning 

för revisorn (Reynolds & Francis, 2000, s. 376). Reynolds och Francis diskuterar även att det 

finns bevis för att när en revisor har ett ekonomiskt beroende av en klient kompromissar 

han/hon med sin objektivitet och självständighet och är därmed mer benägna att ge en 

favoriserande revision för de större klienterna.  

 

Trots att detta borde ses som att revisionsbyråer skulle vara mindre benägna att ge större 

klienter en going concern, visade Reynolds och Francis (2000, s. 396) att revisorerna 

reviderade mer konservativt på de större klienterna på grund av riskerna för att bli stämda och 

få dåligt rykte. Barbadillo et al. (2004, s. 614) å andra sidan visade att en revisor kände större 

press ju större en klient blir på att inte ge en going concern på grund av rädsla att förlora 

klienten. Enligt Nogler (2008, s. 64) tror revisorer att chansen för att en större klient ska gå i 

konkurs är mindre än för små, vilket tyder på att de i mindre utsträckning ges going concern 

anmärkningar. 
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3.5.3.4 RÅDGIVNINGSTJÄNSTER 

 

Andra tjänster som revisorer tillstår klienter kallas i engelska termer för non auditing services, 

NAS, vi kommer i detta avsnitt använda den förkortningen. De NAS som finns är till exempel 

skatterådgivning, bokföring, management konsultering, datamjukvara och internrevision. 

(Jenkins & Krawczyk, 2000, s. 74) Huruvida tillståendet av andra tjänster skulle kunna 

ifrågasätta en revisors oberoende är diskutabelt. Många anser att revision och andra tjänster 

hör ihop och att det ena stärker den andra, en revisor har stor kännedom om företaget vilket  

gör att man får ut mer vid till exempel management konsultering. Men det finns alltid en risk 

att revisorn blir för involverad i företagsbeslut och därmed mister sin oberoende ställning. 

(Cosserat, 2000, s. 77 ff.) 

 

Två tidigare undersökningar har gett mixade resultat. Krishnan, Sami och Zhang (2005, s. 

111) fann att investerare ansåg att NAS försvagade en revisors oberoende, medans Ruddock 

et al. (2006, s. 741) inte fann att tillhandahållandet av NAS påverkade hur konservativt ett 

företag intäktsredovisade, något som kan ses som en del av revisorns oberoende. Även 

Francis (2006, s. 757) säger att det finns få bevis för att NAS faktiskt påverkar oberoendet, 

men att användare av den finansiella informationen ser det som ett varningstecken. Han 

nämner även att ny forskning säger att den negativa synen på NAS är ett pr-problem för 

revisorer och att ekonomiska konsekvenser som lägre aktiepris är relaterat till hur hög 

ersättning ett företag betalar för NAS. Också Jenkins & Krawczyk (2000, s. 77) fann att NAS 

som bokföring gav en negativ bild av revisorns oberoende för användarna av den finansiella 

informationen, däremot fanns det skillnader i vad allmänheten och professionella redovisare 

ansåg som negativa NAS. 

3.6 KORT SAMMANFATTNING AV TEORIN 
 

Till en början har vi förklarat vad revision är och hur going concern begreppet regleras, detta 

för att ge läsare en introduktion till ämnet. Det vi främst tar med oss till empirin är de teorier 

och tidigare forskning om vad som kan påverka att en revisor ger eller inte ger en going 

concern anmärkning och de konsekvenser som kan uppstå vid typ I och typ II fel. Vår analys 

av empirin blir således mer relevant eftersom det är teorier och modeller som kan kopplas 

samman med denna. 

 

FIGUR 4: VAD VI TAR MED OSS TILL EMPIRIN 

 

Enligt teorin finns det ett antal variabler som kan påverka om en revisor ger eller inte ger en 

going concern. Dessa är förklarade till vänster i figuren. De variabler som vi tagit upp är alla 

en konsekvens av revisorns oberoende, främst är det hot som påverkas av ett egenintresse 
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eller en självgranskning. Vi tar även med oss skillnaden mellan auktoriserade och godkända 

revisorer eftersom vi tror att det kan finnas en kompetensskillnad däremellan som påverkar 

beslutet revisorn tar. Dessa fem variabler som vi funnit kommer att undersökas och analyseras 

i de kommande två kapitlen. 

 

De konsekvenser som uppkommer på grund av att ett fel görs har enligt teorin visats vara den 

självuppfyllande profetian; ett företag har svårare att få krediter om de får en going concern. 

Det finns ett positivt samband mellan revisorsbyte och ett typ I fel, när det gäller typ II felet är 

den främsta konsekvensen risken att bli stämd eller att förlora sin auktorisation på grund av 

försumlighet. (Se bilaga 3 för sammanfattning av vetenskapliga artiklar) 
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44..   TTIILLLLVVÄÄGGAAGGÅÅNNGGSSSSÄÄTTTT  

4.1 VAL AV METOD 
 

Som vi nämnde i kapitel 2 har vi valt att använda oss av en kvantitativ undersökningsmetod. 

Denna metod rekommenderas om man söker efter ett resultat gällande större grupper då det är 

viktigt att kunna sätta siffror på resultatet (Eliasson, 2006, s. 30). Den kvantitativa metoden är 

även lämplig för insamling av numerisk data (Patel & Davidson, 1994, s). Eftersom vi hellre 

vill förklara än att skapa en djupare förståelse är den kvantitativa metoden en passande metod 

eftersom den ger ett objektivt resultat. 

 

Den kvantitativa forskningsprocessen ser sammanfattande ut som följer:  

 

FIGUR 5: VÅR KVANTITATIVA METOD BASERAD PÅ BRYMAN & BELL (2003, S. 86) 

 

Vi har använt oss av teorier från tidigare forskning om going concern och dess olika aspekter. 

Vi har sedan utformat intresseinriktningar, om att vissa variabler kan påverka typ I och II 

felet. Vi använder en undersökningsdesign som kan ses som en surveyundersökning då vi 

samlar in data från flera fall under en speciell tidpunkt, på ett kvantitativt sätt och slutligen 

kommer vi att studera sambandsmönster med variablerna (Bryman & Bell, s. 65 ff.). Vi har 

valt respondenter utifrån ett kvoturval baserat på geografisk fördelning. Vi har sedan bearbetat 

vår data i Excel och SPSS med hjälp av kodning och slutligen har vi analyserat vår data och 

dragit slutsatser. 

4.2 URVALSPROCESSENL 
 

För att undersöka om det finns skillnader i vilka variabler som spelar in i typ I respektive II 

fel vill vi undersöka årsredovisningarna hos de företag där dessa två fel uppstått. Om vi 

bortser ifrån den lagändring som kommer att införas under 2010 är aktiebolag den enda 

bolagsformen oavsett storlek som har ett lagkrav på att ha en årsredovisning (Bolagsverket). 

Lagändringen innebär dock att aktiebolag som inte överskrider ett antal specifika gränsvärden 

inte behöver anlita en revisor för att upprätta en revisionsberättelse (Regeringskansliet). Men 

under den tid de årsredovisningar vi studerat upprättades, var det lagkrav på att alla aktiebolag 

måste anlita en revisor.  

 

Vi har valt att inte studera 2009 års årsredovisningar eftersom det finns ett stort bortfall då 

alla ännu inte lämnats in. Dessutom kan vi inte undersöka principen going concern på 2009 

års årsredovisningar eftersom det tar 12 månader innan vi kan avgöra om ett typ I eller typ II 

fel uppstått. Vi baserar därför vårt urval på aktiebolag och deras årsredovisningar för 2008. Vi 

har inte tittat på tidigare år för att vi vill undersöka så aktuella årsredovisningar som möjligt. 

Den största anledningen till detta är för att principen om fortsatt drift inte blev lagstadgat 

förrän 2004. Eftersom detta är en relativt ny lag misstänker vi att det kan finnas en 
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förskjutning från att lagen stiftas tills praxis växt fram vilket kan försvåra analysen av 

resultaten utifrån vårt syfte. 

 

Ett företag kan ha ett räkenskapsår som sammanfaller med den vanliga årsräkningen, dvs. från 

den första januari till den sista december. Men företag får även välja att ha ett räkenskapsår 

som är brutet, dvs. att det inte sammanfaller med årsskiftet. Enligt BFL 3 kap. 1 § är det 

tillåtet att ha fyra olika perioder som ett räkenskapsår: 

 

 1:a januari- 31:a december 

 1:a maj- 30:e april 

 1:a juli – 30 juni 

 1:a september- 31:a augusti 

 

I och med fördröjningen på 12 månader från bokslut, till att man kan avgöra om ett typ I eller 

typ II fel uppstår har vi enbart valt de årsredovisningar som har haft sitt årsbokslut någon 

gång under 2008. Om vi skulle valt årsbokslut som startat under 2008 och slutat under 2009 

skulle det i vissa fall inneburit ett bortfall för de där en 12 månaders period ännu inte passerat.  

4.2.1 POPULATION OCH URVAL 

 

Enligt SCB:s företagsregister fanns det fram till november 2009 cirka 300 000 Aktiebolag i 

Sverige. Detta innebär att populationen för denna undersökning är 300 000 aktiebolag. Vi har 

dock inte möjlighet att undersöka hela populationen och på grund av begränsade resurser har 

vi valt att fokusera på aktiebolag i sex svenska städer. Detta för att minska vårt 

undersökningsunderlag, men vi vill ändå har en viss mängd för att vi får då möjlighet att ha en 

geografisk spridning på bolagen. Vi anser att den geografiska spridningen är viktig då vi vill 

ha ett urval representativt för hela Sverige. 

 

För att få en större spridning på städerna har vi valt att inte fokusera på storstäder, då detta 

skulle innebära att vi enbart haft resurser att undersöka en eller eventuellt två städer. 

