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Sammanfattning
På senare år har det varit många skandaler exempelvis Enron och Worldcom vilka
skakat den finansiella marknaden. Den gemensamma nämnaren var revisorer vilka ej
varit oberoende i sitt agerande mot företagen och intressenterna. Dessa skandaler har
lett till en ökad diskussion om revisorsyrket samt vad som påverkar revisorernas
oberoende. Då intressenterna är beroende av att informationen är kvalitetssäkrad av
revisorerna har dessa felaktigheter slagit hårt mot dem som grupp.
I Sverige skall revisorer följa de lagar och regler som gäller för aktiebolag i samband
med en revision. En av dessa regler är uttalandet om ett företags fortsatta drift, vilket
påvisas i samband med revisionsberättelsen. Denna anmärkning skall följa direktiven i
ISA 570. I denna studie har vi valt att definiera revisorns oberoende som förmågan att
korrekt utfärda en anmärkning om fortsatt drift enligt ISA 570. Det har även utförts
tester utifrån en bredare proxyvariabel för revisorns oberoende nämligen anmärkning
om ekonomisk svårighet.
Då intressenterna är en grupp vilket felaktigheter från revisorn slår hård mot har denna
studie valt att undersöka revisorernas oberoende ur intressenternas perspektiv. För att
kunna mäta revisorernas oberoende genom att studera samma information vilket
intressenterna får (årsredovisningarna), utfördes en kvantitativ undersökning av företag
vilket avslutat konkursen under de sista fyra månaderna av år 2010. Studien grundades
på en deduktiv forskningsansats och använde 943 observationer av företag vilket
avslutat konkursen år 2010.
Studien undersökte revisorernas oberoende med undersökningsvariablerna
revisionsarvode, konsultarvode och storleken på staden där revisorn var verksam i.
Städerna delades upp i liten, mellanstor och stor stad. Dessa undersöktes genom
användandet av binära logistiska regressioner med anmärkning om fortsatt drift, samt
anmärkning om ekonomisk svårighet som beroende variabel. I studien inkluderade vi
kontrollavariabler vilka visats påverka revisorns oberoende utifrån tidigare studier.
Då tidigare studier mest undersökt revisionsbolagen på antingen koncernnivå eller
kontorsnivå valdes att undersöka revisionsbolagen på en stadsnivå. Att välja ett
stadsperspektiv ledde till en djupare insikt om det skiljer i oberoendet mellan olika
storlekar på städer.
Resultatet av denna studie uppvisar ej något signifikant samband mellan städernas
storlek och revisorns oberoende. Även revisionsarvodet och konsultarvodet uppvisade
ej ett signifikant samband med revisorns förmåga att korrekt utfärda en anmärkning om
fortsatt drift eller förmåga att anmärka om ekonomiska svårigheter. Det leder till att
revisorns oberoende enligt denna studies resultat ej kan antas påverkas av dessa
faktorer.
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Kapitel 1. Inledning och problembakgrund
I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden till det valda ämnesområdet och det
problem vilket vi avser att undersöka. Vi kommer även att lyfta fram svårigheter i att
definiera vårt valda problem samt visa på syftet med att undersöka det definierade
problemet. Avslutningsvis kommer denna del mynna ut i denna studies valda
problemformulering.

1.1 Bakgrund
Slutet av 90-talet och början av 2000-talet präglades av skandaler vilket fick ett globalt
genomslag. Ett genomslag vilket fick vissa förespråkare att anse att det var början på
nedgången för ett en gång ärofyllt och hedersvärt yrke. Yrket de syftade på var
revisorsyrket och skandalerna var främst de kring Enron och Worldcom. (Krishna
Moorthy et al., 2010). Skandalerna kring Enron och Worldcom skapade en ökad kritik
och ifrågasättande kring hur de berörda revisorerna kunde misslyckas så grovt med att
inte slå larm då bolagens ekonomi så tydligt misskötts (Öhman, 2007,s.7).
Den hyllade energikoncernen Enron blev år 2001 tvungna att räkna om sitt finansiella
värde då det uppdagades att företagsledningen och företagets revisorer brustit i sina
åtaganden. Det blev startskottet på något vilket fick konsekvenser långt bortom Enron
som enskilt bolag. Även om över tjugotusen Enron-anställda fick se sina arbeten och
sparade pensioner knutna till företaget försvinna (Krishna Moorthy et al., 2010). För
revisionsbranschen var det mest besvärande att det bolag vilket reviderade Enron var ett
av de då fem stora globala revisionsbolagen (ett av ”Big-5” bolagen), nämligen Arthur
Andersen (Öhman, 2007,s.7). Efterdyningarna av Enrons kollaps ledde till att Arthur
Andersen drogs med i Enrons konkurs. Att Arthur Andersen misslyckats, ur externa
intressenters perspektiv, att uppmärksamma omvärlden om de risker vilka fanns
förknippade med Enrons verksamhet blev förödande och det skapade en djup spricka i
förtroendet för den enskilde externe revisorn att genomföra en oberoende revision. Ett
tvivel för revisorns förmåga att förhålla sig oberoende till sin klient fick enorma
konsekvenser då förtroendet från klienter och andra intressenter är fundamentalt för
revisionsbolagens funktion (Krishna Moorthy et al., 2010).
För att förstå hur det kunde skapa en djup spricka i förtroendet för revisionsbolagen bör
det sättas i relation till den faktiska funktion vilket den externa revisorn har i
näringslivet. Varför företagsledningen, bortsett från eventuella lagstadgade krav (för
vilka egentligen samma resonemang kan föras), väljer att anlita en extern revisor är för
att de ser den externa revisorns roll som en del av det interna kontrollsystemet. Det
interna kontrollsystemet vilket är ett led till att minska kostnader förknippade med
Agent-principal teorin, vilket kommer presenteras i avsnitt 3.1.2 samt ge bättre underlag
till ledningen för att kunna motivera arbetarna i företaget (Simunic, 1984). Den externa
redovisningen ger därmed intressenter i företaget underlag för att ta bättre beslut. Vidare
kan därmed anses att rollen för den externa revisionen är att minska skillnader i
tillgänglighet till relevant information. Intressenter kan vara aktieägare, kreditgivare och
leverantörer. Aktieägare vill få en uppfattning om hur företaget sköts av ledningen.
Kreditgivare vill avgöra företagets förmåga att betala amorteringar och räntor.
Leverantörer är intresserade av företagets finansiella ställning, då i förhållande till
betalningsförmågan på eventuella krediter (Sundgren et al., 2007, s.17-24). Den externa
1

revisorn, vilket kommer benämnas som revisorn i den kommande texten, skall alltså
fungera som ett frikopplat kontrollorgan i företaget och därmed vara ett skydd för
intressenter i företaget (RIKSDAGENS REVISORER, 2000,s.6).
Arthur Andersens konkurs och reduceringen från en oligopol liknande marknad,
dominerad av fem stora globala revisionsbolag till fyra kvarvarande, ledde till en ökad
benägenhet till att kritiskt granska revisionsbolagen (Francis, 2004, s.346). För att
försöka återskapa förtroendeförlusten valde lagstiftare och branschorgan att snabbt vidta
åtgärder (Öhman, 2007,s.7). På den amerikanska marknaden skedde förändringar i den
lagstadgade granskningen av revisionsbolagens verksamheter. Det genom införandet av
Sarbanes-Oxley Act, 2002. Sarbanes-Oxley Act innebar en markant ökad kontroll av
revisorernas förhållningsregler till sina kunder. Bildandet av det statliga organet Public
Company Accounting Oversight Board skapade även det en skillnad. Då det numera
innebär att revisionsbolagen får utstå en statlig extern granskning tillskillnad från den
tidigare interna branschgranskningen kontrollerad av revisionsbolagen själva (Francis,
2004, s.346).
Även i Sverige finns det regler för att styra revisorns arbete. Dels genom lagstadgade
regler men även genom praxis och rekommendationer från branschorganisationer och
reglerare (Diamant, 2004. s.43). Enligt revisionslagen (SFS 1999:1079), 5§ första
stycket definieras revisorns roll som att ”Revisorn skall granska företagets
årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning. Granskningen skall
vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver.” vidare påpekas det i §7
att ” I samband med revisionen skall revisorn till företagsledningen framföra de
erinringar och göra de påpekanden som följer av god revisionssed.”. Vilket nämnt ovan
är grundtanken med en revision att kvalitetssäkra den information vilket intressenter
använder som underlag för beslutsfattande, detta finns även fastställt av
branschorganisationer (Trohammar &FAR, 2006, s.19). Sedan år 2004 skall även
revisorer i Sverige utöver att granska företagen också bedöma huruvida
företagsledningen uppfyllt sina åtaganden utifrån principen om fortsatt drift (även
benämnt ”going concern”). Antagandet om fortsatt drift är ett av de grundläggande
antagandena inom revision och om revisorn ej skulle ta hänsyn till denna princip leder
det till felaktigheter för de som litar på revisorns utlåtande (Trohammar &FAR, 2006,
s.34). Även i Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) regleras aktiebolags användning av
revisorer. Dessa lagar och regler har lett till att revisorerna som yrkesgrupp givits en
ensamrätt, vilket medfört en unik förtroendeställning från samhället vilket är värt att
uppmärksamma (RIKSDAGENS REVISORER, 2000, s.6).
Att tillsynsmyndigheter och andra intressenter väljer att ifrågasätta och undersöka
revisionsbolagens förmåga att vara oberoende mot bakgrund av deras unika särställning
kanske inte kan anses allt för främmande. Frankel (2012) anser att en grupp vilket
innehar en av samhället given unik särställning bör förvänta sig en granskning. Frankel
(2012) anser även att granskning skall utföras både av det rent tekniska kunnandet samt
yrkesgruppens lämplighet ur ett moralperspektiv. Revisorns förmåga att förhålla sig
oberoende faller under granskningen av moralperspektivet. Då det är skiljt från det rent
tekniska kunnandet att genomföra en revision. Beroende på hur väl yrkesgruppen, vilket
av samhället givits en unik särställning, hanterar granskningen av moralperspektivet är
enligt Frankel (2012) avgörande för yrkesgruppens fortlevnad.
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Men är dessa nämnda uppmärksammade fall, där de revisorerna brustit i sina åtaganden,
något unik? Nej, även innan Enron och Worldcom finns flertal uppmärksammande fall.
Ett väldigt tydligt fall vilket fick förödande konsekvenser med koppling till Sverige var
Krugerkoncernens fall. Där påtalade inte den enskilde revisorn de klara brister och
risker vilket fanns i koncernen. Även den stora depressionen vilket utlöstes år 1929 i
USA kan ses som ett ytterligare historiskt exempel på att reglerare och
branschorganisationer inte lyckades skapa en tillräcklig kontroll över den unika roll
vilket revisorer givits av samhället (Öhman, 2007, s.5-6). Trots den ökade debatten i
början av 2000-talet kring revisionsbolagens förmåga att förhålla sig oberoende är det
än idag ett ämne vilket diskuteras av både branschorgan, reglerare och media (Hope &
Langli, 2010, s.574). Ett exempel var det faktum att KPMG under hösten år 2011, av
Revisornämnden, varnades för att ha sålt konsulttjänster till Nordea, detta samtidigt då
KPMG var revisorer till Nordea (www.dn.se).
Ytterligare ett tydligt exempel på att revisorns oberoende är en aktuell fråga är det
faktum att EU diskuterar eventuella lagändringar för att skapa en striktare reglering av
revisionsbolagen. De ser en vikt av att dra lärdom av den senaste finanskrisen och ser
revisorns roll central i att stabilsera de finansiella marknaderna. Redan idag regleras
dock revisionsbolagens rätt till att bedriva konsultverksamhet utöver revision av EU.
Det står uttryckt att det inte får ske om ” …en objektiv, omdömesgill och initierad tredje
part skulle anse äventyra den lagstadgade revisorns eller revisionsföretagets oberoende”
(Europeiska Kommissionen, 2010, s.12). Problemet är dock att detta tolkas olika av
medlemsländerna, exempelvis i Frankrike finns ett förbud för revisionsbolagen att
tillhandahålla andra tjänster till sina klienter annat än revision. Därmed finns det ett
intresse från EU att finna en klarhet i om det i framtiden endast bör finnas ”rena”
revisionsbolag eller om dagens modell är tillräcklig (Europeiska Kommissionen, 2010).
Det faktum att det finns ett stort intresse av både reglerare, branschorgan och
företagsvärlden att kontrollera huruvida revisorn besitter den förmåga vilket krävs för
att kunna förhålla sig oberoende har lett till en omfattande forskning. En forskning
vilket varit fokuserad på att finna vilka faktorer som påverkar revisorns oberoende. För
historien har gång på gång visat att då revisorn ej lyckats förhålla sig oberoende har det
lett till förödande konsekvenser för samhället.

1.2 Problemdiskussion
Som läsare finns det fog att reflektera kring grunderna i problemet med revisorernas
oberoende. Då även en på området ej insatt läsare kan konstatera att om
revisionsbolagen missköter sina åtaganden gentemot klient borde det logiskt resultera i
en minskad kundstock. Ingen vill anlita ett bolag vilket ej lever upp till sina åtaganden.
Finns det då starka incitament till att ej vara oberoende? Även om svaret på denna fråga
kan förefalla självklart, vilket ovan påpekats, har historien visat oss att så ej är fallet.
Även om det hos revisionsbolagen finns inbygga incitament till att förhålla sig
oberoende, exempelvis för att bibehålla sin roll i branschen, har forskningen inom detta
område visat att revisorns oberoende kan hotas. Det som kan hota är revisionsbolagens
andra tjänster till klient samt revisionsarvodet. Konsultarvode är tjänster vilket ej
innefattar själva revisionen (DeFond et al., 2002, s.1254). Tjänster vilket erbjuds utöver
revisionen är exempelvis skatterådgivning, hjälp med den löpande redovisningen samt
strategisk rådgivning. I fortsättningen av denna studie kommer dessa tjänster vilket
revisionsbolagen erbjuder till kund utöver revisionen att benämnas konsultarvode.
3

En ökad försäljning till klienten av konsulttjänster leder till en ökad beroendeställning
till den enskilda klienten för revisorn. Då försäljning av konsulttjänster ökar den totala
summan vilket kan debiteras en enskild kund. Det leder till en ekonomisk positiv
utveckling hos revisionsbolaget i stort och den enskilde revisorn får då en än mer
komplicerad ställning gentemot den enskilde kunden. Även om revisorn är väl
införstådd att den skall förhålla sig oberoende, finns det ekonomiska incitament till att
ej påtala oegentligheter hos kund då det skulle påverka revisionsbolaget, och i
förlängningen den enskilde revisorn, negativt (Simunic 1984).
Storleken på revisionsarvodet kan även det hota revisorns oberoende. Watts &
Zimmerman förklarar det genom att ett högt arvode skapar ett starkare ekonomiskt
beroende mellan klienten och revisorn (Hope & Langlie, 2010, s.576). Problemet är
dock tudelat. För ett ökat ekonomiskt beroende till kund resulterar även i en ökning av
hur sammankopplat revisionsbolagets rykte blir med det ekonomiskt fördelaktiga
uppdraget. Annorlunda uttryckt; ett ökat ekonomiskt beroende leder även till att den
enskilde revisorn riskerar mer ryktesmässigt, för sig och revisionsbolaget, om den skulle
åsidosätta sina åtaganden och att ge vika för den enskilda kundens vilja i att ej påpeka
oegentligheter (Frankel et al., 2002, s.72).
Hur har den tidigare forskningen definierat oberoende? Oberoende ses som förmågan att
kunna påtala, vid upptäckt, en felaktighet hos kund. Revisorn fungerar, vilket tidigare
nämnt, som ett kontrollorgan för finansmarknaden och om revisorn skall tillföra värde
till finansmarknaden krävs det att finansmarknaden upplever revisorns åsikt som
oberoende. Om finansmarknaden ej skulle uppleva att revisorn väljer att påtala dåliga
nyheter (för den enskilde klienten) utan bara väljer att rapportera goda nyheter (sett ur
klientens perspektiv) kommer värdet av revisorns roll på marknaden ses som obefintligt.
Därav antas att revisorn skall kunna motsätta sig det reviderade bolagets ledning och
påtala uppenbara oegentligheter trots att det skulle kunna leda till en försämrad relation
mellan revisorn och den enskilde reviderade klienten (Deangelo, 1981, s.116).
För att kunna mäta en revisors oberoende kan fortlevnadsprincipen studeras, vilket är
revisorns duglighet att uttala sig i revisionsberättelsen om bolagets förmåga att fortleva
inom de kommande tolv månaderna efter bokslutet. Denna princip om att uttala sig om
företagets fortlevnad omnämns, vilket tidigare nämnt, i Trohammar & FAR (2006,
s.34).
Om en revisor ej skulle påpeka detta och företaget inom tolv månader går i konkurs
benämns det som ett Typ-II fel av revisorn. Dock skall det påpekas att bedömningen av
anmärkning om fortsatt drift ej är huvudsyftet med revisionen. Revisorn måste kunna
hantera den press i att uttala sig positivt från det granskade företaget samt då även uttala
sig negativt om risk föreligger. Revisorns bedömning rörande företagets fortsatta
fortlevnad i revisionsberättelsen kan användas som en proxy för hur revisorns förmåga
är att vara oberoende (DeFond et al., 2002, s.1249).
Därav har denna studie, i likhet med tidigare studier; DeFond et al. (2002), Craswell et
al. (2002), definierat revisorns oberoende utifrån att studera företag vilka gått i konkurs
inom tolv månader från det senaste bokslutet och där revisorn ej utfärdat en anmärkning
om fortsatt drift. Revisorn har därmed begått ett Typ-II fel. Då revisorns duglighet i att
utdela en anmärkning om fortsatt drift till klientent ses starkt korrelerad med revisorns
oberoende (DeFond et al., 2002).
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Att det från tillsynsmyndigheter finns ett intresse att få ökad inblick i vilka faktorer som
kan påverka en revisors oberoende kommer nog inte att avta. Då tidigare studier om hur
försäljning av konsulttjänster till klient kan påverka revisorns förmåga att utdela en
korrekt bedömning rörande företagets fortlevnad i revisionsberättelsen ej varit
samstämmiga i sina resultat (Hope & Langli, 2010, s.574). Vidare har även tidigare
forskning studerat sambandet mellan storleken på revisionsarvodet och revisorns
förmåga att förhålla sig oberoende utan att komma fram till ett konsekvent svar (Hope
& Langli, 2010, s.574). Exempelvis finner DeFond et al., (2002) ej något samband men
Geiger & Rama, (2003) vilket valt en forskningsmetodik lik DeFond et al. (2002) finner
ett positivt samband. Dock påpekar Geiger & Rama (2003) att avsaknaden av ett
definitivt svar rörande vilka faktorer som faktiskt minskar oberoendet hos revisorn mest
troligt har sina rötter i det faktum att det ej finns en enhetlig metodik hos forskarna
rörande urvalet av sina stickprov.
Stora delar av forskningen har även fokuserat på publika bolag. Det finns fog för det då
det för publika bolag är än viktigare med en god granskning i jämförelse med ägarledda
bolag. För i publika bolag är separationen mellan ägande och företagsledningen än mer
påtaglig, därav är granskningen av bolagsstyrningen än viktigare (Francis, 2004, s.346).
Tidigare studier har främst valt att analysera problemet genom att se revisionsbolagen
som homogena enheter och därav baserat sina studier på att undersöka
revisionsbolagens oberoende genom att studera revisionsbolagen som enheter därmed ej
ur ett kontorsperspektiv, se exempelvis Simunic (1984). Att se oberoendet som studerat
av Simunic (1984) innebär en förenklad bild av verkligheten, enligt Francis (2006). Då
det enligt Francis (2006) kan finnas faktorer vilket påverkar den enskilde revisorns roll
på det individuella planet vilket ej fångas upp om revisionsbolagen studeras som
homogena enheter. Svanström (2008) visar att det är värdefullt att studera regionala
skillnader vilka kan finnas rörande revisorns roll och hur denne uppfattas i sin yrkesroll.
Det finns även studier vilka visar att det kan föreligga skillnader mellan arvodens
storlek beroendet på vart företaget är verksamt (Chan et al. 1993). Den aspekten kopplat
till hur tidigare studier undersökt hur storleken på revisionsarvodet och konsultarvodet
leder till att det finns en anledning till att undersöka om det kan finnas en skillnad i
oberoendet kopplat till det geografiska hänseendet. Francis (2006, s.756) menar att det
är ett bättre perspektiv för att finna ett enhetligt svar på vilka faktorer som påverkar
revisorns oberoende. Denna studies författare ser de fördelar vilket Francis (2006)
argumenterar för i att studera oberoendet ur ett kontorsperspektiv men denna studie
kommer studera problemet ur ett stadsperspektiv, då access ej kunde ges för att studera
det ur ett kontorsperspektiv.
De flesta studier inom detta område främst är utförda i Amerika (Frankel et al.,
2002),(Reynolds & Francis, 2001) och länder med liknande regelverk exempelvis Nya
Zeeland (Sharma et al., 2011) samt Storbritannien (Lennox, 1999). Eftersom det finns
skillnader i regelverk mellan Sverige och de länder där forskningen varit koncentrerad
har denna studie noterat ett förbisett område. Hope & Langli, 2010, utför dock sin
studie i Norge, vilket har liknade regelverk som Sverige, dock tar de inte hänsyn till
skillnader som kan uppstå kopplade till det geografiska läget i hur oberoendet bör
studeras, därav finns det anledning till att ytterligare utforska hur det kan inverka på
oberoendet. Allt för att bidra till att konsensus i frågan om hur revisorns oberoende
påverkas kan nås.
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I led med denna överblick, av hur den tidigare forskningen hanterat problemet med att
fastställa variabler vilka kan påverka revisorns oberoende, har vi identifierat ett av den
akademiska världen förbisett område. Nämligen att jämföra om det kan skilja sig i vad
som kan påverka en revisors roll sett till storleken på staden vilket denne är lokaliserad
i. Detta leder vidare till syftet med denna studie samt studiens valda
problemformulering presenterad nedan.

1.3 Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka om det föreligger regionala skillnader i
revisorns oberoende. Att undersöka regionala skillnader finner sin grund i att den
tidigare forskningen främst studerat oberoendet på revisionsbolagsnivå (homogen
enheter) utan att finna konsensus i hur det påverkar. Oberoendet är en central del för
yrkesrollen vilket givits till revisorn av samhället. Således är det nödvändigt att känna
till om oberoendet skiljer mellan orter då företag, reglerare och andra intressenter
förväntar sig samma kvalité i revisionen oavsett ort. Regionala skillnader kommer att
undersökas genom att jämföra små, mellanstora och stora städer och den eventuella
inverkan det kan få på revisorns oberoende. Då tidigare forskning främst har fokuserat
på skillnader i revisorns oberoende genom att undersöka revisionsarvodet och
konsultarvodet kommer även det innefattas i denna studie då den tidigare forskningen
varit oenig rörande utfallet av dessa två variabler. Tidigare studier har även främst
studerat noterade bolag vilket ger ytterligare en anledning till att studera icke noterade
bolag vilket utförts i denna studie. Det mynnar ut i följande problemformuleringar.

1.4 Problemformulering



Finns det skillnader i oberoendet mellan en revisor vilken är verksam i en
mindre stad jämfört med en större stad?
Påverkar storleken av revisionsarvodet och konsultarvodet revisorns oberoende?

1.5. Avgränsningar
I denna studies metodkapitel kommer valet av avgränsningar att argumenteras för. Här
följer endast en presentation av avgränsningarna.









Studien avser att endast undersöka revisorers oberoende enligt den proxy vi
ställt upp kring hur revisorns oberoende kan mätas (Typ – II fel).
Studien kommer endast att undersöka svenska aktiebolag.
Studien kommer endast att undersöka typ – II fel (ej typ-I fel) och detta genom
anmärkningar vilket finns i revisionsberättelsen vid företagets bokslut.
Studien undersöker endast bolag vilket avslutat konkurs under år 2010, inom
tidsramen första september till och med sista december.
Studien undersöker endast aktiva företag (positiv omsättning föregående bokslut
innan konkurs)
Studien undersöker endast företag med revisionsarvode över noll kronor.
Anmärkning om fortsatt drift har definierats utifrån ISA 570.
Anmärkning om ekonomiska svårigheter har även definierats utifrån ABL 25
kapitlet.
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Kapitel 2. Studien utgångspunkter och forskningsstrategi
Nedan kommer de metodval och den filosofi vilket ligger till grund för denna studie
presenteras. Men då vi i likhet med Johnsson & Clark (2006) anser att det viktigaste är
ej att endast upplysa om de metodfilosofiska val vilka ligger till grund utan att det
väsentliga är de motiveringar vilka valen grundar sig på (Saunders 2009, s.108) därav
kommer en argumentation för de val som gjorts kopplat till studiens
problemformulering att ske.

2.1. Förförståelse
I likhet med Johansson-Lindfors (1993) anser vi att forskarens bakgrund och kultur
påverkar de val vilka forskaren gör under sin studie. Med hänsyn till det anses det därav
befogat att i detta stycke tillstå läsaren våra föreställningar. Valet av revision som
ämnesområde föll sig naturligt för studiens båda författare. På grund av att båda
författarna har ett genuint intresse för ämnet vilket under studietiden vid
Handelshögskolan vid Umeå Universitet visat sig genom att båda författarna valt att
inrikta sina studier mot revision. Att följa sitt intresse för ett ämnesområde anser
Saunders (2009, s.22) är rätt väg att gå då det gäller att finna ett forskningsområde.
Intresset för ämnesområdet har även lett till att båda författarna redan innan denna
studie fått anställning på ett av de fyra stora revisionsbolagens kontor i Stockholm.
Att fokusera på oberoende, och mer specifikt utröna om skillnader i olika faktorers
påverkan på revisorns oberoende och den geografiska omgivningen, närmare bestämt
den stad denne är verksam i, finns det flera anledningar till ur ett personligt perspektiv.
Först och främst anser vi i likhet med både reglerare, branschorgan och andra
intressenter att oberoendet hos revisorn är en av de mest centrala faktorerna för
revisorns funktion. Därav fanns det ett intresse att undersöka vad som påverkar
oberoendet då det är något vilket författarna ser en personlig vinning i att ha kännedom
om inför det framtida yrkeslivet.
Rörande huruvida geografi, i denna studie hur storleken på den stad där revisorn är
verksam eventuellt påverkar revisorns oberoende, finns det av författarna en
bakomliggande personlig anledning till att undersöka. Varför det är intressant är då båda
författarna är uppvuxna i en mellanstor stad i Sverige och kommer, vilket ovan nämnt,
att påbörja sin yrkesbana i Stockholm. Då båda författarna kan se sig flytta tillbaka till
en mellanstor stad är det av intresse att se om det är någon faktor vilket kan påverka ens
yrkesutövande annorlunda. Detta resonemang är i likhet med det Johansson-Lindfors
(1993, s.25) lägger fram. Johansson- Lindfors (1993) menar att personer inte föds med
ett förhållningssätt utan utvecklar erfarenheter genom sin uppväxt, sociala bakgrund
samt praktiska erfarenheter.
Genom en noggrann förstudie av tidigare forskning på området samt genom en dialog
med Universitetslektor Tobias Svanström, publicerad inom ämnesområdet, har en
djupare förståelse vuxit fram. Det valda tillvägagångssättet överensstämmer med vad
Björklund & Paulsson (2003, s.22) och Saunders (2009, s.30) argumenterar för. De
anser att om forskaren skapar en god kunskap om den tidigare forskningen kommer det
att leda till att forskarens studie kan uppnå en högre kvalité.
Att läsaren får en ökad inblick i förförståelsen hos författarna skapas en medvetenhet
hos läsaren. Denna medvetenhet om de värderingar vilket författarna undermedvetet bär
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med sig in i forskningsstudien ger läsaren ett tillfälle att reflektera över trovärdigheten.
Detta är fundamentalt, då en ståndpunkt är att vi ej kan välja att utelämna de värderingar
och synsätt vilket vi bär med oss in i forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2005, s.43).
Då båda författarna kommer påbörja anställning inom revisionsbranschen kan det att
påverka oss undermedvetet till att vara mindre kritiska samt mer positiva till
revisorernas arbete. Vi är väl medvetna om detta problem det kommer finnas i åtanke
under uppsatsen för att försöka undvika vinklingar och personliga värderingar.

2.2 Ontologi och epistemologi
Epistemologi rör vad som kan anses som kunskap och hur det kan studeras (Bryman &
Bell, 2005, s.27). Ontologi rör frågor om verkligheten och hur verkligheten kan
uppfattas. De ståndpunkter vilket forskaren har rörande hur verkligheten kan studeras
kommer påverka synen på hur forskningsproblemet kommer studeras (Saunders 2009, s.
110). Vi anser att i likhet med Max Weber att verkligheten ska studeras objektivt
(Holme & Solvang 1991, s.29). Weber, vars forskningssyn, vilket av många anser ligger
tillgrund för den samhällsvetenskapliga forskningen, ansåg att även för att skapa en
förståelse bör forskaren finna de kausala samband vilket ligger till grund för det som
studeras (Bryman & Bell, 2005, s.29). Då denna studies mål är se om det föreligger
några skillnader mellan revisorns oberoende beroende på den stad denne är verksam och
genom det finna eventuella samband mellan faktorer vilket kan förklara hur revisorns
oberoende påverkas, och inte att söka en förklaring till varför eventuella skillnader kan
ha uppstått anser vi att det stämmer väl överens med Webers ideal om att den
samhällsvetenskapliga forskningen skall vara värderingsfri och forskningsmetodiken
skall vara objektiv. Den kunskap vilket har studerats har framförallt varit givet
datamaterial innehållandes årsredovisningar från studerade bolag. Ur dessa
årsredovisningar har nyckeltal tagits ut för ytterligare analys. Därav har författarnas
känslor och personliga tolkningar minimerats, allt för att hålla forskningen så
värderingsfri och objektiv som möjligt. Dock har vid databearbetningen i denna studie
viss tolkning skett exempelvis av vad som utgör en anmärkning om fortsatt drift från
den undertecknade revisorn. Då det varit nödvändigt att granska för att besvara denna
studies frågeställningar. Men för att hålla tolkningarna värderingsfria och objektiva har
studiens författare utgått från ISA 570.
Denna studies, och Webers syn stämmer väl överens med den positivistiska synen vilket
därav ligger till grund för detta arbete. Det tillvägagångssätt att studera kunskap och
hantera kunskap vilket valts i denna studie stämmer väl överrens med den positivistiska
synen. Då forskare vilka minimerar eget tolkningsutrymme och värderingar agerar i
överensstämmelse med positivismen (Saunders, 2009, s.112-113). Den positivistiska
synen enligt Johansson- Lindfors (1993, s.44) strävar efter att återge verkligheten och
inte visa på hur verkligheten kan tolkas, vilket är till grund för det hermeneutiska
synsättet. Vissa menar att det är i princip omöjligt att vara helt positivistisk eller
hermeneutisk i sitt synsätt samt att det i första hand är vad forskaren vill undersöka
vilket avgör vilken metod som passar bäst (Svenning, 2003, s.27). Vi anser också att det
kan vara svårt att hålla sig till ett specifikt synsätt, men då vi avser att försöka vara
objektiva i denna studies försök att finna samband anser vi att vår kunskapssyn hamnar
närmare positivistisk än hermeneutisk.
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2.3 Tillvägagångssätt i forskningen
I ett första skede i denna studie valde författarna att läsa in sig på den tidigare
forskningen inom området. Genom den ökade förståelsen för hur forskare tidigare
angripit frågor rörande revisorers oberoende skapades en teoretisk referensram för
denna studie. Den teoretiska referensramen var nödvändig för att identifiera och
ytterligare problematisera det forskningsgap vilket finns i den akademiska litteraturen
rörande eventuella regionala skillnader i faktorer vilket kan påverka revisorns
oberoende, se denna studies tredje hypotes i avsnitt 3.2.4. I detta skede av ytterligare
problematisering skedde även en löpande diskussion med vår handledare Tobias
Svanström. Den löpande diskussionen gav oss möjlighet till att skapa en djupare
förståelse för ämnet. Efter denna problematisering återgick vi till att granska litteraturen
inom området ytterligare en omgång. Det då i detta skede genom en djupare förståelse
inom området kunde skapas en djupare förståelse för den tidigare forskningen. Detta
tillvägagångssätt möjliggjorde att studiens identifierade forskningsgap kunde formuleras
till en angripbar problemformulering. Genom att en tidigare förståelse skapats för de
befintliga teorierna inom området kundes i detta skede denna förståelse utnyttjas för att
se kopplingar och samband mellan dem. Det möjliggjorde en djupare insikt och för att
kunna formulera hypoteser. Hypoteser vilket använts, likt det resonemang Johanssson
Lindfors (1993, s.23) presenterar, för att utröna eventuella samband kopplade till den
problemformulering vilket skapats, se kapitel 3 för denna studies formulerade
hypoteser.
Enligt Svenning (2003) följer hypotesformuleringar det deduktiva tillvägagångssättet
för hur forskare kan angripa sitt valda forskningsproblem. Enligt Johansson- Lindfors
(1993, s.55) finns det olika angreppssätt dels det deduktiva men också induktion. Det
deduktiva angreppssättet innebär att forskaren finner sin grund i den befintliga teorin
och använder den för att utveckla sin empiri. Det induktiva angreppssättet innebär ett
omvänt arbetssätt. Figur 1 presenterad nedan avspeglar det tillvägagångssätt hur
studiens författare arbetat för att identifiera den valda problemformuleringen samt hur
den skall angripas. Därav framgår det tydligt att vi går från teori till empiri, vilket är
enligt det deduktiva angreppssättet (Bryman & Bell, 2005, s.25).