Storstäderna är lokaliserade i mellersta och södra delen av Sverige och då vi vill inkludera 

Norrland i vår undersökning är detta ännu en anledning till att vi uteslutit storstäder. Vi har 

valt att följa SCB:s definition av storlek på städer, de delar in städer i Sverige i fyra grupper; 

storstad, större stad, medelstor stad och glesbyggd. Se figur 6. 

 

 
FIGUR 6: SCBS DEFINITION AV STÄDER 

 

Vi har valt att fokusera vår undersökning på större städer i Sverige med ett invånarantal 

mellan 50 000-200 000. På grund av begränsade resurser fokuserar vi inte på städer som är 

mindre än större städer det vill säga de som klassificeras som medelstora eller glesbyggd. 

Tidigare forskning (DeAngelo 1981, s. 197) visar att områden där det finns en begränsad 

konkurrens mellan revisionsbyråer, t.ex. på små orter, finns det incitament för både revisor 

och företag att bibehålla sin relation trots att kvalitén på revisionen påverkas. Eftersom vi 

anser att detta kan påverka vår undersökning inkluderar vi inte de i vår undersökning. Då vi 
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även tror att mindre städer har mindre variation i företagsstorlek eller exempelvis tillgång till 

olika revisionsbyråer inkluderar vi inte dessa i vår undersökning.  

 

Vi har gjort ett kvoturval, vårt stickprov har vi gjort för att spegla olika delar av Sverige. 

Kvoturval görs inte slumpmässigt utan det är vi som har valt vilka städer som ska vara med. 

Anledningen till detta och en av kvoturvalets fördelar är att det går snabbt. (Bryman & Bell, 

2003, s. 128) Vi visste att vi skulle hinna gå igenom x antal årsredovisningar varför vi inte 

kunde lägga tid på att ta reda på vilka de större städerna i Sverige är och sedan köra någon 

slags slumpvalsgenerator på dessa. Istället har vi helt enkelt tittat på en karta på de städer i de 

tre olika delarna av Sverige, kollat upp om de är att klassificera som större städer och om de 

varit det har vi tagit med de i undersökningen. Se figur 7.  

 

 
 

FIGUR 7: GEOGRAFISK SPRIDNING PÅ VÅRT URVAL (SCB 2005) 

 

I dessa sex städer har vi undersökt alla registrerade aktiebolag och deras årsbokslut för 2008. 

Innan vi kunde urskilja vilka företag som har haft ett typ I fel respektive typ II fel i deras 

årsredovisning behövde vi dela in användbar information i två grupper. Dessa två grupper är 

de årsredovisningar som fått en going concern, och denna information kommer vi använda till 

typ I fel. Den andra gruppen är de företag som gått i konkurs och den informationen kommer 

vi använda för analysering av typ II felen.  

4.2.2 TYP I 

 

För att få tag på företagens årsredovisningar har vi använt oss av databasen Affärsdata 

tillhandahållen av Umeå universitetsbibliotek. Vi har först tittat igenom alla företags 

årsredovisningar för att se om företagen i de olika städerna har fått en going concern 

anmärkning och efter detta kontrollerat om de har eller inte har gått i konkurs. Har de inte gått 

i konkurs innebär det ett typ I fel. Se figur 8. 
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14 586 aktiebolag varav 153 med en going concern anmärkning  

 139 typ I fel  

FIGUR 8: TYP I-FEL 

4.2.3 TYP II 

 

Vi har sedan tittat på typ II felet. Där har vi också som nämnts tidigare använt oss av en 

geografisk indelning av två städer vardera i Svealand, Norrland och Götaland. I det här fallet 

har vi varit tittat på konkurser i de olika städerna och om företagen inte har fått en going 

concern året innan detta, eftersom typ II felet innebär att ett företag inte har fått en going 

concern innan de går i konkurs. Vi har använt oss av databasen Affärsdata även här och 

undersökt de företag som gått i konkurs och därefter tittat på deras senaste årsredovisning för 

2008. Se figur 9. 

 

93 konkurser 

 79 typ II fel 
FIGUR 9: TYP II-FEL 

4.2.4 BORTFALL 

 

Enligt Bryman och Bell får man ofta något slags bortfall när man utför en kvantitativ studie 

(2006, s. 122). Men efter de källor vi har utgått från och den information vi har samlat har vi 

inte upplevt att vi har något bortfall. Vi har med alla aktiebolag i det urval vi valt att 

undersöka och även för de variabler vi undersökt. Vi vill dock poängtera att vi utifrån de 

källor vi använt oss av inte har något medvetet bortfall. Men den data vi samlat ihop har 

nästan helt uteslutet kommit från Affärsdata och vi har antagit att all den information vi sökt 

där har de haft. Men vi ser dock en möjlighet att de kan ha bortfall i deras databas, att alla 

aktiebolag för vårt urval eventuellt inte finns tillgänglig via Affärsdata.  
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Vi vill dock uppmärksamma om att det fanns ett visst bortfall på affärsdata för några få 

variabler. Bristen var i att viss information inte fanns inkluderat i årsredovisningar, vilket 

snarare kan hänvisas till de som skött redovisningen i årsredovisningen snarare än Affärsdata. 

Den variabel som saknades var om revisorn som gjort revisionen jobbade på en av Big 4 eller 

för en ”annan” revisionsbyrå. Men för de enstaka fall där denna information inte fanns 

tillgänglig via Affärsdata kunde vi söka rätt på den saknade variabelt på annat sätt.      

4.3 VÅRA VARIABLER 
 

Vi har använt oss av några variabler för att undersöka eventuella samband med typ I felet. 

Valet av variabler har till största del varit beroende på vår teoretiska referensram, se figur 4 i 

teorikapitlet. Utöver de fyra variablerna kopplat till revisorns oberoende kommer vi även som 

nämnt att titta på auktoriserade versus godkända revisorer. Här nedan visar vi de oberoende 

variabler som vi undersökt. Eftersom vi tror det finns en relation mellan hög ersättning och 

stora företag och att antalet stora företag är mindre än de andra, kommer resultatet 

förmodligen visa att hög ersättning och stora företag står för mindre andel av felen och vi vill 

påpeka att meningen inte är att undersöka antalet inom varje del utan fördelningen av felen. 

 

1. Revisionsbyrå: Vi har valt att dela upp denna variabel i två grupper, i Big 4 och andra 

revisionsbyråer. Big 4 kallas de fyra revisionsbyråer som är störst i Sverige, dessa 

inkluderar; Deloitte, KPMG, Ernst & Young och PriceWaterhouseCoopers. Enligt 

teorierna finns en skillnad i kvalitén på revisionen hos olika byråer. 

 

2. Storlek på klienten: Med storlek på klienten menar vi hur stort det företag som 

revideras är. Vi använder oss av en indelning efter storleken på företagets anställda, 

baserat på Europeiska kommissionen indelning; en stor klient är ett företag som har 

fler än 50 anställda, en mellanstor klient har mellan 10-49 anställda och en liten klient 

har färre än 10 anställda (European Commission, 2003). Enligt teorierna kan 

benägenheten att ge en going concern bero på storleken på klienten. 

 

3. Rådgivningstjänster: Med detta undersöker vi om revisionsbyrån tillstått andra 

tjänster än revision. Sådana tjänster kan vara skatterådgivning, bokföring etc. Detta är 

ofta specificerat i årsredovisningen som konsultarvode i noterna om ersättning till 

revisionsbyrå. Enligt teorierna påverkar tillhandahållandet av NAS hur allmänheten 

uppfattar revisorns oberoende och vilket beslut en revisor tar. 

 

4. Ersättningsnivå: Vi undersöker även om ersättningsnivån på revisionsarvodet 

påverkar. Med hög ersättning har vi valt att använda en summa överstigande 20 000 

kronor, medel ersättning mellan 20 000-7 000 kronor och slutligen är låg ersättning 

under 7 000 kronor. Enligt teorierna tror vi att det kan finnas en skillnad på hur en 

revision sker om man har högt eller lågt arvode därför har vi delat upp denna variabel i 

tre delar.  

 

5. Auktoriserande eller godkända revisorer: Auktoriserade revisorer är sådana som 

har gjort Revisorsnämndens högre revisionsexamen för att bli auktoriserade. De som 

inte är auktoriserade kallas godkända och har endast avlagt revisorsexamen 

(Revisorsnämnden). Denna information är alltid utskriven i revisionsberättelsen under 
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namnteckningen av revisorn. Vi tror att kompetensnivån kan skilja sig dessa emellan 

och att det kan påverka going concern anmärkningarna. 

4.4 BEARBETNING AV DATA 
 

Efter att vi sökt igenom alla årsredovisningarna på Affärsdata har vi i de fall vi hittat en going 

concern anmärkning i årsredovisningen fört över dessa företagsnamn med information till ett 

Excel-dokument. Då vi fokuserat på typfelen i vår undersökning har vi dels uteslutit de 

företag som inte fått en anmärkning i deras årsredovisningar och inte gått i konkurs, vilket var 

den största delen av vårt urval. Vi har även uteslutit de företag som fått en going concern 

anmärkning i sin årsredovisning 2008 och sedan även gått i konkurs.  