Figur 1 Tillvägagångssätt- Teori till Empiri
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I och med ett val av det deduktiva angreppssättet bör forskaren enligt JohanssonLindfors (1993, s.56) betänka att den största delen av arbetet föregår datainsamlingen
och empirin. Då det deduktiva angreppssättet ställer stora krav på
problemavgränsningen och hur problemet operationaliseras. Genom figur 1
åskådliggörs denna studies ”stora arbete” likt Johansson-Lindfors (1993) resonemang. I
figur 1 ovan benämns konsultarvode som NAF (non-audit fee).
Det deduktiva angreppssättet framstår efter en analys av de ontologiska och
epistemologiska val vilket gjorts i denna studie som tämligen naturligt. Ett resonemang
vilket stöds av att Johansson-Lindfors (1993, s. 55), Bryman & Bell (2005, s. 23-26)
argumenterar för att positivismen leder till en objektiv verklighetsuppfattning vilket i
sin tur är nära kopplat till ett deduktivt synsätt. Vidare menar Johansson- Lindfors
(1993, s.74) att ett positivistiskt angreppsätt vanligtvis följer av en kvantitativ ansats,
vilket gjorts i denna studie. Då ett positivistiskt synsätt åberopar objektivitet samt att
den deduktiva ansatsen skapar hypoteser är det optimalt att använda en kvantitativ
metod då insamlad data ej blir utsatt för subjektiv bedömning samt är att anse som den
enda sanna vetenskapliga metoden (Svenning, 2003, s.73).
Den största nackdelen enligt Johansson-Lindfors (1993, s.56) med det deduktiva
synsättet är det faktum att den empiri vilket utvecklas är bestämd av den teori vilket
finns tillgänglig. Därav menar Johansson- Lindfors (1993) att det finns en risk att den
teori vilket utvecklas ej passar den verklighet vilken den skall förklara. I denna studie
finns risken att en tänkbar variabel med stark förklaringsgrad rörande revisorns
oberoende utelämnas då variabler härleds från tidigare studier inom området. Det är
något vilket varit i åtanke och försökts kontrolleras för genom den ytterligare
genomgången av relevant litteratur inom området. Men då forskningen inom området är
tämligen omfattande är sannolikheten att en variabel med relevant förklaringsgrad av
revisorns oberoende helt förbisetts av den omfattande tidigare forskningen tämligen
osannolik.

2.4 Metodval
Efter angreppssättet bestämts för att undersöka denna studies identifierade
forskningsproblem valdes det att använda en kvantitativ metod för insamling av data.
Detta innebar att samla in data för att sedan kunna dra slutsatser samt (om möjligt)
generalisera resultaten till andra populationer än studiens stickprov (Bryman & Bell,
2005, s.131). För att kunna generalisera resultaten till en annan population än den
studien undersöker är det en förutsättning att stickprovet är representativt för hela
populationen (Patel & Davidson, 1991, s.44). Det bästa sättet för att kunna generalisera
stickprovet är att välja en totalundersökning där hela populationen används, detta är
dock inte vanligt (Johansson-Lindfors, 1993, s.162). För att spara tid och pengar kan
stickprov användas, där endast de så kallade sannolikhetsurvalen kan garantera en
möjlighet till generalisering. Utformningen av stickprovet för denna studie inleddes med
att dela in året i tre delar (fyra månader i varje) för att sedan utföra ett slumpmässigt
urval vilket gav perioden september till och med december. Utfallet av det
slumpmässiga urvalet var även lyckosamt då det även innebar att det gav det mest
aktuella stickprovet.
Genom den kvantitativa forskningen bryts verkligheten ner i variabler. Samspelet
mellan variablerna avspeglar förändringar i verkligheten (Svenning, 2003, s.75). Då vi i
denna studie ville undersöka om det fanns något samband mellan revisorns
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anmärkningar kring företags fortsatta drift samt anmärkning om ekonomiska svårigheter
och andra variabler, passade därför den kvantitativa metoden bra. Den kvantitativa
metoden omvandlar information till siffror (Holme & Solvang, 1991, s.85). Då studier
inom området valt samma tillvägagångssätt föreföll det naturligt att välja ett kvantitativt
angreppssätt. Ett kvantitativt angreppsätt ökar möjligheten till att kunna generalisera
sina resultat till en större population (Bryman & Bell, 2005, s. 131). Då förmågan av att
kunna generalisera resultaten var av stor vikt för denna studie var det resonemang fört
av Bryman & Bell (2005, s.131) ytterligare ett argument för att ett kvantitativt
angreppsätt valdes.
Syftet med den kvantitativa undersökningen kan delas upp i deskriptiv (beskrivande)
samt kausalanalytisk (förklarande). Där den beskrivande undersökningen förklarar hur
något ser ut i verkligheten samt den förklarande beskriver hur olika variabler påverkar
varandra (Svenning, 2003, 75). I denna studie kommer endast deskriptiv analys att
användas. Detta då vi beskriver hur fördelningen mellan variablerna ser ut samt studerar
påverkansgraden av de oberoende variablerna på studiens beroende variabler,
(anmärkning om fortsatt drift samt ekonomiska svårigheter) men vi kan ej säkert uttala
oss om orsak verkan samband mellan variablerna i denna studie.

2.5 Perspektiv
För att läsaren skall tolka data och resultat i likhet med forskaren skall forskarens
perspektiv anges (Svenning, 2003, s.22-24). Denna studies perspektiv är
intressenternas1 då det oftast är intressenterna vilka drabbas negativt vid utfallet av
revisorernas Typ II-fel (när revisorn ej anmärker om företagets förmåga till fortsatt drift
innan konkurs). Intressenterna gör ofta antaganden utifrån årsredovisningarna och om
informationen då är felaktig kan fel beslut tas. Intressenterna utgår i från att
informationen är helt korrekt, då i själva verket revisorerna ej garanterar helt korrekta
uppgifter utan bara att inga väsentliga fel föreligger. Vi anser dock att Typ II-fel är ett
väsentligt fel vilket gör det intressant att undersöka. Oberoendet valdes att definieras
efter intressenternas perspektiv då detta är sammankopplat med Typ II-felen.

2.6 Val av källor
Studiens största källa till information har varit tidigare forskning bestående av
vetenskapliga artiklar. Valet att använda mycket vetenskapliga artiklar grundas i att de
är pålitliga och oftast innehåller ett högt vetenskapligt värde. Det då artiklarna är
noggrant granskade innan publikation samt att denna typ av källa oftast uppvisar de
senaste upptäckterna inom området (Patel & Davidson, 1994, s.33). I Jakten på
information har vi försökt använda de modernaste källorna vilket kan hittas på området
för att ge en så hög trovärdighet som möjligt till påståenden i uppsatsen. Även äldre
artiklar har dock använts eftersom de ännu refereras till i den nutida forskningen vilket
tyder på fortsatt aktualitet, inom revisorns oberoende, samt att de oftast är de primära
källorna till vissa påståenden och variabler i vår uppsats. Dock har även sekundärkällor
använts, vilket betyder att data vilket andra samlat in använts (Svenning, 2003, s.274).
De vetenskapliga artiklar vilket använts till teorin samt inledande kapitlet är hämtade
genom Umeå Universitetsbibliotek från databaserna Emerald och Business Source
1

Intressenter i denna studie är exempelvis; aktieägare, kredit- och långivare, reglerare, kunder samt
leverantörer till de granskade bolagen.
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Premier (EBSCO). Vid sökningen av vetenskapliga artiklar har vi utgått från det
centrala begreppet i denna studie, going concern, samt använt följande sökord;


audit, audit fee, non-auditing services, audit independence, tenure, Big 4, audit
firms, location, going concern opinion, quality, agency theory, office location,
office size, city perspective.

Dessa ord har använts enskilt samt tillsammans för att ge en mer precis sökning. För
ytterligare trovärdighet har endast artiklar vilket genomgåtts av ”peer review” använts.
”Peer review” innebär att artiklarna har granskats av forskare inom området innan
publicering. Utifrån de artiklar detta tillvägagångssätt resulterade i har även frekvent
citerade artiklar ur det inledande materialet granskats.
Utöver användandet av vetenskapliga artiklar har böcker inom redovisnings samt
revisionsområdet använts. Böckerna tar upp lagtext och standarder (FAR), läroböcker
har även använts för en djupare förståelse inom uppsatsens område då dessa ofta
sammanställer teorier vilket underlättar sökandet av information (Patel & Davidson,
1994, s.33). När vi sökt efter böcker har Umeå Universitetsbiblioteks ALBUM använts.
Vid sökningen efter böcker inom revisionsområdet har följande ord använts:


Revision, redovisning, revisionsstandard, auditing, accounting.

Metoddelen vilket nu läsaren befinner sig i är baserad på metodböcker för vetenskaplig
forskning. Dessa litterära verk återfinns i Umeå Universitetsbiblioteks sektion för
vetenskaplig forskning. Umeå Universitetsbiblioteks databas har utnyttjats för att
lokalisera uppsatsens datamaterial. Databasen Affärsdata användes för att få åtkomst till
årsredovisningar från avslutade konkurser under år 2010. Databasen Affärsdata har en
sökmotor där konkurser för specifika år kan uthämtas. Det går även att söka på specifika
företag samt bolagsform. Då vi ej inhämtat informationen direkt från företagen anses
detta vara en sekundärkälla.

2.7 Källkritik
Vid bedömningen av de valda källorna för denna uppsats har författarna använt de
kriterier vilket Ejvegård (2003, s.62-63) anser skall undersökas för att informationen
vilket använts skall vara tillförlitlig. Dessa är;





Äkthetskrav
Oberoendekrav
Färskhetskrav
Samtidighetskrav

Äkthetskravet innebär att materialet skall vara äkta, att källorna ej skall vara
förfalskade. Det är svårt för oss att verifiera resultat från vetenskapliga artiklar och med
hundraprocentig säkerhet säga att de ej är förfalskade. Då artiklarna är från respekterade
tidskrifter (exempelvis The British Accounting Review) där de genomgår rigorösa
undersökningar av experter inom respektive område (peer review) samt att andra
författare har citerat dem, anses äkthetskravet tillräckligt uppfyllt. Även böckerna vilket
använts anses uppfylla äkthetskravet då de är kurslitteratur eller är upptryckta av
revisorernas branschorganisation i Sverige (FAR). Lagtext har även använts vilket ej
tänkts kritiseras. Databasen Affärsdata tar sin information från Bolagsverket vilket i sin
tur inhämtar informationen från respektive företag. Det föreligger därför inga tvivel på
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att Affärsdatas datamaterial ej är äkta. Dock har i samband med överföring av data
upptäckts att det förekommit fel i årsredovisningar vilket scannats in, det är dock
försumbar summa. Det har inneburit att dessa bolag ej inkluderats i denna
undersökning.
För att säkerställa oberoendekravet har primärkällor använts i så stor utsträckning som
möjligt, exempelvis att gå tillbaka till frekvent citerade källor i datainsamlingen. Detta
då andra- och tredjehandskällor kan förvanska ursprungsförfattarens åsikter och resultat
(Johansson-Lindfors, 1993, s.89). Det har dock varit omöjligt att bara använda
primärkällor vid datainsamlingen på grund av användningen av Affärsdata, detta bör
dock inte påverka oberoendet då årsredovisningarna scannas in och kan därför ej
påverkas under insamlingen.
För att upprätthålla färskhetskravet har de senast publicerade vetenskapliga artiklarna
vilket identifierats vid skrivandet av teoriavsnittet då informationen från dessa, enligt
Ejvegård (2003, s.64) bör vara bättre. Det är dock nästintill omöjligt vid användandet av
primärkällor då dessa kan vara skrivna på tidigt 80-tal. Johansson-Lindfors (1993, s.89)
anser dock att äldre forskningsresultat och verk ej behöver vara inaktuellt bara för att
det inte är ”nytt”. I och med detta ställningstagande anses äldre forskning vilket citerats
i nyare artiklar vara aktuella i vissa sammanhang trots dess ålder.
Forskning vilket utförs kortare tid efter en händelse kan vara mer korrekt utförd då
information inte glöms bort (samtidighetskravet). Detta är dock inte något vilket kan
tillämpas strikt då ny information kan släppas vilket kan förändra utfallet av en händelse
(Ejvegård, 2003, s.64). Då tidigare forskning samt denna studie till största del använder
data från några år tidigare än forskningstillfället (datamaterialet som studeras är
årsredovisningar vilka aldrig avspeglar det aktuella året som de publiceras) anses
samtidighetskravet inte ha särskilt stor påverkan på denna studie.
Ytterligare kritik mot tidigare forskning inom revision är att den ofta utförs i länders
vars kultur och lagar skiljer mot Sverige. Detta gör det svårare att applicera det till
denna studie men det kan ändå vara en bra grund då det ej finns mycket inhemsk
forskning i förhållande till det övrigt publicerade forskningsmaterialet.

2.8 Etik och moral
Inom samhällsvetenskapen har etiken två roller. Etiken skall ställa värdet i forskningens
utgångspunkter i centrum samt förtydliga sambandet mellan ”är” och ”bör”.
Forskningsprocessen skall även granskas och följa etikens riktlinjer (Holme & Solvang,
1991, s.38). Forskare skall försöka finna sanningen, vilket innebär att resultat ej skall
fabriceras utan förklara problemen på ett sanningstroligt sätt utan påverkan från yttre
faktorer. Då datamaterialet vilket använts är uppbyggt på siffror, vilket vi inte vinner
något på att förvränga, har ett etiskt och moraliskt förhållningssätt bibehållits genom
hela arbetet. Då denna studies forskning är grundat på ett positivistiskt synsätt innebär
det att forskaren är oberoende mot andra. Dock kan forskaren ändå påverkas av sina
egna förväntningar samt från dem runtomkring. Detta har hafts i åtanke för att minimera
påverkansgraden av egna åsikter och förväntningar i uppsatsen.
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Kapitel 3. Teori
I detta kapitel får läsaren en bakgrund till revisorns oberoende och vilken roll revisorn
har i informationsasymmetrin vilket uppstår mellan företag och intressenter. Vi
beskriver hur revisorn går till väga vid utfärdandet av revisionsberättelsen, vilka
normer och lagar vilket skall användas samt fortlevnadsprincipens grunder. Detta
sammantaget med en överblick av den tidigare forskningen inom området.