Utifrån de två grupper vi fått fram, de med typ I felet samt de med typ II felet, har vi jämfört 

specifika variabler i dessa företags årsredovisningar. För att analysera den insamlade datan 

har vi kodat om dessa variabler till olika kategorier, se nedan. Vi har gjort detta dels för att få 

hanterbar data, men även för att vi behöver kvantifiera datan för att kunna analysera utfallet 

mot teorin. I teorin kvantifierar författarna variablerna exempelvis ”stor klient visar att 

revisorn har en mindre benägenhet att ge en going concern anmärkning” (Barbadillo et al., 

2004, s. 618). Istället för att ange ett värde på ”stor klient” kan exempelvis klienter med en 

omsättning över 10 miljoner kvantifieras som ”stor”. En Excel-sammanställning med 

företagen kan ses i bilaga 5. 
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De variabler vi kodat om är: 

 

Dikotoma variabler   Värde:   Ordinala variabler  Värde:

 Big 4   1 

 Andra revisorer 0      

 Rådgivningstjänster  1 

 Endast revision  0      

 Auktoriserad revisor  1 

 Godkänd revisor  0  

 Stor klient   1 

 Mellan klient   2 

 Liten klient   3       

 Hög ersättning  1 

 Medel ersättning  2 

 Låg ersättning  3 

Dessa variabler kan delas in i två olika kategorier: dikotoma - och ordinal variabler. De 

variabler som är dikotoma räknas som nominala dvs. att de inte kan rangordas, skillnaden är 

att de dikotoma variablerna enbart har två svarsalternativ (Eliasson, 2006, s. 38). Nominal 

klassificering av data används när variablerna är indelade i kategorier, och värdena inte har 

någon specifik orderfölj (Keller, 2005, s. 19). Till denna kategori tillhör därför ”Big 4 och 

andra revisorer”, ”Rådgivningstjänster eller inte” samt ”auktoriserad eller godkänd revisor”. 

Att ett alternativ fått värde 1 eller värde 2 säger ingenting om den s.k. orderföljden. 

 

De resterande två variabler ”storlek på klient” och ”ersättningsnivå” är s.k. ordinala variabler. 

Detta innebär att de går att rangorda utifrån de inkodade siffrorna, men svarsalternativen säger 

dock ingenting om avstånden mellan svarsalternativen (Eliasson,2006, s. 38). Detta innebär 

exempelvis att ”storlek på klient” har rangordas i en storleksordning efter de inkodade 

siffrorna. Man kan dock inte se på siffronas värden att den stora klienten är tre gånger så stor 

som den lilla klienten dessa variabler är därför ordinala.  

 

En möjlig metod för att analysera data är att sanningspröva hypoteser. För att pröva hypoteser 

krävs enligt statistiska regler att urvalet är slupmässigt utvalt (Eliasson, 2006, s. 106). Då vi 

har ett kvoturval, och därför inte valt ut städerna slumpmässigt, går denna hypotestestning 

inte att genomföra på ett korrekt sätt. Relaterad till detta kan man använda ett Chi 2 test för att 

testa populationsvarians och undersöka om det finns ett signifikant samband mellan 

variablerna (Lantz 2009, sid 331). Men då urvalet inte är baserat på slumpmässiga grunder, så 

kan vi inte använda Chi2 testet av samma anledning som hypotestesten.  

 

Vi kan inte heller testa tänkbara samband mellan typfelen och genomföra en enkel linjär 

regression för att se om någon variabel påverkar den andra. En enkel linjär regressionsanalys 

förklarar om det finns ett samband mellan beroende och den oberoende variabeln (Keller, 

2005, sid 578). För att testa våra variabler mot typ felen skulle krävas att skapa en dikotom 

variabel av typ felen. Detta skulle då vara vår beroendevariabel, och de variabler som 

påverkar beroendevariabeln skulle då vara oberoende. Men en linjär regression förutsätter att 

ett linjärt samband finns mellan den beroende- och oberoende variabeln men detta kan inte 

skattas då beroendevariabeln är dikotom. För att utföra en regressionsanalys måste variablerna 

vara intervallvariabler inte nominala eller ordinala (Keller, 2000, s. 671). 

  

Eftersom våra beroendevariabler är två stycken, typ I eller typ II fel, och dessa enbart har ett 

värde vardera så kan vi enbart använda oss av deskriptiv statistik. För att förtydliga detta så 

utgår vi från två olika dikotoma variabler; årsredovisningar med Going concern anmärkning 
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och dem utan en going concern anmärkning. Vardera av dessa variabler har enbart två 

mätvärden (1, 0), dessa är alltså dikotoma. För första variabeln, dvs. dem med en GC 

anmärkning, innebär värde (0) att de har gått i konkurs och värdet (1) att företaget inte gått i 

konkurs. Värde (1) för den första variabeln innebär att det är ett typ I fel och värde (0) innebär 

att Going concern anmärkningen var korrekt. Eftersom vi undersökt typ I och typ II fel i detta 

arbete, så inkluderar vi enbart värde (1) för den första variabeln och exkluderar värde (0). Vi 

har sedan gjort på samma sätt för den andra variabeln, de årsredovisningar utan en Going 

concern anmärkning och sedan har vi sorterat ut de företag som inte gått i konkurs. Detta har 

sedan gett oss två beroendevariabler med ett värde vardera. Eftersom två värden exkluderats i 

vår undersökning för de båda typfelen begränsar detta våra analysmetoder. 

 

GC anmäkning 2008=  (0) konkurs 2009          Exkluderas 

(1) ej konkurs 2009       Typ I Fel  

 

Ej GC anmäkning 2008=  (1) konkurs 2009          Typ II Fel   

(0) ej konkurs 2009       Exkluderas  

  

Eftersom svarsalternativet för både de nominala - och ordinala variablerna är så få, är det lätt 

att åskådliggöra resultaten i tabeller och diagram (ibid. s. 72). För de variabler som är 

dikotoma kommer vi dels presentera dem med centralmått och spridningsmått, men även i 

tabeller och diagram. Centralmått och spridningsmått passar inte som ett mått för ordinaldatan 

(Eliasson, 2006, s. 72) eftersom svarsalternativen inte säger något om avstånden mellan 

svarsalternativen utan där presenterar vi typvärden istället. Vi har sedan jämfört resultaten för 

typ I - och typ II felen med varandra. Den största delen av datan kommer presenteras i 

stapeldiagram.4.5 Kritik mot metod 

 

När man gör en undersökning ska man redan från början se till att den har en viss 

trovärdighet, detta kan man göra genom att ge undersökningen en hög reliabilitet och 

validitet. (Eliasson, 2006, s. 14) Vi kommer här nedan ta upp dessa två begrepp, samt 

begreppet generalisering, för att utvärdera och kritisera vår metod.  

4.5.1 RELIABILITET 

 

Reliabilitet innebär huruvida en studie skulle ge samma resultat om den skulle upprepas under 

liknande förhållanden. Det här är en viktig del av en vetenskaplig undersökning eftersom 

slutsatserna och den undersökning man gör kan komma att ifrågasättas om inte reliabiliteten 

är nog hög. (Eliasson, 2006, s. 15) För att fokusera på reliabiliteten i denna studie finns det 

olika delar av arbetet som påverkat detta kvalitetsmått på olika sätt. Ett sätt att mäta 

reliabiliteten är att granska tre olika variabler som tillsammans visar en samlad bild på detta 

mått. Dessa tre är stabilitet, intern reliabilitet och internbedömarreliabilitet (Bryman & Bell, 

2005, s. 94). 

 

Stabiliteten i en studie innebär huruvida om samma föremål som mäts två gånger i följd 

faktiskt får likartade resultat eller om dessa resultat skiljer sig åt. I denna studie har 

mätningarna baserats på information från årsredovisningar. Eftersom informationen är samlad 

från årsredovisningar och det finns ett lagkrav och en utarbetad praxis för dess format bör två 

efterföljande mätningar uppnått samma resultat. Det som kan få resultatet från variablerna att 

skilja sig åt är eventuellt om konkursstatistiken förändrats. Då vi baserat våra typ I respektive 
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typ II fel på om företagen gått i konkurs eller inte, kan t.ex. en återkallelse av ett 

konkursbeslut förändra resultatet mellan två mätningar. 

 

Intern reliabilitet visar hur reliabiliteten är för de specifika indikatorer vi undersökt och om 

dessa är följdriktiga, dvs. om det finns omständigheter som kan a påverkat resultatet. (Bryman 

& Bell, 2005, Ibid.) Då resultatet är baserat på årsredovisningar bör grunden för våra variabler 

vara stabila. 

 

Den tredje och sista måttstocken för att mäta reliabiliteten är interbedömarreliabiliteten. Detta 

innebär hur vi som utfört undersökningen påverkat den med subjektiva bedömningar (Bryman 

& Bell, 2005, Ibid.). Som vi tidigare diskuterat i avsnittet positivism har vi kvantifierat data 

som vi utgått ifrån vilket innebär att risken för en subjektiv bedömning minskar jämförelsevis 

mot om vi gjort en kvalitativ undersökning. 

 

Vi har eftersträvat att öka arbetets reliabilitet genom att bland annat skriva detta kapitel. Vi 

vill framhålla att vi ser brister med reliabiliteten då vi valt att studera särskilda städer, ett 

specifikt år, vilket gör det troligt att andra städer förmodligen skulle ge andra resultat. Men 

genom att använda oss av olika delar av Sverige och sex olika städer hoppas vi ha ökat 

reliabiliteten.  

 

Att vi använt oss av 2008 års bokslut kan innebära ett visst reliabilitetsproblem. Under 2008 

började den nu pågående finanskrisen, detta skulle kunna innebära att antalet konkurser samt 

going concern anmärkningar ökat just under denna tid. Detta kan ha lett till att vår 

undersökning kommit att vara en aning skev. För att undvika detta hade vi kunnat ta ett 

lågkonjunktur år samt ett högkonjunktur år och jämfört för att se om det fanns någon skillnad 

mellan dem, det hade varit en intressant studie men hade dock blivit för tidskrävande för den 

tid vi har utsatt. 