3.1 Vad är revision? Revisorns roll
Revision är en tjänst vilket utnyttjas av företag för att kvalitetssäkra olika former av
information. Revisionen skall utföras genom ett professionellt perspektiv där revisorn
skall vara skeptiskt inställd när denne granskar, planerar och bedömer ett företags
ställning. Revisionen skall uttala om företagets bokföring, årsredovisning och
förvaltning (Trohammar & FAR, 2006, s.19).
Revisionen skall fungera som en marknadsgarant för att intressenter skall kunna grunda
sina beslut utifrån en (nästintill) korrekt information (Diamant, 2004, s.131). Den
huvudansvarige för att kvalitetssäkra informationen är revisorn. Revisorn är styrd av
lagar och regler vid utförandet av revisionen och vilken företagsinformation vilket skall
utlämnas till intressenter. Vid företagens användning av revision är det oftast ägare och
ledning vilket drar nytta av informationen för på så vis få en ökad kontroll av företaget.
Även utestående intressenter exempelvis kunder, leverantörer och kreditgivare, är
intresserade av den information vilket skapas av revisorn. Ett företags utnyttjande av
revision ger en ökad tillförlitlighet till företagets ekonomiska situation (Trohammar &
FAR, 2006, s.19-21). Det finns extern och intern revision, i denna uppsats kommer
enbart den externa revisionen av aktiebolag undersökas. För att den informationen vilket
revisorn skall föra vidare till intressenter ska vara tillförlitlig, krävs att revisorn är
oberoende och objektiv i sitt agerande. Det leder oss vidare till nästa stycke, oberoende.
3.1.1 Oberoende

I denna studie används teorier kring revisorns oberoende då det är grunden i
problemformuleringen samt att revisionsverksamheten grundas på en objektiv och
oberoende undersökning av företag.
I takt med att företagens redovisning blivit allt mer komplex har behovet av en
oberoende part vilket kan styrka informationen från företagen till intressenter ökat.
Självständighet och opartiskhet, vilket av lagen ibland hänvisar som oberoende, är
grunden till revisorernas förtroende från omvärlden (Trohammar, 2006).
För att revisorn ej skall vara påverkad av annat än att göra ett så bra revisionsuppdrag
som möjligt samt att de vilket utnyttjar revisionsberättelsen skall kunna känna sig säkra
på att revisorn är oberoende finns det lagar vilket reglerar detta (Trohammar, 2006).
Aktiebolagslagens (SFS 2005:551) kapitel nio tar upp jäv som en de stora faktorerna
vilket kan påverka revisorernas oberoende. Jävsförhållandet vilket kan uppstå för en
revisor då denne innehar aktier i företaget (ekonomiskt intresse), blir för familjär
(relation) eller är verksam i företaget enligt Aktiebolagslagens 9 kapitel 17§ (SFS
2005:551). Jävförhållanden tas även upp i revisorslagens (SFS 2001:883) 20-21§§ för
att ytterligare minska hotet mot revisorns oberoende. Revisorslagens (SFS 2001:883)
20§ tar upp att revisorn skall vara självständig och opartisk samt vara objektiv.
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Revisorslagens 21§ tar upp vad för omständigheter vilka revisorn skall pröva inför ett
uppdrag vilket den misstänker kan påverka oberoendet samt om det finns skäl för att
den enskilde revisorn bör avsäga/avböja ett uppdrag. För att revisorn ska kunna göra en
god bedömning kan analysmodellen tillämpas.
Analysmodellen anser att det finns fem hot mot revisorns oberoende (Trohammar,
2006) & (Eilifsen et al., 2009, s.586);






Egenintresset – det finns en risk att revisorn har ett finansiellt eller annat
intresse vilket kan påverka omdömet eller beteende till företaget.
Självgranskning – risken att revisorn inte granskar resultatet på de utförda
påståendena, egna arbetet och andras arbete inom revisionsgruppen innan
revisionen på klienten.
Partställningshot hot – risk att revisorn främjar kundens ställning till den grad
att objektiviteten äventyras.
Bekantskap – risken att en lång bekantskap kan påverka revisorn till att
försämra oberoendet för att tillgodose klientens intressen.
Skrämsel – risken att oberoendet kan påverkas på grund av upplevda hot mot
revisorn.

Oberoendet hos revisorn tjänar en viktig roll då det finns en informationsasymmetri
mellan företagets olika intressenter. För att djupare förstå denna informationsasymmetri
och varför revisorns oberoende är centralt behandlas agentteorin nedan.
3.1.2 Agentteorin

Då revisorns roll i tidigare avsnitt beskrivits är agentteorin central att utveckla för
läsaren. För revisorns funktion grundar sig i att hantera informationsasymmetrin vilket
beskrivs i agentteorin, då revisorns roll är att minimera eventuella felaktigheter i
informationen mellan intressenter och bolag till rimlig säkerhet (Europeiska
Kommissionen, 2010). Agentteorin grundar sig på att en part vill ha något verkställt, en
uppdragsgivare även benämnt, ”en principal”. En principal behöver inte vara direkt
involverad i företagets dagliga beslut, (Eilifsen et al., 2009, s.6) exempelvis en
aktieägare. Principalen innehar dock en ställning vilket innebär att den behöver en
person vilket kan utföra arbetet på daglig basis, en uppdragstagare eller även kallat, en
”agent”. Agenten och principalen kommer överens om vad agenten förväntas göra för
den ersättning vilket denna erhåller (Öhman, 2007, s.22). Då principalen har en minskad
insyn i företaget kan det ofta uppstå en informationsasymmetri mellan parterna då
agenten besitter mer kunskap om företagets siffror än principalen (Eilifsen et al., 2009,
s.6). Agent i denna studie är revisorn och principal är bolagets intressenter.
Då agenten och principalen kan ha olika mål för företaget kan det uppstå situationer där
båda vill maximera sin egen vinst vilket kan leda till konflikter. Detta kan leda till att
agenten inte alltid agerar efter principalens intressen utan försöker erhålla maximal
förtjänst (annat risktagande än principalen) ur sin egen synvinkel (Öhman, 2007, s.22 ).
Att det uppstår kostnader för företag i att minska det dysfunktionella agent- principal
förhållandet är enligt Jensen & Meckling (1976, s.309) naturligt då varje enskild individ
i dagens företagsvärld kan antas vilja maximera nyttan för sig själv. Därav förefaller det
sig naturligt att det leder till kostnader för företag i att hantera detta. Det leder till att
revisorns roll, och därmed också oberoende, blir centralt då den ska fungera som en som
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en garant för att finansiell information vilket presenteras ej skall innehålla väsentliga
fel, inom rimliga garantier (Europeiska Kommissionen, 2010, s.6).
Agentens förbiseende av principalens vilja kan utspelas genom manipulering av
företagets böcker eller förvränga företagets siffror för att öka aktiens värde och
samtidigt erhålla en större bonus (Eilifsen et al., 2009, s.6), förutsatt att bonus är
kopplad till aktiekurs. Ett problem vilket uppstår är att principalen har svårt att urskilja
om agenten gjort något olämpligt då informationen kan vara svårt och kostsamt att få
verifierad (Eisenhardt, 1989). Förhållandet mellan principalen och agenten har lett till
ett behov av en extern part vilket förmedlar företagets information vidare till
intressenterna av företaget, detta är den externa redovisningen syfte (Sundgren et al.,
2009, s.20). För att revisorn skall utföra sitt uppdrag med önskad kvalitet, både från
företaget och intressenternas sida, finns det ett krav att revisionen skall följa god
redovisningssed, vilket beskrivs i nästa avsnitt.
3.1.3 God redovisningssed

God redovisningssed är centralt för att revisorn skall vara oberoende, därav anses det
nödvändigt att upplysa läsaren om denna sed. Thorell (2006) beskriver att det finns ett
övergripande krav från redovisnings- lagstiftningen att företag skall upprätta bokslut
och bokföring enligt god redovisningssed. Kravet på företagen att följa god
redovisningssed uppfylls genom tillämpning av lagar och normgivning. Både ÅRL och
BFL är uppbyggda runt god redovisningssed. God redovisningssed leder till att
företagets resultat avspeglas i ett bokslut vilket ger en rättvisande bild. Utnyttjandet av
god redovisningssed innebär ett tillämpande av ett visst regelverk. Det finns lagar
(tvingande) och kompletterande normgivning (frivilligt) vilka skall följas (Thorell,
2006). Revisorn skall enligt revisionslagen (SFS 1999:1079) granska företagsledningens
förvaltning, årsredovisningen och bokföring enligt god redovisningssed. Revisorn skall
även enligt revisorslag (SFS 2001:883) följa god redovisningssed. För att revisorn skall
kunna följa god redovisningssed skall denna vara självständig, objektiv och opartisk,
annorlunda uttryckt vara oberoende, i sina uppdrag och åsikter. Det skall återspeglas i
revisionsberättelsen.
3.1.4 Revisionsberättelsen

Utformning av revisionsberättelsen i Sverige (under vår undersökningsperiod 2010) ska
följa den svenska revisionsstandarden (RS). Från och med 1 januari 2011 ersätter dock
ISA revisionsstandarden i fråga om god revisionssed (www.far.se). De aktiebolag vilket
denna studie undersöker följer RS 709 vid utformningen av revisionsberättelsen. RS
709 bygger till stor del på ISA 700 vilket ges ut av International Federation of
Accounting (IFAC). För att RS 709 ska stämma överens med den svenska lagstiftningen
har den anpassats på ett flertal sätt. RS 709 har syftet att fungera som en mall för
utformningen av revisionsberättelsen där den befäster standarder för att ge vägledning
till aktiebolagen. Revisionsberättelsen är resultatet av revisorns undersökning av
aktiebolagens bokföring, årsredovisning samt verkställande direktören och styrelsens
förvaltning, allt utförs enligt aktiebolagslagens regler (ABL). Revisionsberättelsen är
tvungen att följa särskilda kriterier angående innehåll och dess struktur för att anses
följa standardmallen (FAR SRS, 2010).
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Då revisionsberättelsen är slutmålet med revisionen och även är bland de få rapporterna
från revisorn är det viktigt att den ger en rättvisande bild av företaget och att den är
objektiv. Revisionsberättelse är dock aldrig helt fri från fel, det är alltid en felmarginal
då revisorn aldrig kan uttala sig med full säkerhet att det inte finns några fel i
informationen (FAR SRS, 2010, s.36-37, 241), (Eilifsen, 2009, s.13).
Om revisorn anser att fel eller oegentligheter har möjligheten att påverka
årsredovisningen på ett betydande sätt och vilket ej har åtgärdats eller framkommit på
ett bra vis, skall revisorn uttala sig (anmärkning) detta i revisionsberättelsen.
Revisionsberättelser med anmärkningar anses vara oren. En oren revisionsberättelse är
tänkt att fungera som en signal till intressenter av företaget att det är något vilket inte
överensstämmer mellan revisorns och företagsledningens bild av företaget (FAR SRS,
2011, s.239-243). Om felet påverkar företagets fortsatta drift i en överskådlig tid skall
detta undersökas enligt fortlevnadsprincipen.
Trots att oberoendet har en tydlig roll i den svenska lagstiftningen uppstår det ändå fel
vid revisorernas utfärdande av företagets fortsatta drift. Två av felen vilket görs vid
uttalandet om ett företags fortsatta drift är falsk negativ (Typ-II fel) och falsk positiv
(Typ-I fel). Ett falsk negativt fel är då ett företag får en ”ren” revisionsberättelse då de
skulle fått en anmärkning om att hot föreligger rörande företagets förmåga till fortsatt
drift. En falsk positiv är då företaget får en anmärkning fastän företaget inte går i
konkurs närmsta året eller hamnar i finansiell kris, med andra ord att det ej fanns skäl
om att utfärda en anmärkning (Francis, 2004, s.349-350). Denna studie vill, i likhet med
DeAngelo (1981, s.116), undersöka revisorernas oberoende genom förmågan att utfärda
en anmärkning om fortsatt drift vid upptäckt av felaktigheter i företagets siffror.
3.1.5 Fortlevnadsprincipen

Bedömningen om ett företags fortsatta drift kallas oftast för going-concern eller på
svenska för fortlevnadsprincipen. Vid uttalanden om företags möjlighet till fortsatt drift
används internationellt ISA 570 (2007). Där anses företag fortleva inom en befintlig
framtid om inget annat inträffar. Denna studie har utgått från ISA 570 vid
bestämmandet av vad som skall räknas som en anmärkning om fortsatt drift.
Utgångspunken har varit att anmärkning om fortsatt drift endast noterats om det nämns i
revisionsberättelsen enligt definitionen av ISA 570.
Den svenska fortlevnadsprincipen finns uttryckt i Årsredovisningslagen andra kapitlet
fjärde paragrafen (SFS 1995:1554). Där framgår det att startpunkten för revisionen och
redovisningen är att under en överskådlig tid skall företagets verksamhet fortleva. Finns
det hot mot den fortsatta driften, anmärkning om ekonomisk svårighet, på grund av brist
i aktiekapital skall det upprättas en kontrollbalansräkning enligt aktiebolagslagen 25
kapitlet 13-14§ (SFS 2005:551). Om aktiekapitalet understiger hälften av det
registrerade aktiekapitalet skall bolaget anses insolvent och en oberoende revisor skall
undersöka kontrollbalansräkningen.
Enligt Eilifsen et al (2009, s.534-535) ska revisorn följa tre steg vid undersökningen av
företaget och dess fortlevnad. Det första steget i fortlevnadsprincipen innebär att
revisorn bedömer huruvida ett företag anses kunna fortleva de följande tolv månaderna
utifrån resultatet av revisionsprocessen. Det andra steget kopplas till händelser då det
föreligger avsevärt tvivel om företagets fortsatta drift. Revisorn skall då inhämta
information om planer för att mildra problemet ifrån företagsledningen samt undersöka
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om dessa planer går att genomföra. I det sista steget dras vid väsentligt tvivel en slutsats
angående företagets möjligheter till fortsatt drift utifrån företagsledningen planer. Om
väsentligt tvivel existerar för fortsatt drift skall revisorn överväga att uttrycka sin
åsikt/ställningstagande i revisionsberättelsen (Eilifsen et al., 2009, s.534-535).
Dock kan revisorns uttalande inte alltid anses korrekt, detta då revisorn också kan göra
fel. Vilket tidigare nämnt är två av felen vilket görs vid uttalandet om ett företags
fortsatta drift, falsk negativ (Typ-II fel) och falsk positiv (Typ-I fel). En falsk positiv är
då företaget får en anmärkning fastän företaget inte går i konkurs närmsta året eller
hamnar i finansiell kris. En falsk negativ är då ett företag får en ”ren”
revisionsberättelse då den skulle fått en anmärkning om företagets fortsatta drift. Vidare
visar tidigare forskning att det bara är cirka trettio procent av företagen vilket gått i
konkurs som fått en anmärkning om fortsatt drift i revisionsberättelsen (Francis, 2004,
s.349-350). Vi anser att det är en väldigt låg siffra vilket ger det skäl att undersöka detta
närmare.