4.5.2 VALIDITET 

 

En hög validitet innebär att den undersökning som görs mäter det den ska mäta och det är 

viktigt att ha en klar frågeställning för att veta precis vad det är som ska mätas. (Eliasson, 

2006, s. 17) Om reliabiliteten är beroende av hur det mäts är validiteten beroende av vad som 

mäts (Bjereld et al., 2002, s. 111). Vi vill mäta om det finns skillnader i variabler avseende en 

revisors oberoende om de ger ett typ I eller typ II fel. För att mäta detta har vi valt ut några 

variabler som vi anser kan påverka en revisors oberoende, eftersom dessa variabler har 

använts i andra undersökningar och är väl forskade på anser vi att de mäter det de ska mäta, 

nämligen revisorns oberoende. 

 

Men validiteten kan skiljas mellan intern och extern validitet. Då sökandet efter en orsak - och 

verkan samband ibland kan visa sig vara missvisande är det viktigt att undersöka den interna 

validiteten, det vill säga; identifiera riktigheten i de kausala samband man kommit fram till 

(Ruane, 2006, s. 51). Vi har i så stor utsträckning som möjligt försökt att inte dra slutsatser 

om något som inte finns, vi har iakttagit vårt resultat och utifrån detta gjort vår analys. Vi 

anser att kausaliteten mellan våra beroendevariabler, typfelen, är de som påverkas av de 

oberoende variablerna och inte vice versa. Det innebär att det kausala förhållandet är hållbart 

(Bryman & Bell, 2003, s. 49). Vi inser dock att den begränsade användningen av statistiska 
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analyser försvagar vår validitet. Vi inser att det kan finnas kausala samband mellan olika 

oberoende variabler och att det är svårt att undersöka alla dessa. 

 

För att vidare kontrollera trovärdigheten i validiteten behövs att bredden på resultaten 

granskas, detta kallas för den externa validiteten (Ruane, 2006, s. 51). Vi har baserat vårt 

urval på städer som i sin tur är baserat på storleken utifrån SCB:s mått. Eftersom vi utgått 

ifrån antal invånare och inte antal Aktiebolag i varje stad så har dessa städer olika antal 

registrerade bolag. För de olika städerna ha vi ett spann på (Luleå) 1430 AB och 

(Helsingborg) 3633 AB. Detta visar att Helsingborg har en tyngd i detta arbete, men vi vill 

dock poängtera att vi först och främst försökt få en geografisk spridning, där vi delat in 

Sverige i Götaland, Svealand och Norrland. När vi har lagt ihop de två städerna till vardera 

geografiskdel så är skillnaden relativt liten. Då är resultatet norrland 3900 AB, Svealand 5519 

AB och Götaland 5167 AB. Norrland är minst till antalet, men detta kunde vi inte göra så 

mycket åt då vi valt de två största städerna i Norrland. Vi kommer att beskriva mer om 

generalisering i nästa rubrik. 

4.5.3 GENERALISERING 

 

När man gör en undersökning är det intressant att veta hur den säger något om de företag som 

inte varit med i undersökningen, huruvida man kan generalisera resultaten. (Bryman & Bell, 

2003, s. 100) Eftersom det inte varit tidsmässigt möjligt för oss att gå igenom alla företag eller 

alla konkurser i hela Sverige är det viktigt att de vi valt är representativa för populationen. Ett 

sätt som vi försökt eliminera skevhet är att vi använt oss av städer från olika delar av Sverige, 

men eftersom vi inte gjort ett slumpmässigt urval utan ett kvoturval kan representativiteten 

ifrågasättas (Bryman & Bell, 2006, s. 128 ff.) Det kan vara så att någon av de städer som vi 

valt att undersöka inte är representativ för resten av landet. Men med antalet årsredovisningar 

som vi har granskat i åtanke, vilka överstiger 14 000 stycken, tror vi oss ändå kunna säga att 

resultatet är generaliserbart i alla fall till det år och det land vi befinner oss i. 

   



36 

 

55..   EEMMPPIIRRII   OOCCHH  AANNAALLYYSS  

5.1 UPPLÄGG 
 

I det här kapitlet visas och analyseras resultaten vi fått av databearbetningen och 

resultatanalysen relateras till den teoretiska referensramen i kapitel 3. Empirin och analysen 

behandlas under samma rubrik för att förtydliga resultaten för läsaren. För att påminna om de 

teoretiska begrepp och argument vi tagit med oss till analysen kan man se figuren från 

teorikapitlet nedan.  

 

 
FIGUR 10: TEORI SOM KOPPLAS MED EMPIRI 

5.1.1 HUR VI ANALYSERAR 

 

Eftersom vi använder oss av en kvantitativ metod är det rimliga att vi använder statistik för att 

göra vårt resultat tydligt och klart. För att analysera och redovisa resultat kan man använda sig 

av deskriptiv och/eller analytisk statistik (Patel & Davidson, 1994, s. 90 ff.). Som vi nämnde i 

kapitel 4 har vi inte gjort någon analytisk statistisk detta på grund av värdefördelningen inom 

variablerna; se kap. 4.4. ”Bearbetning av data” för att få en djupare beskrivning. Utifrån våra 

variabler presenteras datan genom deskriptiv statistik i form av diagram och korstabeller över 

olika variabler. För de nominala variablerna presenteras även centralmått och spridningsmått.  

Vi kommer återkomma och relatera regelbundet till figuren ovan (figur 10) som kopplar 

teorin med empirin. 

 

Detta kapitel är uppdelat efter de fem oberoende variablerna; revisionsbyrå, ersättningsnivå, 

klientstorlek, rådgivningstjänster och revisor. I varje del presenteras empirin först med en 

efterföljande analys. Resultatet analyseras utifrån de teorier och den forskning som finns på 

dessa områden. 

5.1.2 SAMMANFATTNING AV URVALET 

 

Vi vill börja med en sammanfattning av vårt urval för att påminna hur vår undersökning gick 

till. Av de 14 586 aktiebolag vi hade i vårt urval fick vi ett totalresultat av antalet fel på 218 

stycken. Det vanligaste förekommande felet är typ I fel, det vill säga att ett företag får en 

going concern anmärkning men att det inte har gått i konkurs de efterföljande 12 månaderna. 

Av alla årsredovisningar hade 139 stycken typ I fel och 79 stycken hade typ II fel. Se tabell 2.  

 

 

 

Revisorns oberoende och 
kompetens

Self-review threat: 
rådgivningstjänster

Self-interest threat: 
klientstorlek,  byråstorlek, 

ersättningsnivå
Auktoriserad och godkänd

Konsekvenser

Typ I: förtroende, 
revisorsbyte, 
konservatism, 

självuppfyllande profetia

Typ II: stämningar, rykte, 
förlora auktorisation
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TABELL 2: SAMMANSTÄLLNING 

Fel Undersökt Antal fel 

Typ I 14 586 AB med 153 anmärkningar 139 st. 

Typ II 93 konkurser 79 st. 

Totalt 244 218 st. 

 

Uppdelningen av de typfel som begåtts i dessa årsredovisningar kan relateras till 

konsekvenserna som visas i figur 10. Om konsekvenserna för att begå ett specifikt typfel är 

för stora och negativa kan en revisor sträva efter att undvika denna situation. Konsekvenserna 

för båda felen är allvarliga, men resultatet av vår undersökning tyder på att revisorn upplever 

typ II felet värre än typ I felet.  

5.2 STORLEK PÅ REVISIONSBYRÅ 
 

Här presenteras data för variabeln ”storlek på revisionsbyrå”. Resultaten visar att Big 4 står 

för en mindre andel av både typ I och II fel. I tabell 4 kan vi se att totalt fick Big 4, 80 stycken 

fel och resterande revisionsbyråer fick 138 stycken fel. 

 
TABELL 3 :KORSTABELL REVISIONSBYRÅ 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kan även se i figur 10 att proportionellt har båda 

grupperna ungefär samma andel av felen, med andra ord är 

fördelningen liknande för både Big 4 och de andra 

revisionsbyråerna. I tabell 3 visas centralmått och 

spridningsmått, här har Big 4 värde (1) och andra 

revisionsbyråer värde (0). Det intressanta här är att se om 

dels medelvärdet och dels variansen varierar mellan de båda 

felen. Tabellen visar dock att värdet på dessa två är ungefär 

densamma med ett medelvärde på (typ I) 0,38 och (typ II) 

0,34. Då det enbart finns två värden visar dessa en tyngd för 

båda felen åt andra revisionsbyråer. Då medelvärdet är 

ungefär densamma och spridningen likaså kan vi se i tabell 

4 att ”andra” revisionsbyråer står för ungefär 60 % av båda 

felen. 

 

 

Revisionsbyrå Typ I Typ II Totalt # Total % 

Big 4 53 27 80 37 % 

Andra 86 52 138 63 % 

Totalt 139 79 218 100 % 

TABELL 4: DESKRIPTIV DATA 

Typfel Revisionsbyrå 
   
Typ I fel N 139 

Std. 
Deviation 

0,487 

Mean 0,38 
Range 1 
Variance 0,238 

Typ II fel N 79 
Std. 
Deviation 

0,477 

Mean 0,34 
Range 1 
Variance 0,228 
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FIGUR 11: RESULTAT AV STORLEK PÅ REVISIONSBYRÅ 

 

Resultatet från undersökningen visar att Big 4 har totalt en mindre andel av båda fel som görs. 

Av de 218 typ I och typ II felen som gjorts har Big 4 gjort 80 stycken vilket enbart är cirka en 

tredjedel. Uppdelat, gör Big 4 både mindre typ I och typ II fel. Baserat på vår teoretiska 

referensram kan detta bero på att Big 4 har en högre kvalité på sin revision jämfört med andra 

revisionsbyråer (Krishnan & Schauer, 2001, s. 85; Geiger & Dasaratha, 2006, s. 14; 

DeAngelo, 1981, s. 188). Geiger och Dasarathas undersökning (2006) visade även att de 

större byråerna gör mindre fel i sin bedömning om ett företag är att anse som en going 

concern eller inte. Vårt resultat kan indikera en liknande tendens som Geiger och Dasarathas 

undersökning.  

 

Den andel av typ I fel som andra revisionsbyråer har kan relateras till de slutsatser som Ryu 

och Roh (2007, s. 99) kom fram till i sin undersökning. Där visade han att mindre 

revisionsbyråer gav fler going concern än de större byråerna på grund av deras låga 

materialitet. Detta kan även betyda att de därför totalt har fler typ I fel eftersom deras låga 

materialitet leder till grundligare kontroller vilket ökar sannolikheten att upptäcka fler brister. 

Ruy och Roh (2007) följer samma spår som Geiger och Dasarathas (2006) undersökning där 

de kom fram till att mindre revisionsbyråer gör fler fel relaterat till de större.   

 

Carey et al. (2008, s. 63) visade i sin undersökning en korrelation mellan en going concern 

anmärkning och att klienten byter byrå. Detta kan relateras till de mindre byråernas 

oberoende, där DeAngelo (1981) i sin undersökning visade att de mindre byråerna hade ett 

större ekonomiskt beroende av sin klient. Detta kan vara en förklaring till varför de mindre 

byråerna har fler typ II fel då en GC anmärkning enligt Carey et al. kan innebära en förlust av 

klient. Och en förlust av en klient kan därför ha större ekonomiska konsekvenser för de 

mindre byråerna som DeAngelo påstod. Detta visas i figur 10 där konsekvenserna för ett typ I 

fel kan leda till ett revisorsbyte, stämning eller försämrat rykte etc. (se sid 36).  
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5.3 ERSÄTTNINGSNIVÅ 
 

Här presenteras data för variabeln ”ersättningsnivå”. Tabell 6 visar att den vanligaste 

ersättningen är mellanersättningen, vilket är mellan 7 000-19 999 kronor här hamnade 54 % 

av felen. Vi kan också se i figuren att det är liknande resultat för mellan - och låg ersättning 

med tanke på fördelningen mellan typ I och typ II fel mellan de olika variablerna. Ingen av 

ersättningsnivåerna utmärker sig på ett unikt sätt utan fördelningen mellan typfelen inom 

varje ersättningsnivå ser ungefär likadan ut, se figur 11. Eftersom den procentuella 

fördelningen är nästan densamma för alla tre kategorier ser vi att typ I felen även har en 

majoritet inom alla kategorier. 
 

TABELL 5: ERSÄTTNING 

Ersättning Typ I Typ II Totalt # Total % 

Hög 31 14 45 21 % 

Mellan 74 44 118 54 % 

Låg 34 21 55 25 % 

Totalt 139 79 218 100 % 
 

 
 

FIGUR 12: RESULTAT AV NIVÅ PÅ ERSÄTTNING 

 

Baserat på den teori vi har i kapitel 3 finns det varierande resultat från undersökningar som 

visar på huruvida ersättningen till revisorer påverkar dennes trolighet att ge en going concern. 

Hoitash et al. (2007, s.762) och DeFond et al. (2002, s.1273) och Craswell et al. (2002, s. 273) 

hade motsägande resultat där de två senare inte fann några bevis för att ersättningen 

påverkade revisorns oberoende medan Hoitash et al. (2007) kom fram till att det fanns ett 

samband mellan ersättningsnivå och oberoende. Detta är dock ett omtalat ämne eftersom 

ersättning är ett starkt ekonomiskt incitament till att bedöma i sin klients favör precis som 

Erickson (2009) debatterade. Detta kan innebära ett visst motstånd att ge en GC över 

huvudtaget för dem med hög ersättning. Mindre GC-anmärkningar bör innebära en högre 

sannolikhet att få ett typ II fel, ceteris paribus. Vi ser en liten skillnad i kategorin hög 

ersättning som har en mindre andel typ II fel än de andra. En förklaring till denna skillnad kan 

vara det teorierna antyder; att det finns en motvilja att ge en GC till klienter som ger en hög 

ersättning. Detta skulle kunna innebära att när det gäller hög ersättning är revisorer mindre 
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bekymrade om rykte och stämningar som är konsekvensen av att göra ett typ I fel (Geiger et 

al., 2005, s. 2 ff.). 

 

Även om vi kan se en viss skillnad för de klienterna med hög ersättning så är skillnaderna 

mellan kategorierna små, speciellt för mellan och liten kategorin. Detta stödjer de resultat som 

Craswell et al. (2002) och Defond et al. (2002) kom fram till; att ersättningsnivån inte spelar 

någon roll. 

5.4 STORLEK PÅ KLIENTEN 

 
Här presenteras data för variabeln ”storlek på klient”. Som vi kan se av figur 12 är det 

mellangruppen som utmärker sig från de andra, det är den grupp som har flest typ II fel. De 

små och stora klienterna är de som i större utsträckning fått ett typ I fel. 

 
TABELL 6: KLIENTSTORLEK 

Klient Typ I Typ II Totalt 

Stor 3 1 4 

Mellan 8 15 23 

Liten 128 63 191 

Totalt 139 79 218 

 

 
FIGUR 13: RESULTAT AV STORLEK PÅ KLIENT 

 

Vi inser att den här delen av vår undersökning är begränsad eftersom det endast är fyra 

företag som kan kategoriserats som en ”stor klient”, 1 st. med typ II fel och 3 st. med typ I fel. 

På grund av fåtalet företag i denna kategori är vi reserverade med att analysera resultatet i just 

denna kategori. Detta kan dels bero på att vi har valt mellanstora städer i Sverige och det är 

troligare att stora företag är bosatta i storstäderna. Samtidigt ska det urval vi gjort vara 

representativt och de städer vi valt är ändå den näst största kategorin enligt SCB:s standarder.  

 

I Reynolds och Francis (2000, s. 376) undersökning argumenterade han för att en revisor som 

har en stor klient är mer benägna att bedöma till dennes favör och detta på grund av 
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ekonomiska orsaker. Resultatet visade dock tvärtom från vad han trodde utan det visade 

snarare att en större klient reviderades mer konservativt då det blir mer uppståndelse kring ett 

stort företag. Detta kan relateras till Geiger och Dasaratha (2006) där han i sin undersökning 

kunde visa att de konsekvenser som uppstår av typ II felet i form av dåligt rykte och risk för 

stämningar (Geiger & Dasaratha, 2006) ger revisorer ett incitament att revidera mer 

konservativt på just stora klienter. Dock visar diagrammet en annan tendens, att mellan 

klienterna får fler typ II fel än typ I fel, denna fördelning är tvärtom mot de små klienterna. 

Detta skulle kunna bero på det Noggler (2008, s. 64) och Barbadillo et al. (2004, s. 614) 

visade, den senare visade att revisorer känner större press på att inte ge en GC på grund av att 

förlora klienten. Och Noggler visade att revisorer tror att sannolikheten för en stor klient att 

gå i konkurs är mindre än för de små klienterna varför dem i mindre utsträckning ger GC till 

större klienter. Konsekvenserna att begå ett typ I fel bland de mindre bolagen kan därför 

uppfattas som mindre ofördelaktigt för revisorn än om det skulle vara en mellab stor klient. 

Konsekvenserna för att begå ett typ I fel är bl.a. förslust av förtroende, revisorsbyte och 

själuppfyllande profetia etc (se figur 10).  
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5.5 RÅDGIVNINGSTJÄNSTER 
 

I tabell 10 kan vi se att andelen fel är ungefär densamma för både företag som har 

rådgivningstjänster och företag som inte har det. 

 
TABELL 7: RÅDGIVNINGSTJÄNSTER (NAS) 

 

 

 

 

 

 

Resultatet i figur 14 visar att fördelningen av felen är ungefär densamma oavsett om ett 

företag förses med NAS eller inte. ”Ja” har några fler typ I fel än de som inte har haft 

rådgivningstjänster, men skillnaden är enbart 17 företag. Fördelningen av typ II felen är 

mycket lik för dem med rådgivningstjänster och de företagen utan, det skiljer endast ett 

företag. 

 

 

 
FIGUR 14: RESULTAT AV RÅDGIVNINGSTJÄNSTER 

 

 

Tabell 9 visar centralmåtten och spridningsmått, i ”range” kan vi se att värdeskillnaden 

mellan kategorierna har ett värde av ett. Här har NAS har värde (1) och inte NAS värde (0). 

Även denna tabell visar att medelvärdet på de båda felen ligger på liknande nivå och även 

variansen. 

 

Resultatet för fördelningen av NAS mellan typ I och typ II felen är nästan densamma när det 

gäller typ II felet för dem med NAS och dem utan NAS. Detta är delvis det våra teorier visat, 

alltså att det finns lite bevis för att NAS skall påverka revisorns oberoende eftersom NAS kan 

ses som ett self-review threat, alltså att revisorns oberoende hotas av att kollegor har gjort 

bokföringen eller dylikt. Tidigare undersökningar som gjorts (Ruddock et al., 2006, s. 741) 

har inte visat på att det finns ett samband och att vissa anser att NAS faktiskt ökar kvalitén på 

revisionen (Cosserat, 2000,s. 77 ff) och därmed bör de som har NAS ha en mindre andel av 
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Ja 78 40 118 54 % 
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Totalt 139 79 218 100 % 

TABELL 8: DESKRIPTIV DATA 

Typ fel  NAS 

 
Typ I fel 

 
N 

 
139 

Std. 
Deviation 

,498 

Mean ,56 

Range 1 
Variance ,248 

Median 1,00 
Typ II fel N 79 

Std. 
Deviation 

,503 

Mean ,51 
Range 1 

Variance ,253 
Median 1,00 
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felen. Men våra resultat visar ingen större skillnad mellan de som har NAS eller inte. Som vi 

kan se utifrån diagrammet verkar det som att NAS inte har någon påverkan på om ett typ I – 

eller typ II fel uppstått.  