3.2 Tidigare forskning
I detta avsnitt vill vi lyfta fram tidigare forskning och dess resultat för vilket ligger till
grund för denna studie. Då denna studie bygger på att undersöka skillnader i revisorns
oberoende kopplat till storleken på den stad han eller hon är verksam i, vill vi med detta
avsnitt ge en djupare inblick i vilka variabler kan påverka oberoendet.
3.2.1 Konsultarvode

Efter kollapsen av Enron var det flertalet vilka uppmärksammade frågan kring
revisorers oberoende och det faktum att revisionsfirmorna säljer konsulttjänster till
samma företag vilket de utför revision för. Tidigare studier bygger på att det finns en
underliggande misstanke om att arvodet från konsulttjänster påverkar revisorns
oberoende. Konsultarvodet utgör en stor inkomstkälla för revisionsbolagen och att det
därav skulle vara sannolikt att revisionsbolagen skulle offra sitt oberoende för att
behålla viktiga kunder (DeFond et al., 2002). Citron (2003) visar att arvodena vilket
revisionsbolagen får in kommer till nästan femtio procent ifrån konsulttjänster vilket ej
inbegriper revision. Dock finns det variabler vilket talar för att inkomsterna från
konsulttjänster ej täcker kostnaderna för eventuella förluster ett försämrat rykte och
eventuella stämningar skulle resultera i om revisorn skulle åsidosätta sina åtaganden att
agera oberoende (DeFond et al., 2002). DeFond et al. (2002) undersöker av den
anledningen hur revisorers oberoende påverkas av konsultarvoden och
revisionsarvoden. DeFond et al (2002) väljer att definiera oberoendet utifrån revisorns
benägenhet att utfärda en anmärkning om fortsatt drift, vilket även denna studie
kommer använda sig av. De resultat vilka DeFond et al. (2002) grundar sin studie på två
hypoteser där konsultarvodet och revisionsarvodet ställs mot utfärdandet av anmärkning
om fortsatt drift. Dessa hypoteser testas i ett urval av ekonomiskt ansträngda företag där
problemet är extra framträdande. Författarna hittar inget positivt samband mellan
påverkan på oberoendet hos revisorer och någon av arvodesvariablerna. Författarna
antyder att incitamenten vilka kan påverka revisorers oberoende ej väger upp
nackdelarna och därför påverkas ej revisorer av högre arvoden (DeFond et al., 2002).
Det finns annan forskning vilket grundas på att studera ett mer specificerat utnyttjande
av konsulttjänster. Robinson (2008) undersöker om revisorers arvode för
skatterådgivning (tax services) påverkar oberoendet. Detta undersöks genom att
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fokusera studien på anmärkningar om fortsatt drift för amerikanska företag vilket ansökt
om konkurs. Robinson (2008) visar genom resultatet av studien att revisorerna får ett
”knowledge spillover” från skatterådgivningstjänster vilket ökar kvaliteten på
redovisningen. ”Knowledge spillover” syftar på att den djupare kunskap vilket
revisionsbolagen införskaffar sig genom konsulttjänster utöver revision kommer vara
något vilket den enskilde revisorn kommer kunna tillgodoräkna sig vid utförandet av
revisionen. Därav finns möjlighet till att en bättre revision kan utföras. Resultaten visar
att det finns en positiv korrelation mellan hur mycket skatterådgivning företagen har
använt (hur mycket konsulttimmar de har köpt) och hur stor sannolikhet det är att
revisorerna korrekt utfärdar anmärkning om fortsatt drift bokslutet innan företaget
ansöker om konkurs. Robinson (2008) har dock inte funnit några bevis på att
oberoendet påverkas av den ökade intäkten vilket arvodet från skatterådgivningen
innebär.
Krishnan et al. (2005) visar dock på ett annat synsätt rörande revisorns oberoende. De
undersöker hur konsultarvodet påverkar investerares syn på revisorers oberoende. Då
tidigare studier om huruvida konsultarvoden och revisionsarvoden påverkar oberoendet
hos revisorer har gett spridda resultat menar de att det därav inte kan uteslutas att dessa
variabler kan påverka hur investerare uppfattar utnyttjandet av konsulttjänster
(Krishnan, 2005, s.112). Författarna använder ”Earnings Responce Coefficient” (ERC)
och sambandet med inköp av konsulttjänster (arvodes baserad mätning) för att förklara
revisorers oberoende. Författarna förklarar ERC med Holthausen & Veracchia´s (1988)
modell som en funktion av de upplevda felaktigheterna i firmans siffror och den tidigare
osäkerheten kring kassaflödet (Krishnan et al, 2005, s.114). År 2001 blev det lagstadgat
i USA att företag var tvungna att utlämna uppgifter om deras köp av konsulttjänster
(SEC 2000). Krishnan et al (2005) undersökte resultatet av implementeringen av denna
lagändring. De kom fram till att inköp av konsulttjänster och förhållandet på
revisionsarvodet var negativt associerade med ERC från en investerares synvinkel.
Resultaten från undersökningen tolkade författarna till att investerare uppfattade att
konsultarvodet påverkade revisorers oberoende men investerare var ej lika oroliga till
att det totala arvodet skulle påverka oberoendet.
Eftersom det är olika resultat på hur konsultarvodet uppfattas och de studier vilka
undersökt påverkansgraden vilket konsultarvodet har på oberoendet anser vi att det
fortfarande finns tvivel om konsultarvodet verkligen påverkar oberoendet eller inte.
Därav kommer därför det att testas genom hypotes 1 vilket definierats på två olika sett,
då denna studie använt två olika variabler som den beroende variabeln. Utgångspunkten
för studien var att endast använda definitionen om anmärkning om fortsatt drift given av
ISA 570.
ISA 570 (2009) är en standard utformad av International Federation of Accountants för
hur anmärkning om fortsatt drift skall definieras. Utgångspunkten är att antagandet om
ett bolags fortlevnad inom en överskådlig framtid. Om revisorn anser att det ej uppfylls
skall en anmärkning om fortsatt drift ske.
Då ett misstag vid datainsamlingen inträffade, se avsnitt 4.6, testades även en bredare
definition om anmärkning om fortsatt drift vilket utgick från aktiebolagslagen 25
kapitlet. Den bredare definitionen benämns i de kommande delarna som Anmärkning
om ekonomiska svårigheter. Revisorns anmärkning om ekonomiska svårigheter kodades
om någon (några) av följande påståenden beskrevs av revisorn, risk för fortsatt drift,
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hänvisade till ABL (SFS 2005:551) 25 kapitlet (om konkurs och likvidation) samt när
likvidator hänvisades.
Exempel på relevanta paragrafer i ABL (SFS 2005:551) 25 kapitlet var:





11§ Tvångslikvidation på grund av Bolagsverkets beslut
17§ Beslut om tvångslikvidation
18§ Om personligt betalningsansvar för bolaget företrädare
21§ Likvidation

På grund av detta förfarande användes två separata beroende variabler för att testa
hypotes 1, se nedan. Samma tillvägagångssätt har använts för att testa de två kommande
hypoteserna för denna studie.
Hypotes 1.
Anmärkning om fortsatt drift:
Det föreligger ett positivt samband mellan storleken på konsultarvodet vilket
revisionsfirman erhåller och förekomsten av anmärkning om fortsatt drift.
Anmärkning om ekonomiska svårigheter:
Det föreligger ett positivt samband mellan storleken på konsultarvodet vilket
revisionsfirman erhåller och förekomsten av anmärkning om ekonomiska svårigheter.
3.2.2 Revisionsarvode

Det finns mycket forskning inom revisorns oberoende i relation till revisionsarvoden,
dock finns det inget tydligt svar. Callaghan et. al. (2009) argumenterar kring om det
finns positiv korrelation mellan benägenheten hos revisorer att utfärda en anmärkning
om fortsatt drift och konsultarvodet samt storleken på revisionsarvodet i amerikanska
företag. Detta genom att studera företag vilket gått i konkurs. Författarna bygger vidare
på Sharma & Sidhu´s (2001) vilka studerade den australiensiska marknaden. Callaghan
et al. (2009) finner att det finns ett negativt samband mellan anmärkning om fortsatt
drift och konsultarvodet. De försöker vidare att påvisa om resultaten går att överföras
till den amerikanska marknaden. Callaghan et al. (2009) utförda forskning resulterar
dock i att revisorns oberoende i utfärdandet av anmärkning om fortsatt drift ej påverkas
av konsultarvodet, storleken på konsultarvodet i förhållande till revisionsarvodet och
revisionsarvodet som enskild variabel. Tidigare forskning har visat på stöd för att
revisorer kan upptäcka företag med problem (företag vilket är i behov av anmärkning
om fortsatt drift) men vilket tidigare nämnt kan revisorns rädsla för eventuella
repressalierna vid felaktiga beslut påverka objektiviteten vid utfärdandet av anmärkning
om fortsatt drift (Krishna et al, 2010, s.94). Mer specifikt finns det belägg för att
revisorn ej utfärdar en anmärkning om fortsatt drift trots att det vore på sin plats.
Tidigare forskning har undersökt frågan om hur storleken på revisionsarvodet kan
påverka revisorns oberoende ur ett i grunden nationalekonomiskt perspektiv
(exempelvis Simunic, 1984). De har främst fokuserat på studera det ökade ekonomiska
beroendet vilket skapas mellan revisorn och dess klienter genom revisionsarvodet och
konsultarvodet, nämligen det ekonomiska beroendet vilket kan uppstå, även benämnt
”economic bonding” (Antle et al., 2006). Det är dock inte bara ett nationalekonomiskt
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perspektiv vilket influerat forskningen. Även beteendevetenskapen har influerat
förhållningssättet att studera denna fråga, då studier fokuserat på om revisorns beteende
förändras beroende på storleken av revisionsarvodet och konsultarvodet. Den största
delen av forskningen har främst studerat revisorns påverkan av klientens köp av
konsulttjänster, för vilket skulle skapa en större ekonomisk beroendeställning jämte
kund för revisorn. Antle et al., (2006) menar dock trots att frågan om revisionsarvodets
påverkan på revisorns beteende inte berörts lika omfattande av den akademiska världen
är det ej att anse betydelselöst att studera. De grundar sin ståndpunkt på det faktum att
ett liknande resonemang kan föras för hur revisorn kan hamna i en beroendeställning till
sin klient genom höga revisionsarvoden likt vid stora intäkter vid utförandet av
konsulttjänster.
Hope & Langli (2010) utforskar hur revisorers oberoende påverkas av högre arvoden,
denna studie utfördes i Norge och innehöll privata samt publika firmor. Privata firmor
användes för att framställa en så bra marknad som möjligt för att revisorerna skulle
förhålla sig mindre oberoende. De valde att ta stickprovet från den norska marknaden då
det är en låg risk för juridiska repressalier och att investerare är relativt bra skyddade.
Det ger ett ännu större incitament för revisorn att minska sitt oberoende. En tredje
variabel vilket användes var att ta bort företag vilket höll på att gå i konkurs, detta på
grund av minskad risk att revisorer skulle riskera något för dessa företag. Denna
marknad ger bra förutsättningar för att upptäcka försämringar i objektiviteten hos
revisorer eller vilket Hope & Langli (2010) beskriver som att ”the perfect storm”
skapas. Denna studies författare anser dock att i likhet med Francis (2004) att publika
bolag bör studeras då separationen mellan ägare och bolagsstyringen är tydligare än vid
ägarledda vilket leder till att revisorns oberoende är än viktigare. Dock motiver de valet
att studera ej noterade bolag genom att det föreligger en mindre risk för stämningar och
ryktesförlust vid eventuella felaktigheter av revisorn. Denna studie har i likhet med
detta resonemang ej valt noterade bolag. Hope & Langli (2010) konstaterar att revisorer
ej är villiga att försaka sin objektivitet när de erhållit högre arvoden och att detta ej
påverkar utfärdandet av anmärkning om fortsatt drift. De finner ej något samband vilket
de anser kan bero på revisorers vidhäftande av etik och integritet vid utförandet av
revisionstjänster är tillräkligt starkt för att stå emot incitament att frångå oberoendet.
Hope & Langli (2010) är intressant då den undersöker den norska marknaden för vilket
den svenska marknaden delar många likheter med. Innebörden av Hope & Langlis
(2010) resultat är dock ej obestritt då det är en debatterad fråga. Flertalet studier finner i
likhet med Hope & Langli (2010) ej något samband mellan revisionsarvodet och en
ökad beroendeställning hos revisorn, exempelvis (Frankel et al., 2002). På samma sätt
finns det studier vilket hävdar motsatsen, exempelvis Geiger & Rama (2003). Antle et
al., (2006) vilka utvecklar sin modell efter den vilket ligger till grund för Frankel et al.
(2002), genom att bygga en modell vilket testar revisorns påverkan av revisionsarvodet
samt konsultarvodet och attityden till att tillämpa onormalt stora periodiseringar. Antle
et al., (2006), (de studerade företag i Storbritannien och Amerika) finner ett positivt
samband mellan storleken på revisionsarvodet och revisorns attityd till att tillämpa
onormalt stora periodiseringar. Mer specifikt menar de att revisorn blir, även om denne
ej är medveten om det, mer liberal i sitt beteende till att låta sina klienter tillämpa
onormalt stora periodiseringar. Onormalt stora periodiseringar kan få den funktionen att
företaget kan se bättre ut än vad det egentligen är det nästkommande året genom att
delar av årets resultat flyttas till det nästkommande året.
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Antle et al., (2006) visar genom sin studie att ett stort revisionsarvode leder till en mer
liberal syn från revisorn jämte kund, då revisorns beteende påverkas av
revisionsarvodets storlek och skapar ett förhållningssätt utöver det normala. Alltså leder
ett stort revisionsarvode till att revisorn blir mindre oberoende. Därav finns det intresse
av att testa om revisorers klienter vilket betalar stora arvoden kan påverka utfallet av
anmärkning om fortsatt drift, det leder ner till denna studies andra hypotes.
Hypotes 2.
Anmärkning om fortsatt drift:
Det föreligger ett positivt samband mellan storleken på revisionsarvodet och
förekomsten av anmärkning om fortsatt drift.
Anmärkning om ekonomiska svårigheter:
Det föreligger ett positivt samband mellan storleken på revisionsarvodet och
förekomsten av anmärkning om ekonomiska svårigheter.
3.2.3 Skillnader mellan städer

I en studie från Sverige visar Svanström (2008) att det finns regionala skillnader i hur
den upplevda relationen till revisionsbolagen skiljer sig åt hos dess klienter mellan olika
regioner. Svanström (2008) beskriver skillnader hos små och medelstora aktiebolag
lokaliserade i olika regioner i Sverige i deras benägenhet att använda revision, efter
avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag. Svanström (2008) påvisar tydliga
skillnader i efterfrågan av revision i de olika regionerna. Smålandsföretagen2 efterfrågar
det i högre utsträckning än de norrländska företagen och de från Stockholm. Svanström
(2008) visar att i Småland, vilket var en av de kartlagda regionerna, upplever företagen
att revisionsbolagen anpassar sig till dem i större utsträckning än vad företagare i
Stockholm och Norrland upplever. En förklaring vilket presenteras i studien är att
företagarna i Småland upplever en högre grad av personlig kontakt till sin revisor än
storstadsregionerna. Skillnaden, i upplevd personligkontakt, kan bero på ett större utbud
av revisionsbolag i storstadsregionerna samt även andra aktörer vilka kan påverka den
upplevda nyttan. I de mindre regionerna är utbudet av revisionsbolag och andra aktörer
för vilka företagen kan köpa tjänster av ej lika stort jämfört med storstadsregionerna.
Det resulterar i att företagen i de mindre regionerna i större utsträckning utnyttjar sitt
revisionsbolag vid behov av konsulttjänster än företagen i Stockholm och att det leder
till en mer personlig kontakt med sin revisor kontra om företaget varit lokaliserad i en
storstadsregion.
Svanström (2008) pekar på att företagen i storstadsregionerna, då utbudet är större,
väljer i större utsträckning att köpa in tjänster av andra revisionsbolag eller aktörer än
den revisionsfirma vilket är tecknande revisor åt företaget. Det faktum att utbudet är
mindre utanför storstadsregionerna leder till att relationen uppfattas mellan företag och
revisionsbyrån som mer värdefull av företagen. Uppfattningen att det föreligger
regionala skillnader i hur företag uppfattar nyttan av revisionsbolagen förstärks
2