5.6 AUKTORISERAD ELLER GODKÄND 
 

I tabell 12 kan vi se att de auktoriserade revisorerna står för det största antalet fel, de 

auktoriserade revisorerna stod för 140 stycken fel och de godkända revisorerna för 78 fel. 

 
TABELL 9: REVISOR 

 

 

 

 

 

 

I tabell 11 visas centralmått och spridningsmått, här har godkända revisorer värde (0) och 

auktoriserade värde (1). Här är värdena mellan typ I och typ II felen mycket lika. 

Medelvärdena är (typ I) 0,65 och (typ II) 0,63 och variansen är också mycket lik (typ I) 0,23 

och (typ II) 0,234. Figur 14 visar att auktoriserade revisorerna har högst staplar för båda felen. 

 

 

 

 
FIGUR 15: RESULTAT AV AUKTORISERAD ELLER GODKÄND 

REVISOR 

 

 

Enligt våra teorier är resultatet av denna variabel oförväntad, det vi förväntat oss var att de 

auktoriserade revisorer skulle stå för en mindre andel av de båda felen. Detta baseras på att de 

auktoriserade revisorer står för större kunskap då de har längre arbetserfarenhet och ställts 

inför svårare prov (Revisorsnämnden) och felen därmed minskar. Tvärtom mot vad vi trodde 

visar det sig att de auktoriserade revisorerna står för den största andelen av båda fel, ungefär 

två tredjedelar. Här kan konsekvenserna av att auktoriserade revisorer begår både fler typ I 

och typ II fel vara svåra att analysera. Även om de riskerar sitt goda rykte, eller även sin 

auktorisation så tror vi inte att deras auktorsation ha en direkt förbindelse till att dessa fel 
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Typ fel Aukt./ 
Godk 
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Std. 
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uppstått. Det kan vara så att auktoriserade revisorer har fler komplicerade fall att revidera, 

vilket skulle kunna förklara att de står för ett större antal av felen. 

5.7 VARIABLERNAS RELATION 
 

De fem oberoende variabler vi diskuterat har självklart en relation till varandra. Storlek på 

klient och ersättningsnivå kan sägas höra samman då en större klient ofta kräver mer jobb och 

därmed inbringar en större ersättning. Även ersättningsnivå och storlek på byrån är 

sammanlänkade, en större byrå har ofta högre kvalitet på sina tjänster varför de är dyrare. 

Detta hade kunna innebära ett problem om vi valt att göra exempelvis regressionsanalyser på 

variablerna då de i sådana fall hade varit korrelerade. Nu har vi dock valt att analysera varje 

variabel för sig och på det sättet är inte korrelationen ett problem. Däremot ger det kanske inte 

en helt rättvisande bild när dessa analyseras var för sig eftersom de faktiskt hör ihop på ett 

logiskt sätt.  
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66..   SSLLUUTTSSAATTSSEERR  

6.1 VAD VI KOMMIT FRAM TILL 
 

 

För att färska upp minnet återberättas problemformuleringen:  

 

”Går det att urskilja specifika variabler som påverkat om ett typ I eller typ II fel 

uppkommit?” 

 

Genom att uppfylla vårt syfte har vi försökt besvara denna problemformuleringen; vi har tagit 

f företag med typ I och typ II fel, vi har undersökt vilka variabler som enligt tidigare 

forskning påverkar om en anmärkning ges eller inte, och slutligen har vi analyserat om 

huruvida de oberoende variablerna påverkar mer i någon riktning. Detta har vi gjort för att 

försöka förklara lite av problematiken som going concern principen innebär för revisorer. Vi 

har inte i någon stor utsträckning kunnat visa på att någon variabel har en tydlig, stark 

koppling med ett visst fel baserat på den undersökning vi har gjort. Här är de variabler vi 

undersökte och resultaten, vissa kommenterade utifrån tidigare forskning: 

 

 Revisionsbyrå: Typ I och typ II felen påverkades av att ha en ”annan” revisionsbyrå, 

Big 4 hade mindre antal fel av både I och II. Typ II felen var fler i mindre byråer, 

möjligen på grund av att de har ett större ekonomiskt beroende till sina kunder enligt 

DeAngelo (1980). 

 Ersättning: Ingen nivå på ersättningen kan påstås öka risken för ett speciellt fel, hög 

ersättning ger dock lite fler typ I fel. 

 Storlek på klient: Typ II fel inträffar oftare hos klienter med 10-50 anställda än typ I 

fel. Möjligtvis på grund av att inte förlora sin klient för konservativitet och att risken 

för större företag att gå i konkurs är mindre (Noggler, 2008; Barbadillo et al, 2004) 

 Rådgivningstjänster: Om ett företag försågs med NAS eller inte verkar inte påverka 

vilken sorts fel som görs. Som tidigare forskning visat finns inga egentliga samband 

(Ruddock et al., 2006) mellan NAS och going concern, men att något fler typ I fel i 

företag med NAS kan bero på self-review threat. 

 Auktoriserad vs. godkänd: Mindre fel är gjorda av godkända revisorer. Dock ingen 

skillnad i fördelningen av fel. 

 

Det vi kan konstatera är att det i vår undersökning endast var 11 % av revisorerna som hade 

gett en korrekt bedömning avseende going concern. Detta är i linje med tidigare 

undersökningar som visar att felen är många. De variabler vi fokuserat på har visat endast 

marginella skillnader. Det är så pass många faktorer som spelar in att specifika variabler blir 

svåra att urskilja. 

6.1.1 STUDIENS BIDRAG 

 

I den här undersökningen har vi jämfört felen, vi har inte tittat på om dessa variabler faktiskt 

påverkar benägenheten att ge en going concern, det är baserat på tidigare forskning. Vi har 

istället haft en ny infallsvinkel för att se om något av felen som inträffat kan tyda på ett 
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samband till någon av de oberoende variablerna. Detta kan ge en indikation på vad som 

påverkar att typ I eller typ II fel uppstår. Särskilt intressant är det med typ I fel då det inte 

finns många undersökningar om dessa. Eftersom undersökningen inte visat någon särskild 

fördelning av felen är det vi kan bidra med; att Big 4 och godkända revisorer står för en 

mindre andel fel än andra revisionsbyråer och auktoriserade. Detta stämmer överens med den 

tidigare forskning vi visat om att Big 4 står för en högre kvalité på sin revision. Vi har också 

sett att Typ I inträffar i mindre utsträckning i lite större företag och i större utsträckning i 

företag som har NAS och hög ersättning. Det är intressant och viktigt att första i och med det 

vi sa i problembakgrunden; första steget till att öka going concerns tillförlitlighet är att öka 

förståelsen för vad som påverkar att fel begås. Praktiskt innebär detta att vi bidrar genom att 

revisorer kan få en bättre bild av vad som påverkar att dessa fel görs och därmed begränsa 

dem till viss del, teoretiskt ger vi underlag till ny forskning om typ I felen. 

6.2 REFLEKTIONER 
 

Revisorns oberoende är en grundsten i revisionen och att öka kunskapen om detta är viktigt. 

Konsekvenserna till att en revisor inte är oberoende kan ha förödande konsekvenser. Som vi 

sa i inledningen så har revisorn en mycket viktig roll i vårt kapitalistiska samhälle och det är 

många som skulle kunna påverkas om en revisor inte sköter sitt jobb som förväntat. En 

förväntan på dennes roll är en objektivism och ett oberoende. Det är viktigt att revisorns 

konstant är medveten om detta och att även lagstadgare är medvetna om dilemmat med 

oberoendet hos revisorn. Lagstadgare avgör hur lagen ska regleras, exempelvis om going 

concern begreppet ska vara lagstadgat. Om det lagstadgas bör intressenterna kunna lita på att 

lagen följs och att revisorn faktiskt är oberoende. Men frågan är om detta är en rimlig 

förväntan på en yrkeskategori då de är människor som alla andra. Men när det kommer till 

detta begrepp läggs ett lagkrav på revisorernas axlar om att de ska uttala sig i denna fråga. 

Eftersom det är lagstadgat ska därför även intressenter kunna lita på informationen. Men 

frågan är, hur väl lyckas de? I vårt arbete har vi sett att de inte lyckas så bra med denna 

uppgift. 

 

Going concern fortsätter vara ett intressant och svårtolkat begrepp, speciellt utifrån 

intressenternas perspektiv då det är de som använder sig av informationen i 

årsredovisningarna. Men främst är det viktigt för revisorerna eftersom det är deras jobb, och 

på grund av att det är ett så pass nytt begrepp, som blev lagstadgat 2004, krävs mer praxis. En 

viktig del av detta tror vi är förväntningsgapet, om inte intressenterna vet vad det är 

revisorerna gör är det självklart att det blir skandaler och missförstånd när ett företag 

exempelvis inte får en going concern innan de går i konkurs. Främst tror vi att begreppet 

måste redas ut, vad ska det betyda? Är going concern anmärkningen verkligen det bästa sättet 

att signalera detta? Bör man lagstadga något som är så pass svårt att följa? Är det en 

acceptabel nivå när felen som uppstår med GC är fler än de rätta? Det är många frågor som 

kommer upp och denna gång lämnar vi det till någon annan att besvara dessa! 

6.2.1 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 

 

Forskningen på revisorns oberoende är viktigt och vi tror att förståelsen för det ökar i takt 

med nya rön. Under den tid vi har arbetat med denna uppsats har tankar väckts om hur man 
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kan utveckla detta område vi studerat. Många av idéerna bygger på vårt arbete, men vissa har 

till viss del annan inriktning. 

 

Det skulle vara intressant att utveckla vår undersökning med en kvalitativ studie, både för typ 

I- och typ II fel. Dels för typ I felen skulle företagsledare kunna intervjuas i de företag som 

har fått en going concern anmärkning. Här skulle både företag som gått i konkurs och de som 

klarat sig kunna inkluderas i urvalet. Syftet med en sådan studie skulle vara att studera 

möjliga variabler som kan ha lett till att ett företag klarade sig från konkurs (typ I fel) jämfört 

med dem som gått i konkurs. En annan intressant frågeställning skulle kunna vara hur de med 

en going concern anmärkning påverkats av denna anmärkning. Enligt vissa teorier kan en 

Going Concern anmärkning ha förödande konsekvenser och av denna anledning skulle detta 

vara ett intressant område att undersöka.  

 

En annan intressant studie skulle kunna fokusera på typ II felen. Här skulle intressenterna 

kunna intervjuas om hur de påverkats av en utebliven going concern anmärkning. 

Anmärkningen skall fungera som en varnings klocka till företags intressenter, men när denna 

varningsklocka inte fungerar, påverkar detta någonting? Eftersom det bara är en mycket liten 

andel av Going Concern anmärkningar som i slutändan visar sig vara korrekta kan man undra 

hur pålitlig måttstock det är. Kan det vara så att intressenterna även uppfattat detta och därför 

inte påverkas av en utebliven Going Concern anmärkning? 

 

Då RS 570 är relativ ny i Sverige kan man undra hur utvecklingen av praxis förändrats över 

åren. Det skulle därför vara intressant med en undersökning inom detta område som sträcker 

sig över en längre tidsperiod. Det skulle vara intressant och se om revisorerna blivit mer 

träffsäkra i sina anmärkningar. Relaterat till en undersökning som sträcker sig över flera år så 

skulle det vara intressant att undersöka hur anmärkningarna påverkas av hög- och 

lågkonjunkturs cykler. Ökar antalen I- och typ II fel? 

 

En annan inriktning på undersökning skulle även vara att kvalitativt undersöka 

tillvägagångssättet för hur en Going Concern ges och därigenom kunna studera eventuella 

anledningar till vilka variabler som kan påverka att fel uppstår. Då man genomför en 

undersökning som vi har gjort kan vi enbart använda den fakta som finns tillgänglig via 

årsredovisningarna. Men själva beslutsunderlaget till varför en Going concern getts av en 

revisor kan vara svår tillgänglig och därför skulle en kvalitativ undersökning med dessa 

revisorer kunna ge en klarare bild. 
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BILAGA 1: REN REVISIONSBERÄTTELSE 

 

Revisionsberättelse 

Till årsstämman i Exempel AB 

Org nr 123456-7890 

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens 

och verkställande direktörens förvaltning i Exempel AB för år 2006. Det är styrelsen och 

verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och 

för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och 

koncernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, 

koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat 

och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att 

årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En 

revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i 

räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och 

styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de 

betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de 

upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade 

informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för mitt uttalande 

om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att 

kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig 

mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på 

annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 

bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. 

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och 

ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig 

med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman 

fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, 

disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 

styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Umeå den 1 januari 2010 

Anna Andersson  

Auktoriserad revisor 
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BILAGA 2: OREN REVISIONSBERÄTTELSE 

 

Revisionsberättelse 

Till årsstämman i Exempel AB 

Org nr 123456-7890 

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens 

och verkställande direktörens förvaltning i Exempel AB för år 2006. Det är styrelsen och 

verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och 

för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och 

koncernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, 

koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat 

och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att 

årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En 

revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i 

räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och 

styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de 

betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de 

upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade 

informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för mitt uttalande 

om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att 

kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig 

mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på 

annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 

bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. 

Av förvaltningsberättelsen framgår att bolagets egna kapital har förbrukats och att bolaget 

bedrivs med personligt betalningsansvar för styrelseledamoten. Bolaget har även obetalda, 

förfallna skulder. Dessa förhållanden tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som 

väcker betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet. 

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och 

ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig 

med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman 

fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, 

disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 

styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Umeå den 1 januari 2010 

Anna Andersson  

Auktoriserad revisor 
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BILAGA 3: SAMMANFATTNING AV VETENSKAPLIGA ARTIKLAR 

 

Allmänt 

Författare Titel Bakgrund Undersökning Resultat 

Geiger et al. 

(2005) 
“Recent Changes in 

the Association 

between 

Bankruptcies and 

Prior Audit 
Opinions” 

Ett stort antal 

företagsskandaler 

under 2000-talet och 

införandet av Sarbanes 

Oxley act i USA 2002. 

Har typ II felen i USA 

minskat under perioden 

efter 2001? 

Revisorer var mer 

troliga att ge en going 

concern anmärkning 

efter december 2001. 

För att förbättra sitt 
rykte och undvika 

stämning.  
Chen & 

Church 

(1996) 

 “Going Concern 

Opinions and the 

Market's Reaction to 

Bankruptcy Filings” 

Marknaden är 

intresserad av revisorns 

utvärdering av going 

concern, trots att detta 

inte är ett mått på att ett 

företag ska gå i 

konkurs. 

Får företag som har fått 

en going concern 

mindre negativ 

avkastning än de som 

inte fått en vid 

konkursansökningar? 

Minskningen i 

aktiepriset är mindre 

för företag som har 

fått en going concern 

innan de går i 

konkurs. 

Nogler 

(2008) 
“Going concern 

modifications, CPA 

firm size, and the 

Enron effect” 

Enronskandalen 

uppmärksammade 

revisionsyrket och 

going concern 

anmärkningarna. 

Är det någon skillnad i 

going concern 

anmärkelserna efter 

Enron skandalen? 

Efter Enron gavs fler 

anmärkelser det tyder 

på att externa 

händelser påverkar 

revisorns 
beslutstagande. 

Bhimani et 

al. (2009) 
“The effectiveness of 

the auditor's going-

concern evaluation 

as an external 

governance 

mechanism: 

Evidence from loan 

defaults” 

Revisorns åsikt är 

värdefull information 

och ses som en extern 

kontrollmekanism. 

Forskning på going 

concern är fattigt. 

Finns det ett samband 

mellan going concern 

anmärkning och 

nekning av kredit? 

Banker värderar 

informationen i 

rapporter och ett 

företag som fått en 

going concern 

anmärkning har 

mindre chans att få 

kredit. 
Blay (2005) ”Independence 

Threats, Litigation 

Risk, and the 

Auditor's Decision 

Process” 

En revisors oberoende 

är den mest värdefulla 

tillgången I yrket och 

som ett resultat på 

hotet mot denna kom 
Sarbanes Oxley act. 

Kommer revisorer 

rapportera snällare mot 

klienten om oberoende 

hotet är större eller 

stämningsrisken är 
större? 

Revisorer som har hög 

nivå av hot mot 

oberoende utvärderar 

information till 

klientens favör. 
Revisorer med hög 

stämningsrisk gjorde 

tvärtom. 
Carey et al. 

(2008) 
“Costs Associated 

With Going-

Concern- Modified 

Audit Opinions: An 

Analysis of the 

Australian Audit 

Market” 

Det finns två typer av 

fel vid revision, typ I 

och typ II. Det finns 

mycket forskning om 

typ II fel, men mindre 

om typ I.  

Är företag som får en 

going concern 

anmärkning är mer 

benägna att byta 

revisor?  Existerar den 

självuppfyllande 

profetian? 

Resultatet tyder på att 

byte av revisor är 

positivt länkat med en 

going concern 

anmärkning. Dock 

inga bevis på en 

självuppfyllande 

profetia. 
Lennox 

(1999)  

“The accuracy and 

incremental 

information content 

of audit reports in 

predicting 

bankruptcy” 

Artikel om 

revisionsberättelsens 

varnande funktion för 

konkurser 

Ger 

revisionsberättelsen en 

bra indication på en 

kommande konkurs? 

Revisionsberättelsen 

ger ingen tydlig 

indikation på en 

kommande konkurs 

hos ett företag. 
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Revisionsbyrå 
Ryu & Roh 

(2007) 
“The auditors going 

concern opinion 

decision” 

Revision och going 

concern begreppet är 

ett viktigt område, 

informationen som en 
revisor ger är värdefull 

till den utsträckning 

den är korrekt. 

Är de stora revisions-

byråerna mer troliga att 

utfärda en going 

concern anmärkning än 
de små? Undersökning 

av typ I felen. 

De stora revisions-

byråerna utfärdar i 

större utsträckning 

going concern 
anmärkningar.  

DeAngelo 

(1981) 
“Auditor size and 

auditor quality” 
Lagstiftare och små 

revisionsbyråer påstår 

att storlek på 

revisionsbyrå och 

revisionskvalité inte 

har ett samband. 

Är de små 

revisionsbyråerna mer 

troliga att ha ett 

opportunistiskt 

beteende än de stora 

revisionsbyråerna? 

Det finns bevis för att 

stora revisionsbyråer, 

mätt som antal 

klienter, har mindre 

incitament för att ha 

ett opportunistiskt 

beteende.  
Geiger & 

Dasaratha 

(2006) 

“Audit Firm Size and 

Going-Concern 

Reporting Accuracy” 

Tidigare forskning 

visar att Big 4 har 

högre kvalité på sin 

revision, vilket skulle 

säga att de stora 
byråerna är bättre på att 

veta när de ska ge eller 

inte ge en anmärkning. 

Har Big 4 färre typ I 

och typ II fel än än 

andra byråer? 

Big 4 har färre både 

typ I och typ II fel 

jämfört med mindre 

revisionsbyråer. 

Krishnan & 

Schauer 

(2001) 

“Differences in 

quality among audit 

firms” 

På grund av svårigheter 

att mäta revisorns 

oberoende är resultat 

av tidigare studier 

mixade vad gäller om 

det finns samband 

mellan kvalité och 

oberoende. 