Svanström (2008) definierar följande indelning av: regioner Smålandsföretag – företag från länen
Kronoberg, Kalmar, Jönköping. Norrlandsföretag – Västerbotten, Jämtland Västernorrland och
Gävleborg. Stockholm- företag från Stockholms län.
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ytterligare genom Svanström & Boter (2012), de studerade små och medelstora företag i
samma regioner likt Svanström (2008) och finner ett likartat resultat.
Det faktum presenterat av Svanström (2008), Svanström & Boter (2012) att det finns en
skillnad i hur företag uppfattar nyttan av revisionsbolagen är en intressant aspekt då det
kan antas att revisionsbolagen är uniforma i sin verksamhet och därav torde uppfattas
uniforma av sina klienter oberoende vart de är lokaliserade. En av författarna gjord
granskning av kontorsstorlek jämfört med stadsstorlek (Se Appendix 1.) Visar att det
finns faktiska skillnader i storleken på revisionskontoren över Sverige. Det går även att
utläsa ett tydligt mönster att de stora städerna har större revisionskontor lokaliserade i
sig. Denna studie avser ej att med det att uttala att några eventuella skillnader i den
verksamhet vilket revisionsbolagen bedriver föreligger utan avser endast att konstatera
generellt att större kontor finns i större städer och vise versa små. Statistiska
centralbyrån (SCB) visar i sin rapport över ”Tjänsteprisindex för ekonomiska konsulter”
(2003), att priserna för ekonomiska konsult tjänster i storstäderna är något högre än i de
mindre orterna . Ett högre pris behöver dock inte förutsättas vara någon nackdel för
företagen vilket anlitar revisionsbolagen i de större städerna. Choi et al. (2010)
presenterar det faktum att högre arvode kan vara kopplat till både en högre kvalité och
att de båda variablerna även kan vara kopplat till storleken på kontoret. Där ett större
kontor resulterar i högre kvalité vilket avspeglar sig i ett högre pris.
Choi et al. (2010) undersöker hur kvalitén på revisionen och revisionsarvodet påverkas
av storleken på kontoret istället för storleken på hela firman. De undersöker detta genom
undersöka amerikanska företag mellan 2000-2005 där kvalitén mäts genom att studera
onormala periodiseringar, storleken sett till antalet klienter per kontor och
revisionsarvode per kontor. De argumenterar för vikten av att se till de enskilda
revisionskontoren istället för att studera revisionsbolagen i stort och visar på hur ett
enskilt kontors verksamhet kan få förödande konsekvenser. Choi et al. (2010) bygger
sitt argument genom att visa på hur agerandet av Artur Andersens Hustonkontor spelade
en avgörande roll i kollapsen av Enron. Det intressanta var att Enron som kund för
koncernen Artur Andersen endast stod för ca 2% av de totala intäkterna, men för det
enskilda Hustonkontoret kunde ca 35% av intäkterna spåras till Enron (Francis, s.355,
2004). Då det enskilda Artur Andersen kontoret misslyckades i att förhålla sig
oberoende och upplysa företagsledningen och intressenter om de uppenbara
missförhållandena förlorade Artur Andersen koncernen andra, ej kontorsspecifika,
kunder. Klienternas förtroende för koncernen i stort var borta vilket ledde till hela
koncernens fall.
Reynolds & Francis (2001) var dock av en annan åsikt än Choi et al. (2010). De
undersökte hur revisorers beslutsprocess påverkas av storleken på klienterna i
förhållande till storleken på det lokala kontoret, i de då fem största revisionsbolagen
(”Big 5” alltså studien gjordes innan Arthur Andersens fall). Resultatet från studien
visar att trots revisionskontoren borde blivit mer beroende av en stor enskild klient, för
vilket stora intäkter genereras till det enskilda kontoret, finner Reynolds & Francis
(2001) ej något samband varken på kontorsnivå eller på global nivå att kontoren skulle
behandla sina större klienter mer fördelaktigt. De resultat vilket studien ger visar på att
revisorers incitament att behålla sitt rykte och att undvika juridiska repressalier är
tillräckligt för att de ska motstå trycket av att gå miste om höga arvoden. Därav finner
Reynolds & Francis (2001) att revisorerna är kapabla att förhålla sig oberoende mot sina
klienter. Dock visar studien att revisorer är mer konservativa i sin revision mot större
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företag på kontorsnivå och tar mindre risker än med små företag. Reynolds & Francis
(2001) studie knyter an till tidigare forskning vilket visar att företag vilka har haft en
konservativ revisor tenderar att byta till en mindre konservativ. Att klienter kan vara
villiga att byta en revisor vilken de upplever vara allt för konservativ i risktagande kan
leda till att revisorn av rädsla för att tappa sin kundstock blir mindre konservativ för att
behålla sina klienter även om detta innebär att den frångår sitt oberoende.
Med facit i hand kan dock Reynolds & Francis (2001) resultat ifrågasättas då
Enronskandalen uppdagades först efter studien var klar. Den skandalen är ett tydligt
exempel på att ett enskilt kontor kan låta sig påverkas av enskilda klienter och frångå
sitt oberoende. Därav anser vi att de argument vilket Choi et al. (2010) presenterar är av
mer tyngd och relevans för denna studie. Choi et al. (2010) diskuterar även DeAngelo´s
(1981) resultat vilket beskriver relationen mellan storleken på klienterna i relation till
kontoret. DeAngelo´s (1981) visar hur viktig en enskild klient kan vara och hur det som
förklarande variabel påverkar revisorns oberoende. Det resultat vilket Choi et al. (2010)
visar är att storleken har betydelse, större kontor ger högre redovisningskvalitet samt
större arvode. Det är av intresse då det stödjer påståendet att högre arvode ger högre
kvalitet vilket då även ger ett starkare oberoende.
Att Choi et al. (2010) visar att ett stort kontor leder till en högre kvalité torde i
förhållande till denna studies frågeställning samt genom den genomgången av
kontorsstorlek (Appendix 1) leda till att revisorer i större städer är mer oberoende än
revisorer i små städer. Det är dock intressant att påpeka att Svanström & Boter (2012)
visar att de studerade små och medelstora företagen i storstadsregionen upplever en
lägre kvalité än de studerade företagen i småstadsregionerna. Ett intressant resultat men
det avspeglar dock bara hur den upplevda kvalitén är och inte vad den faktiska kvalitén
är. Det leder till att det går ej att dra någon slutsats att de skulle vara mindre oberoende i
en storstad enligt de resultat vilka presenteras av Svanström & Boter (2012).
Chan et al. (1993) introducerar i sin studie, rörande faktorer vilket påverkar storleken på
revisionsarvodet i Storbritannien, orten vilket revisionskontoret är beläget som en
förklarande variabel. De påvisar att orten påverkar storleken i revisionsarvodet och
finner en signifikant positivt påverkan på storleken i revisionsarvodet hos
revisionskontor belägna i London. Francis (2004) visar på att det finns en koppling
mellan ett högt revisionsarvode och en högre kvalité i revisionen. En högre kvalité ger
ett högt oberoende. Det leder till att de resultat vilket Chan et al. (1993) presenterade är
av intresse för denna studie. Chan et al. (1993) visar att orten vilket revisionskontoret är
beläget påverkar storleken på revisionsarvodet. Det kan därmed också tänkas påverka
revisorns oberoende. En stor stad leder till ett högre arvode vilket i sin tur leder till en
högre kvalité. En hög kvalité, vilket nämnt tidigare, inbegriper ett oberoende
förhållningsätt hos revisorn. Därmed borde en revisor i en mindre stad, likt det
resonemang presenterat av Chan et al. (1993) inte bara ha ett lägre arvode utan också
möjligt ett lägre oberoende. Dock är det allmänt vedertaget att ett högt arvode kan leda
till ökat ekonomiskt beroende till en enskild klient (Economic bonding) vilket i sin skull
försämrar oberoendet hos revisorn.
Tidigare forskning av Francis & Yu, (2009) lyfter fram intressanta aspekter. De
studerade oberoendet hos enskilda kontor tillhörande de fyra största revisionsbolagen
(”Big-4”) i USA. Stickprovet bestod av 285 observationer revisionskontor samt en
granskning av deras totalt 6568 kunder. De visade att de större kontoren var bättre på att
korrekt utdela anmärkning om fortsatt drift jämfört med de mindre kontoren vilka ”Big24

4” bolagen hade. Francis & Yu (2009) lyfter fram en möjlig förklaring till detta resultat
att de större kontoren har mer personalspecifika resurser exempelvis branschexperter,
men även det faktum att fler anställda leder till en större tillgänglighet för revisorer att
rådfråga kollegor lyfts fram som ett argument. De pekar dock även på förmågan att göra
en korrekt bedömning av revisorn även om denna är beroende av klienten. Om klienten
endast är lokaliserad på orten, och därmed kopplad till det enskilda kontoret, menar
Francis & Yu (2009) att det kommer påverka revisorns förmåga att göra en korrekt
bedömning. Därav kan slutsatsen dras att förmågan till att göra en korrekt bedömning
hos revisionskontoret inte bara är kopplad till den enskilda revisorn utan även till de
enskilda klienterna.
Det bör lyftas fram att Francis & Yu (2009) visar på det faktum att stora revisionskontor
jämfört med mindre revisionskontor gör färre Typ-II fel. Dock visar de också att
sannolikheten att få en anmärkning om fortsatt drift är större för den enskilda klienten
om den revideras av ett stort revisionskontor, vilket inte behöver innebära något positivt
(Typ-I fel). Det till trots visade sig de större kontoren vara mer korrekta i sina
bedömningar. Dels på grund av, vilket tidigare nämnt, tillgång till resurser men även av
det faktum att de större kontoren troligtvis inte är lika rädda att vara oberoende även om
de skulle riskera att tappa en kund. Om en revisor skulle låta sig påverkas av den
rädslan att motsätta sig en klientens åsikt kan det leda till olämpliga utkomster, då
klienten kan utnyttja situationen till att pressa revisorn till att frångå sitt oberoende
(Krishna et al. 2010, s.93).
Kopplat till denna studies problemformulering visar Francis & Yu (2009) att oberoendet
kan skilja mellan specifika revisionskontor. Omvänt, allt annat lika, kan deras resultat
tolkas att mindre kontor är mindre oberoende. Francis & Yu (2009) studerade bolag i
USA och då endast de fyra största revisionsbolagen, därav finns det anledning att
undersöka dessa aspekter kring lokala skillnader ytterligare. Denna studie har av
metodskäl valt att formulera de lokala skillnaderna vilket kan föreligga utifrån att
undersöka om storleken på den stad där revisorn är verksam inverkar på oberoendet.
Detta då det enligt ett logiskt resonemang enkelt kan konstateras att sannolikheten att ett
större revisionskontor är beläget i en större stad, och ett mindre revisionskontor i en
mindre stad, är tämligen hög. Ett resonemang vilket stärks genom en av författarna
genomförd granskning (Appendix 1). I likhet med tidigare i studien formulerade
hypoteser har två olika beroende variabler använts för hur revisorns oberoende
definierats. Dels genom förmågan att korrekt utfärda en anmärkning om fortsatt drift
enligt ISA 570 samt den bredare definitionen anmärkning om ekonomiska svårigheter.
Med hänsyn till det har följande hypoteser formulerats:
Hypotes 3.
Anmärkning om fortsatt drift
Revisorns oberoende är större i en stor stad jämfört med en mindre stad.
Anmärkning om ekonomiska svårigheter
Revisorns oberoende är större i en stor stad jämfört med en mindre stad.
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3.3 Sammanfattning av studiens hypoteser
Figur 2 nedan visar en övergripande bild av studiens formulerade hypoteser. Det går
även att utläsa hur undersökningsvariablerna om de ökar förväntas påverkar oberoendet.
Exempelvis om konsultarvodet ökar förväntas det minska oberoendet hos revisorn.

Figur 2 Förväntat utfall hypoteser
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Kapitel 4. Empirisk bakgrund
I denna del kommer den empiriska bakgrunden att presenteras, detta för att läsaren
skall kunna införskaffa sig förståelse för hur studien utformats och genomförts. Det
leder till att läsaren kritiskt kommer kunna granska studien.

4.1 Urvalsprocess
Urvalsprocessen startades genom att finna en relevant databas vilket kunde förse
undersökningen med tillförlitlig data samt möjliggjorde en god access till de variabler
vilket studien valt att undersöka. Efter grundlig undersökning beslutades att databasen
Affärsdata skulle användas. På Affärsdatas hemsida gjordes en sökning för att lokalisera
företag där konkursen avslutats under år 2010. År 2010 valdes för att få ett datamaterial
vilket ligger nära i tiden då att lagar och regler inte ändrats nämnvärt mycket samt att de
data vilka samlades in skulle vara aktuell. För att få åtkomst till Affärsdata användes
Umeå Universitetsbiblioteks licens. För att komma åt avslutade konkurser användes
Affärsdatas kungörelser samt gick in på konkurser, där begränsades sökningen genom
att ställa in ”avslutade konkurser” samt under år 2010. Resultatet av denna sökning blev
6045 företag där konkursen avslutats under år 2010. I denna siffra ingick dock även
kommanditbolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag, det gick ej att filtrera bort i
detta steg. Förhoppningen var att kunna gå igenom alla aktiebolag under år 2010, utföra
en totalundersökning (Svenning, 2003, s.101), men då tiden att bearbeta varje enskilt
bolag var längre än initialt uppskattat uteslöts detta alternativ.
För att begränsa stickprovet till en mer hanterlig mängd delades året upp i tre delar
varav en del slumpmässigt valdes ut. Av år 2010 valdes de sista fyra månaderna, alltså
2010-09-01 till 2010-12-31, detta resulterade i 2073 företag att undersöka. För att
begränsa stickprovet ytterligare till bara de företag vilka var relevanta för undersökning
ställdes kriterier upp vilka avgjorde om företaget skulle innefattas i datainsamlingen
eller ej då de var tvungna att uppfyllas. Dessa kriterier var:





Bolaget var tvunget att vara ett aktiebolag.
Bolaget var i samband med årsredovisningen tvunget att kunna uppvisa en
revisionsberättelse.
Bolaget skulle ha erlagt ett revisionsarvode.
Bolaget skulle under senaste bokslutet haft en omsättning > 0.

Dessa kriterier användes för att företagen skulle vara relevanta till datainsamlingen. Att
använda aktiebolag enligt tidigare forskning och valet att studera fortlevnadsprincipen
vilket går att finna i aktiebolagens revisionsberättelse, gör att detta blir en
grundläggande del i denna studie och skall därför finnas för att kunna ge ett relevant
tillskott till studien. Företagen skall ha erlagt ett revisionsarvode under bokslutsåret då
detta testas i hypotes 2. Samt valdes det även att exkludera företag vilket ej varit aktiva,
sålunda företag vilka ej hade en omsättning under sista året då majoriteten av dessa
aldrig var aktiva (omsättning > 0 det studerade året). Efter urval och sortering efter
kriterierna var det 1224 unika företag i datamaterialet. För en överblick se tabell 1
nedan.
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Tabell 1 Urvalsprocess

Urvalskriterium

Antal

1. Samtliga avslutade konkurser under år 2010

6045 kungörelser

2. Under perioden 2010-09-012010-12-31

2073 kungörelser

3. Varav aktiebolag med revisionsarvode,
revisionsberättelse samt varit verksam

1224 aktiebolag

4.1.1 Datainsamling

Datainsamlingen utgick från listan med kungörelser från databasen Affärsdata om
avslutade konkurser de sista fyra månaderna under år 2010. Från denna lista erhölls
2073 företag. Vilket i tidigare stycke nämnt, var inte alla bolag klassificerade som
aktiebolag eller stämde in på undersökningens kriterier. Dessa sorterades ut genom att
manuellt gå in i respektive företag på listan och undersöka dem. För att göra det möjligt
att återskapa undersökningen överfördes företagets namn samt organisationsnummer till
en Excel-fil vilket delades upp i månader för att underlätta vid insamlingen. Vid starten
av insamlingen kontaktades även Affärsdatas kundtjänst för råd om det fanns något
bättre eller effektivare sätt att plocka ut det för studien relevanta datamaterialet vilket
behövdes i undersökningen, vilket ej Affärsdata kunde tillgodose oss med.
Konsekvensen av detta var att en manuell bearbetning av varje företag för att ta ut de för
studien relevanta variabler var tvunget att ske. Några variabler hämtades direkt från
Affärsdatas hemsida utan att läsa de enskilda årsredovisningarna för varje bolag:




Omsättning
Summa tillgångar
Soliditet

För att få åtkomst till de övriga variablerna krävdes att varje enskild årsredovisning
manuellt öppnades. På grund av detta monotona och tidskrävande insamlingssätt tog
datainsamlingen längre tid än beräknat. De kvarvarande extraherade variablerna till
Excel-filen:










Storleken på staden där företaget var verksam i. (uppdelat i liten, mellanstor och
stor stad)
Resultat efter skatt
Storleken på revisionsbyråerna (uppdelat på Big4, BDO & GT och små
revisionsbolag)
Arvode från revision, konsultarvode samt totalt arvode.
Arvodesratio (konsultarvode/totaltarvode)
Företagets ålder i år
Förlust
Omsättningstillgångar samt kortfristiga skulder för räkna ut likviditeten
Resultat före skatt
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Anmärkning om fortsatt drift enligt ISA 570 samt en bredare definition
beskriven i avsnitt 3.2.1
Dagar mellan revisionsberättelsen och bokslutsdag
Dagar mellan revisionsberättelsen och inledd konkurs

För att kunna dela in företagen i olika storlekar på städer användes Statistiska Central
Byrån (2005) lista över de största städernas storlek i Sverige under år 2010. Denna lista
där städer över 200 000 invånare valdes att klassificeras som stor stad, mellanstora
städer mellan 50 000 invånare och 200 000 samt små städer alla under 50 000 invånare.
Då listan ej tog med alla städer i Sverige kodades de övriga till små städer, dock togs ett
gemensamt beslut att räkna in förorter till storstäder till de större städerna.
Klassificeringen av städernas storlek gjordes enligt SCBs definitioner av gränsnivåer för
städers storlekar (2005). Denna klassificering påverkar naturligtvis studiens stickprov,
men då en klassificering var nödvändig och avsett vilken indelning som valts hade det
påverkat. Det anses dock positivt att SCBs klassificering användes, då det är ett statligt
organ med stor statistisk kunskap och att egenhändigt skapad klassificering ej behövde
användas. Det framgick av de flesta årsredovisningar vilken revisionsbyrå som utfört
årsredovisningen. När revisionsbyrå saknades gjordes en sökning på far.se på
underskrivande revisor och då erhöll byråtillhörighet. Små revisionsbolag är de övriga
bolag vi ej skrivit upp (se tabell 3). Då Affärsdatas siffror angavs till (avrundat till
närmast) tusentals kronor användes även det som mått vid insamlingen.
4.1.2 Access

Redan i början av uppsatsskrivandet fanns en tanke att kunna inhämta den information
som behövdes från en databas vilken var strukturerad och där åtkomst kunde ges samt
hade tillförlitligt datamaterial. Det var dock inte alla databaser där full access kunde ges.
Exempelvis kunde mycket av informationen inhämtas från Bolagsverket men det hade
lett till en betydande kostnad per företag. Det gjorde att accessen blev begränsad ur ett
ekonomiskt perspektiv. Därav föll valet att använda databasen Affärsdata vilket gav
access till de olika variablerna vilket var relevanta för undersökningen. Där kundes viss
information direkt extraheras från affärsdata.se vilket underlättade insamlingen. Dock
var merparten av variablerna tvunget att hämtas direkt från årsredovisningarna vilket
gjorde insamlingen otroligt tidskrävande och även påverkade mängden av företag vilket
undersöktes. Trots begränsningen i tidsbrist och den ekonomiska aspekten anses
underlaget till denna studie vara tillräckligt stort och att de nödvändigaste variablerna är
erhållna. En variabel vi dock inte fick ut var enskilda kontors ekonomiska beroende av
enskilda kunder då revisionsbolagen ej gav access till enskilda kontors storlek och
finansiella resultat.
4.2 Urval och brister med urvalet
Denna studie utgick från företag vilka avslutade konkursen under år 2010. Avslutade
konkurser valdes då det är ett slutgiltigt besked istället för inledd konkurs, då inledda
konkurser kan avbrytas av ett beslut i domstol. Dock användes inledd konkurs då antalet
dagar räknades ut mellan revisionsberättelsen och inledd konkurs då det är ett bra
tecken att allt inte står rätt till i företaget. Under år 2010 avslutades 6045 observerade
företag sina konkurser. Trots att det kan ta flera år för en konkurs att avslutas anser vi
fortfarande är detta är ett bra sätt att göra vårt urval ställt mot vår problemformulering
och hypoteser.
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Insamlingen av datamaterial startades med förhoppningen att gå igenom hela årets
konkursade företag, år 2010. Men på grund av tidsbrist delades året upp i tre delar varav
en slumpmässigt valdes ut. Visst går det att anmärka på urvalet då många företag utför
sina revisionsuppdrag vid samma tidpunkt och revisionsbolagen får en ojämn
arbetsbelastning under året vilket skulle kunna påverka revisorernas förmåga att
upptäcka felaktigheter. Men detta bör icke påverka när konkursen och bör därför ej
påverka denna studies datamaterial. I och med detta uppstår ett slumpmässigt urval i
datamaterialet då företag kan använda brutet räkenskapsår vilket ger skillnader i
bokslutsdagen och datum för revisionsberättelsen mot andra företag. Måttet vilket
använts är ej när revisionen utfördes utan dagarna mellan utförandet av revisionen och
revisionsberättelsen, vilket vi anser leder till att tidpunkten för revisionen ej skall spela
någon roll för denna studie. Det kan dock finnas skillnader vid en jämförelse av denna
studies datamaterial och andra tidsperioder i Sverige på grund av den finanskris vilket
startat år 2008. Eftersom möjlighet ej funnits, på grund av tidsbrist, att undersöka om
det föreligger skillnader i revisorns beteende till anmärkningar om fortsatt drift för
företag mellan åren kan generaliserbarheten resultatet från denna undersökning
diskuteras.
Under datainsamlingen upptäcktes en mindre skillnad mellan Affärsdatas datum för den
avslutade konkursen och datumet för när den registrerades. Registreringen av
konkurserna låg från någon till några dagar efter den avslutade konkursen. Då
konsekvent datumet använts när konkursen registrerades och det valts att undersöka en
period på fyra månader anses den lilla skillnaden mellan registrering och konkursens
avslut ej nämnvärt påverkar denna studies datamaterial och har därför bortsett från dessa
skillnader. Dessutom har hänsyn ej tagits till att en revisor kan utföra revisionen åt
flertalet företag och att detta kunnat påverka resultaten då detta ej varit en av variablerna
vilket vi har fokuserat på.

4.3 Sekundärdata
Huvuddelen av informationen vilket insamlats till uppsatsen är insamlad vid en tidigare
tidpunkt för ett annat ändamål. Informationen kallas därför för sekundärdata (Bryman &
Bell, 2005, s.230). Datamaterialet har inte skapats av denna studies författare utan bara
analyserat befintligt datamaterial. Då merparten av materialet extraherats från
Affärsdata är det väsentlig att materialet är pålitligt. Företagen redovisar med hjälp av
en revisor primärdata vilket rapporteras till Bolagsverket. Affärsdata köper sedan in
dessa data för att distribuera till sina kunder, vi anser att det ger Affärsdata en hög
tillförlitlighet. Av detta argument anser vi det vara låg risk för felaktigheter och bortfall
av data samt att detta ej var något vi kunde påverka.
Far.se har även använts för att kunna påvisa revisorernas byråtillhörighet då detta
saknats i årsredovisningen. Det bör dock poängteras att då data från år 2010 användes
kan det innebära att revisorerna har hunnit byta från ett revisionsbolag till ett annat.
Dock skriver alltid de stora revisionsbolagen samt Grant Thornton och BDO ut att de är
revisorer från dem vilka gjort revisionen.
Då sekundärdata innebär att materialet ej inhämtats från de studerade bolagen leder
detta till att orsaken till varför vissa bolag gått i konkurs ej kunnat studeras. En del
bolag försätter sig själva i konkurs trots att detta inte är nödvändigt vilket gör det i
princip omöjligt för revisorerna att upplysa om detta i årsredovisningarna innan
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konkursen. Det kan påverka datamaterialet vilket erhållits men bör inte påverka
resultatet nämnvärt.
Den mänskliga faktor kan påverka införandet av data när det inte går att automatiseras.
Därför har siffror kopierats från Affärsdata till Excel i så stor utsträckning som möjligt
men även varit tvungna att manuellt föra in informationen. Att manuellt föra in
informationen medförde en risk för felinmatning.
För att minimera skillnader vid införandet av data gick ca 20 företag tillsammans
igenom av studiens författare samt satt bredvid varandra under hela införandet av data
så att gränsfall kunde resoneras fram. Siffror kopierades från Affärsdatas hemsida för att
minimera mänskligt fel vid överförandet till Excel. Då Affärsdata scannar in varje
årsredovisning blir det dock ej möjligt att kopiera in dessa siffror vilket leder till att
potentiella mänskliga fel kan uppstå.

4.4 Databearbetning
Det sammanlagda datamaterialet genomgick först en inledande granskning i Excel. I
likhet med tidigare forskare inom området (Hope & Langli, 2010), (Basioudis et al.,
2008) valdes att använda den naturliga logaritmen för variabler som tillgångar, ålder,
arvode från revision, totalt arvode, samt arvode från konsultverksamhet. Även den
naturliga logaritmen av omsättning användes. Den naturliga logaritmen för ett givet tal
är den exponent som basen måste upphöjas med för att producera det givna talet.
Varför det är användbart att använda den naturliga logaritmen på variabler i sitt
datamaterial är då skillnaderna de naturliga logaritmerna är mindre än om de
ursprungliga värdet skulle användas. Därav är det applicerbart på datamaterial där
spridningen mellan värdena är stora och där spridningen mellan värdena inte står i
relation till meningen av datamaterialet (Studenmund, 2001, s.204-205). Ett exempel i
datamaterialet är variabeln Totalt arvode, då spridningen mellan vad ett litet bolag
respektive stort bolag erlägger till revisionsbolagen i totalt arvode är väldigt stort och
för att kunna undersöka påverkansgraden av det totala arvodet bättre används den
naturliga logaritmen. Därav blir stickprovet som är snedfördelat mer likt en
normalfördelning. För att illustrera den inverkan användningen av den naturliga
logaritmen får på ett givet datamaterial kan en variabel som går från 100 till 10 000
studeras. Om den naturliga logaritmen av 100 respektive 10 000 istället skulle användas
blir spridningen i datamaterialet endast från 4,605 till 9,210, detta då ln(100) är lika med
4,605 och ln(10 000) är 9,210.
För variablerna Soliditet, Resultat före skatt samt Likviditet gjordes en grundläggande
hantering av extremvärden där medelvärde, median, minimum och maximum räknades
ut. Detta för att få en god överblick över datamaterialet. För att korrigera datamaterialet
för extrema värden togs två procent av de observerade bolagen bort. En procent tillföll
en rensning av de största värdena och den andra procenten tillföll en rensning av de
minsta värdena. Detta gjordes genomgående per variabel. I tabell 2 nedan kan utläsas
den inverkan en resning av extrema värden fick på medelvärdet samt medianvärdet.
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Tabell 2 Hantering av extremvärden

Hantering av extremvärden:
Mått

Orensat

Medelvärde soliditet
Medelvärde resföreskatt
Medlevärde likviditet:
Median soliditet
Median resföreskatt
Median likviditet:

Rensat

-187,354
-555,143
1,555642

-20,6325
-326,38
1,340824

8,37

8,37

-75

-75

1,047145

1,047145

I tabell 2 är det värt notera att medelvärdet för variabeln Soliditet går från ett
medelvärde på -187,35 procent i det orensade datamaterialet till -20,63 procent efter att
extrema värden manuellt exkluderats. För att förtydliga för läsaren varför förändringen i
medelvärdet för Soliditet var så markant skall det tilläggas att det fanns bolag i studiens
stickprov vilka hade jämfört med det övriga stickprovet en otroligt låg soliditet.
Exempelvis rensades variabeln Soliditet i stickprovet från ett värde som uppvisades av
ett bolag vilket låg på minus 83 000 procent.
Efter att datamaterialet genomgått en inledande granskining, enligt ovan, i Excel
exporterades datamaterialet till SPSS. I SPSS gjordes först en inledande granskning av
datamaterialet genom att studera deskriptiv statistik över alla ingående variabler.
Efter att en inledande analys av datamaterialet gjort genom att studera deskriptiv
statistik genomfördes ett korrelationstest för att undersöka huruvida någon av de
ingående variablerna var korrelerade med varandra. Om två variabler är tillräckligt
korrelerade innebär det att deras inverkan på den beroende variabeln är den samma.
Därav är det klokt att ta ställning till att exkludera en av de variablerna då de
gemensamt inte bidrar något till modellen. Variabler som är korrelerade till 60 procent
eller mer med varandra bör exkluderas ur modellen, dock var inga korrelerade se
korrelationsmatris i Appendix 2.

4.5 Statistiska begrepp och överblick av de ingående variablerna
Nedan kommer några centrala statistiska begrepp, för denna studie, att definieras för att
ge läsaren en grundläggande statistiska kunskap. Allt för att förstå de kommande
delarna av denna studie. Avslutningsvis kommer denna del att avslutas med en
illustrativ tabell över de variabler vilka ingår i denna studie.
Dummyvariabel: En dummyvariabel är en dikotom variabel vilket endast kan anta
värdet ett eller noll beroende på om den besitter en specifik karaktär (Hair, 1998, s.83)
Exempelvis kodas de beroende variablerna i denna studie (anmärkning om fortsatt drift,
anmärkning om ekonomisk svårighet) noll om företag ej fått någon anmärkning och ett
om de fått en anmärkning om fortstatt drift i revisionsberättelsen.
Signifikans: Ett resultat är statistiskt signifikant då det genom tester kan konstateras att
en viss händelse i resultatet sker i större utsträckning en vad vilket kan förklaras av
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slumpen (Moor & Notz, 2009, s.93). Det finns olika nivåer av signifikans vilka forskare
kan använda för att testa sin nollhypotes på och under den valda grad av signifikans
finna bevis emot den. I denna studie används en signifikansnivå på p<0,05 (. Det
innebär att bevis ur datamaterial vill erhållas att det endast är fem gånger av hundra är
slumpen som står för förklaringen. Annorlunda uttryckt väljs en bevisnivå mot den
valda nollhypotes kommer den om den är sann endast att synas fem gånger av hundra
(Moor & Notz, 2009, s.489).
Chi²-test: Chi² -test används då modellen ej antas var linjär. Det är ett test vilket kan
användas för att undersöka om det finns signifikans mellan enskilda variabler (Moor &
Notz, 2009, s.279-280). På grund av detta har Chi² -test dels använts för att testa
signifikansen hos studiens olika modeller, vilka ej är linjära, men även för att undersöka
signifikansen hos enskilda variabler vilka är dummyvariabler eller då den naturliga
logaritmen av en variabel använts.
Nagelkerke R²: Är ett värde vilket anger hur väl modellen passar verkligheten, och
anger det genom att ange ett värde mellan noll och ett. Nagelkerke R² är därav
applicerbart på samma sätt lik ett valigt R² värde, högre värde är det som eftersträvas.
Anledningen till att Nagelkerke R² används och inte ett vanligt R² värde är för att vi
använder logistik regression och då passar inte måttet R² (Studenmund, 2001, s. 214215).
Nedan i tabell 3 presenteras studiens ingående variabler, beskrivning, hur de mätts,
förväntad riktning samt eventuell kodning.
Tabell 3 Definition och förklaring av beroende och oberoende variabler.