Har kvalité mätt i att 

följa GAAPs regler 

någon skillnad 

beroende på 

revisionsbyråns 

storlek? 

Det fanns en positiv 

association mellan att 

följa GAAP och 

storlek på byrå, 

efterföljning av 

GAAP ökade med 

storleken på byrån. 

 

Ersättning 
DeFond et 

al. (2002) 
“Do non-audit 

service fees impair 

auditor 

independence? 
Evidence from going 

concern opinions” 

Oro om en revisors 

oberoende efter Enron 

skandalen. Lagstiftare 

är bekymrade över att 
det ekonomiska 

beroendet påverkar en 

revisors oberoende. 

Finns det ett samband 

mellan dels NAS och 

en revisors oberoende 

och dels mellan 
ersättningen och 

revisorns oberoende? 

Oberoende mäts i 

benägenhet att ge going 

concern. 

Det fans inga bevis för 

att det fanns en 

relation mellan 

ersättning och en 
revisors benägenhet 

att ge en going 

concern. Marknads-

incitament som rykte 

och stämningar över-

väger det ekonomiska 

beroendet. 
Craswell et 

al. (2002) 
“Auditor indepence 

and fee dependence” 
Ett ökat internationellt 

intresse för att reglera 

en revisors oberoende 

och hur detta kan 

påverka revisorer och 

deras klienter. 

 

Utmanar 

ersättningsberoendet 

hos en byrå en revisors 

oberoende? Oberoende 

mäts i benägenhet att 

utfärda en oren 
berättelse. 

Ersättningsnivån 

påverkar inte en 

revisors benägenhet 

att ge en modifierad 

åsikt.  

Hoitash et 

al. (2007) 
”Auditor fees and 

audit quality” 
Revisorns oberoende är 

vida debatterat och 
ersättningen kan sägas 

påverka dels genom att 

stärka kvalitén men 

också skapa ett 

beroende. 

Finns det något 

samband mellan 
ersättning och 

revisionskvalité? 

Det finns en positiv 

relation mellan 
ersättning och kvalité. 

Det ekonomiska 

beroendet är viktigare 

för revisorer än ryktet. 
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Klientstorlek 
Reynolds & 

Francis 

(2000) 

“Does size matter? 

The influence of 

large clients on 

office-level auditor 
reporting decisions” 

Stora klienter sägs 

skapa ett ekonomiskt 

beroende som kan 

tänkas påverka hur en 
revisor rapporterar. 

Skapar det ekonomiska 

beroendet att revisorer 

från firms respektive 

offices rapporterar 
”snällare” till större 

klienter? 

Det fanns inga bevis 

för att en större klient 

blev bättre behandlad 

än mindre i en firm. I 
offices dock är det fler 

stora klienter som får 

en going concern- 

anmärkning, 

antagligen på grund av 

att skydda sitt rykte. 
Barbadillo et 

al. (2004) 
“Audit Quality and 

the Going-concern 

Decision-making 

Process: Spanish 

Evidence” 

Revisionskvalité har 

två komponenter; 

oberoende och 

kompetens. Revisorns 

ansvar har varit länge 

omdebatterat. 

Har revisionskvalitén 

något samband med 

troligheten för ett 

företag att få en going 

concern-anmärkning? 

Revisorns kompetens 

har inte visats påverka 

beslutet. Oberoendet 

däremot har det, ju 

större klient desto 

mindre chans att de 

får en going concern- 
anmärkning. 

 

NAS 
Ruddock et 

al. (2006) 
“Nonaudit services 

and earnings 
conservatism: is 

auditor 

independence 

impaired?” 

Ny lagstiftning har 

begränsat revisorer att 
förse sina klienter med 

NAS eftersom man 

anser att dessa utmanar 

revisorns oberoende. 

Till vilken utsträcning 

påverkar NAS 
oberoendet?  

NAS minskar inte 

konservatismen i 
intäktsredovisningen. 

Jenkins & 

Krawczyk 

(2000) 

“The influence of 

nonaudit services on 

perceptions of 

auditor 

independence” 

Många revisionsbyråer 

förser idag företag med 

mer än bara revision. 

Frågan om detta 

påverkar oberoendet är 

på tapeten. 

Påverkar NAS hur 

allmänheten uppfattar 

en revisors oberoende? 

Det fanns en skillnad i 

hur allmänheten och 

proffessionella 

uppfattade inflytandet 

av olika NAS på en 

revisors oberoende. 
Krishnan et 

al. (2005) 
“Does the provision 

of nonaudit services 

affect investor 

perceptions of 
auditor 

independence?” 

Tidigare forskning om 

NAS och revisorns 

oberoende har givit 

varierande resultat. 

Upplever investerare 

att revisorns oberoende 

påverkas av NAS? 

Genom att mäta 
förhållandet mellan 

NAS och ERC 

(earnings response 

coefficient) 

ERC är lägre för 

företag med NAS. De 

tolkar sina resultat 

som att investerare 
faktiskt upplever att 

NAS försvagar en 

revisors oberoende. 

Francis 

(2006) 
”Are auditors 

compromised by 

nonaudit services? 

Assesing the 

evidence” 

Tillhandahållandet av 

NAS är kontroversiellt 

och ses med skepcism. 

Det är därför viktigt 

med pågående 

forskning om för- och 

nackdelar med dessa. 

Diskussion om tidigare 

forskning. 
Finns få bevis för att 

NAS skulle påverka 

negativt. Användare 

av finansiell 

information anser 

dock att NAS kan 

påverka revisorns 

oberoende. 
 

 

Reaktioner på gc 
Schaub 

(2006) 
“Investor 

overreaction to 

going concern audit 

opinion 

announcements” 

Investerares 

överreaktion har varit 

omtalat länge, men det 

saknas undersökningar 

om hur investerare 

reagerar direkt efter att 

en going concern blivit 

Överreagerar 

investerare på going 

concern-anmärkningar 

tillkännagivna i media? 

Resultatet visar att 

investerare 

överreagerar på going 

concern-

anmärkningar, med en 

aktienedgång på 67%. 
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tillkännagiven i 

finansiell press. 
Kausar et al. 

(2009) 
“The Going-Concern 

Market Anomaly” 
Tidigare forskning om 

hur marknaden reagerar 

på en going concern-

anmärkning är mixad.  

Hur reagerar 

marknaden på en 

förstagångs going 

concern-anmärkning? 

Marknaden 

underreagerar med en 

aktienedgång på 

endast 14%. 
Ogneva & 

Subramanya

m (2007) 

“Does the 

stockmarket 

underreact to going 

concern opinions?” 

Evidence from the 

U.S and Australia” 

Tidigare forskning 

visar att det finns en 

going concern-

avvikelse, dvs. att 

marknaden under-

reagerar på denna 

anmärkning. 

Är going concern 

avvikelsen även synlig 

på den amerikanska 

och australienska 

marknaden?  

Inga bevis på att 

marknaden 

underreagerar på en 

going concern-

anmärkning.  

Taffler et al. 
(2004) 

“In denial? 
Stockmarket 

underreaction to 

going-concern audit 

report disclosures” 

Tidigare forskning 
visar att det tar tid för 

marknaden att reagera 

på dåliga nyheter.  

 

 

Hur reagerar 
marknaden på en 

förstagångs going 

concern-anmärkning i 

UK? 

Marknaden 
underreagerar på 

going concern-

anmärkningar, men 

det finns en långsiktig 

negativ prispåverkan. 
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BILAGA 4: BEDÖMNING OM FORTSATT DRIFT (ADRIAN & TORÉN, 2006) 
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BILAGA 5: SAMMANSTÄLNNING AV UNDERSÖKTA FÖRETAG 

 TYP I Umeå Luleå L.Köp H.Borg E.tuna Örebro Totalt % 

Big 4 (1)= 3 17 3 5 11 14 53 38% 
Annan (0)= 4 12 7 39 11 13 86 62% 

  
      

139   
  

       
  

Stor Klient (1)= 0 0 0 1 2 0 3 2% 

Mellan Klient (2)= 0 3 1 2 0 2 8 6% 
Liten Klient (3)= 7 26 9 41 20 25 128 92% 

  
     

  139   
  

       
  

Hög Ersättning(1)= 0 4 3 15 6 3 31 22% 
Mellan Ersättning (2)= 4 19 7 15 13 16 74 53% 

Låg Ersättning (3)= 3 6 0 14 3 8 34 24% 

  
      

139   
  

       
  

Auktoriserad (1)=  3 24 7 28 17 11 90 65% 
Godkänd (0)= 4 5 3 16 5 16 49 35% 

  
      

139   
  

       
  

NAS - Ja = 5 26 7 16 11 13 78 56% 
NAS - Nej = 2 3 3 28 11 14 61 44% 

              139   

 TYP II Umeå Luleå L.Köp H.Borg E.tuna Örebro Totalt % 

Big 4 (1)= 3 5 7 7 4 1 27 34% 

Annan (0)= 14 6 10 10 9 3 52 66% 

  
      

79   
  

       
  

Stor Klient (1)= 0 0 0 1 0 0 1 1% 
Mellan Klient (2)= 1 3 6 3 0 2 15 19% 

Liten Klient (3)= 16 8 11 13 13 2 63 80% 

  
      

79   
  

       
  

Hög Ersättning(1)= 1 2 3 5 2 1 14 18% 
Mellan Ersättning (2)= 5 6 13 8 10 2 44 56% 

Låg Ersättning (3)= 11 3 1 4 1 1 21 27% 

  
      

79   
  

       
  

Auktoriserad (1)=  8 7 13 12 8 2 50 63% 

Godkänd (0)= 9 4 4 5 5 2 29 37% 

  
      

79   
  

       
  

NAS - Ja = 7 8 6 10 8 1 40 51% 
NAS - Nej = 10 3 11 7 5 3 39 49% 

              79   
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