Variabel

Beskrivning

Mätning

Förväntad
riktning

Eventuell
kodning

Anmärkning
om
ekonomiska
svårigheter

Har revisorn varnat om
Om revisorn har varnat
osäkerheten kring
antas värdet ja, annars
likviditetsplikt enlligt
nej.
ABL 25kap

Ja=1
Nej=0

Anmärkning på
fortsatt drift

Har revisorn varnat om
Om revisorn har varnat
osäkerheten kring den
antas värdet ja, annars
fortsatta driften enligt
nej.
ISA 570

Ja=1
Nej=0

Stor stad

Antal invånare i staden

Mellanstor stad Antal invånare i staden

Befolkning >500 000

+

200 000>Befolkning> 50
000

Ja=1
Nej=0
Ja=1
Nej=0
Ja=1
Nej=0

Liten stad

Antal invånare i staden

Befolkning < 50 000

-

Revisionsarvode

Arvode från utförd
revision

Värde i tusentals kronor

-

tkr

Konsultarvode

Arvode från tjänster
som ej är revision

Värde i tusentals kronor

-

tkr
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Totalt
revisionsarvode

Vid senaste bokslut för
företaget som gick i
konkurs

(Konsultarvode +
revisionsarvodet)

Big 4

KPMG, Ernst & Young,
PwC eller Deloitte

Om revisorn tillhör ett
av de stora bolagen

Arvodesratio

Förhållandet mellan
arvodet från revisionen
och konsultarvode

(konsultarvode /Totala
arvodet)

BDO & GT

Tillhör revisorns kontor
BDO eller GT

Om revisorn tillhör ett
av kontoren, BDO eller
GT

?

Ja=1
Nej=0

Små revisionsbolag

Tillhör revisorn ej Big4
eller BDO & GT

Om litet bolag antas
värdet ja, annars nej

-

Ja=1
Nej=0

Tillgångar

Naturliga logaritmen
av totala tillgångar

tkr

-

tkr

Förlust

Minusresultat vid
senaste bokslut

Om negativt värde ja,
annars nej

+

Ja=1
Nej=0

Företagets
ålder

Är företaget nystartat?

Ålder i år

Soliditet

Vid senaste bokslut

Likviditet

Vid senaste bokslut

Omsättningstillgångar/
kortfristiga skulder

%

Omsättning

Vid senaste bokslut

Värde från Affärsdata

tkr

Resultat före
skatt

Vid senaste bokslut

Värde i tusentals kronor

tkr

ROA

Avkastning i
förhållande till
tillgångarna

Resultat före skatt/
tillgångar

%

Bokslut &
revisionsberättelse

Dagar mellan bokslut
och revisionsberättelse

Antal dagar

st

RevisionsDagar mellan
berättelse & revisionsberättelse och
inledd konkurs
inledd konkurs

Antal dagar

st

Värde från Affärsdata

3

tkr

+

Ja=1
Nej=0

%

år
3

%

Specifikation av hur affärsdata räknat ut variabeln Soliditet = (0,7*obeskattad reserv + eget kapital) /
balansomslutning.
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4.6 Bortfall och kritik mot studien
Då data över bolag vilka gått i konkurs under år 2010 granskades i databasen Affärsdata
fanns ett initialt bortfall över bolag vilka saknade relevant information eller en
omsättning under föregående verksamma år. Alla de bolag vilket haft relevant
information tillgänglig i Affärsdata överfördes till det totala stickprovet. Dock gjordes
ett misstag vid detta stadium. Endast bolag vilka gått i konkurs inom 12 månader efter
bokslutsdagen skulle ha överförts till det totala stickprovet enligt ISA 570. Misstaget
vilket gjordes var att alla bolag oavsett om bolaget gått i konkurs efter 12 månader efter
att revisorn avlämnat revisionsberättelsen överfördes till det totala stickprovet. Detta
misstag uppmärksammades först av författarna efter det att datainsamling slutförts. Det
ledde till att det totala datamaterialet fick genomgå en sortering i Excel efter storleken
på variabeln Dagar mellan konkurs och revisionsberättelse därefter exkluderades bolag
där variabeln Dagar mellan konkurs och revisionsberättelse översteg ett värde på 365.
Att exkludera bolag genom att studera variabeln ”Dagar mellan konkurs och
revisionsberättelse var nödvändigt för att bibehålla ett godtagbart stickprov och
samtidigt minska det initiala felets påverkan (Se kapitel 5). Självklart minskar det
studiens validitet vilket är något vi vill upplysa läsaren om. Det resulterade i ett bortfall
av 281 observationer och en reducering av det totala stickprovet från 1224 till 943
observationer.
Studiens utgångspunkt teoretiskt vara att följa ISA 570 för att klassificera anmärkningar
om fortsatt drift i revisionsberättelserna, dock skedde ett misstag under datainsamlingen
då den givna definitionen i ISA 570 tolkades bredare under datainsamlingens gång. Det
som skedde var att om någon (några) av följande påståenden, risk för fortsatt drift,
hänvisade till (för studien relevanta paragrafer i) ABL 25 kapitlet (om konkurs och
likvidation) samt när likvidator hänvisades till i revisionsberättelsen kodades det som en
anmärkning om fortsatt drift, dock ändrades detta till att senare benämnas anmärkning
om ekonomiska svårigheter. Det resulterade i att andelen anmärkningar om fortsatt drift
i studien blev högre än vad som hade varit korrekt enligt ISA 570. Det leder till att
studiens generaliseringsgrad blir mindre och något läsaren bör notera. Vi genomförde
dock, om än med ett mindre stickprov, avslutningsvis regressioner för hypotes 1,2 och 3
där vi korrigerat för de inledande misstagen och därmed följt ISA 570 fullt ut.
Stickprovet blev mindre då ISA 570 följdes korrekt då stickprovet korrigerades för att
revisorn endast uttalar sig om företagets förmåga till fortsatt drift 12 månader efter
bokslut. Se resultaten i avsnitt 5.4.3 samt 5.5.3.

35

Kapitel 5. Empiri och Analys
I kapitlet kommer inledande deskriptivstatistik över de ingående variablerna att
presenteras för att ge läsaren en god överblick över det insamlade datamaterialet.
Kapitlet kommer avslutats med presentation över de binära logistiska regressionerna
vilka ligger till grund för att testa de ovan presenterade hypoteserna.

5.1 Undersökningsvariabler
I likhet med studien utförd av Hope & Langli (2010) kommer denna studie undersöka
arvodet från revisionen samt konsulttjänster utförda av revisionsbolagen. Dessa
variabler valdes då de enligt tidigare forskning anses kunna påverka revisorns
oberoende i förmågan att upptäcka felaktigheter samt anmärka om dessa. Resultatet av
den tidigare forskningen är dock ej samstämmig. Huvudsyftet med denna uppsats var att
undersöka om storleken på den stad där revisorn är verksam påverkar oberoende. För att
erhålla relevant data delas städerna upp i tre olika storlekar vilka sedan jämförs (Stor
stad, Mellanstor stad och Liten stad).

5.2 Kontrollvariabler
Enligt Svanström (2008, s.239) är det viktigt vid analyser av sambandet mellan
redovisningskvalitén och påverkansfaktorer att kontrollera om det finns andra faktorer
vilket kan påverka redovisningskvalitén (en hög redovisningskvalité förutsätts i denna
studie ge ett högt oberoende). Det inkluderas därav ett antal kontrollvariabler i denna
studies modeller baserat på tidigare studier vilket har behandlat revisorns oberoende
samt revisionskvalité. I likhet med tidigare studier vilket undersökt revisorns oberoende
ställs revisorers oberoende som benägenheten att utfärda anmärkning om fortsatt drift
året innan konkurs (Basioudis et al., 2008). Då forskning visat att de största, ”Big 4”,
revisionsbolagen anses ge bättre revisionskvalité än de mindre revisionsbolagen
(Francis, 2004, s.353) är detta en relevant variabel att ta med i denna studies modeller.
Stora företag vilka har mycket tillgångar har förmodligen mer avancerad bokföring,
vilket tar längre tid och kräver mer resurser, än ett litet företag, antas att de stora
företagen betalar mer i arvoden än de små klienterna. Större arvoden bidrar till att de
större företagen har större förhandlingskraft vid ekonomiska svårigheter, det vill säga
större bolag kan påverka revisorns oberoende mer då revisorn är mer ekonomiskt
beroende av stora klienter än små (DeFond et al., 2002, s.1258). Därför användes en
tillgångsvariabel (Tillgångar) för att utröna vilken storlek på klienterna som påverkar
revisorns oberoende mest. Nystartade företag har lättare att gå i konkurs än äldre företag
samt att de ej är lika vana vid redovisningskontroller (Hope & Langli 2010). Det leder
till att en åldersvariabel (Ålder) kommer användas. Det används då ett ungt företag kan
ha en osäkrare framtid än ett äldre företag och företagets framtida fortlevnad på grund
av yttre omständigheter, vilka är utom revisorns kontroll, kan påverka i större
utsträckning.
Tidigare forskning indikerar att redovisningskvalitén kan påverkas av företagets
ekonomiska ställning, då företag vilket har en ansträngd ekonomi har ett större
incitament att fiffla med siffrorna (DeFond & Jiambalvo, 2004). Därför används en
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förlustvariabel (Förlust) vilket indikerar om företagets resultat året innan konkursen var
negativt, vilket skulle leda till att det är troligare att företaget går i konkurs detta år och
att revisorns oberoende kunnat påverkas i en högre grad (Antle et al., 2006).
Inkluderandet av kontrollvariabler används för att styrka modellens förklaringsförmåga
(Johnson et al., 2002), därför har likviditet och soliditet inkluderats, i likhet med studien
av Frankel et al. (2002), för att påvisa företagets finansiella ställning. Dagar mellan
konkurs och revisionsberättelse samt dagar mellan bokslutsdag och revisionsberättelse
användes för att utröna om tiden mellan revisionsberättelsen och de andra dagarna
påverkar oberoendet.

5.3 Deskriptiv statistik
För att skapa en djupare förståelse för de ingående variablerna i det insamlade
datamaterialet kommer här nedan deskriptiv statistik presenteras. Avsnittet är uppdelat i
tre delar där deskriptiv statistik över den beroende variabeln anmärkning om
ekonomiska svårigheter, undersökningsvariablerna samt kontrollvariablerna presenteras
separat. Den deskriptiva statistiken kommer för de variabler vilka är kontinuerliga att
återge antal, frekvens, minimum, maximum, medelvärde, median och
standardavvikelse. För de variabler vilka är dikotoma kommer endast antal och frekvens
att återges.
5.3.1 Anmärkning om ekonomiska svårigheter
Tabell 4 Deskriptiv statistik över anmärkning om ekonomiska svårigheter.

Anmärkning om ekonomiska svårigheter
Ja
Nej
Totalt

Kodning
1
0

Procent
44,9
55,1
100

Frekvens
423
520
943

Tabell 4. beskriver frekvensen av bolag i det totala stickprovet vilka förgående år innan
konkurs fått en anmärkning om ekonomiska svårigheter. Det kan utläsas ur Tabell 4 är
att det var en relativ jämn fördelning mellan bolag där den påskrivande revisorn
föregående år givit en varning om ekonomiska svårigheter och bolag vilket ej erhållit en
varning. Detta då det totala stickprovet bestod av 943 bolag varav 423 observationer,
vilket utgjorde 44,9 procent, fick en varning och därmed var andelen bolag vilka ej
erhöll en varning men ändå gick i konkurs var 520 stycket bolag, 55,1 procent.
Andelen företag vilka fick en anmärkning om ekonomiska svårigheter i denna studie
kan konstateras vara högre än tidigare studier. Hope & Langli (2010) fann i sin studie
över privata företag i Norge, för vilket kan antas ha liknade regelverk som Sverige, att
åtta procent av företagen vilka hade gått i konkurs fått en anmärkning om fortsatt drift
enligt ISA 570 (2010). De resultat som Hope & Langlie (2010) uppvisade är markant
mindre än de 44,9 procent vilket denna studies resultat uppvisar. Dock finns det
tidigare studier exempelvis Carcello & Palmrosef (1994), vilka innefattade ett stickprov
av amerikanska företag, där frekvensen varit betydligt högre. De konstaterade att
andelen företag vilket gått i konkurs och erhållit en anmärkning om fortsatt drift var 30
procent. Den av Carcello & Palmrosef (1994) presenterade procentsatsen närmar sig det
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resultat denna studie erhållit. En intressant aspekt i detta är att Callaghan et al. (2009,
s.158) konstaterar att den amerikanska företagskulturen är den i världen med störst risk
för juridiska repressalier. Francis (2004) påpekar att risken för juridiska repressalier kan
påverka revisorn till att frångå sitt oberoende och därav välja att avstå från att utfärda en
anmärkning om fortsatt drift vilket gör att vi anser att procentsatsen för bolag i
amerikanska studier vilket fått en anmärkning troligtvis borde ligga högre och därmed
närmare denna studies resultat då vi också testar en bredare definition (anmärkning om
ekonomiska svårigheter)
5.3.2 Undersökningsvariabler

Konsultarvode
Tabell 5 Deskriptiv statistik över variabeln Konsultarvode (dummyvariabel).

Variabel
Konsultarvode

Procent frekvens
40,8
385

Total
943

I tabell 5 presenteras variabeln för Konsultarvode. Konsultarvode kodades 1 då bolaget
betalade arvode till revisionsbolaget för konsulttjänster och 0 då det ej gjordes. Det går
att utläsa att stickprovet består av 943 observerade aktiebolag och de som erlade
konsultarvode var cirka 41 procent av de totala stickprovet. Det beror på att alla bolag ej
väljer att köpa in konsulttjänster från revisionsbolagen.
Revisionsarvode
Tabell 6 Deskriptiv statistik över variabeln Revisionsarvode.

Variabel

N

Revisionsarvode

943

Medelvärde Median
16,2

11,5

Min

Max

Standardavvikelse

1

282,6

18,8

Ur tabell 6 går det att utläsa att variabeln för revisionsarvodet består av 943 olika
aktiebolag, alltså alla företag i stickprovet. Medelvärdet för revisionsarvodet var 16 200
kronor och medianen var 11 500 kronor. Spridningen i revisionsarvodet var mellan 1
000 kronor och 282 600 kronor, med en standardavvikelse på 18 800 kronor. Även här
beror spridningen i revisionsarvodet på företagens olika storlekar.
Storlek på städerna
Tabell 7 Deskriptiv statistik över variablerna städers storlek (Studiens totala stickprov).

Storlek stad
Liten stad
Mellanstor stad
Stor stad
Total

Procent
39,3
23
37,7
100

Frekvens
371
217
355
943

Storleken på staden som revisorn var verksam i är en del av den tredje hypotesen i
denna studie. I tabell 7 kan noteras att fördelningen mellan de olika städerna är två
stadsvariabler ganska jämnstora där Liten stad är den mest förekommande, 371
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observationer, (37,6 procent) samt den näst mest förekommande variabeln, Stor stad,
med 355 observationer (30,3 procent). Den storlek på staden vilken stack ut från de
övriga, samt även är den minst förekommande var Mellanstor stad vilket endast
förekom 217 gånger (23,1 procent). Det beror på att det endast var de städer vilket hade
ett invånarantal mellan 200 000 och 50 000 invånare som utgjorde variabeln Mellanstor
stad. Då studien ej undersökt spridningen mellan storlekarna på städerna i jämförelse till
hela Sveriges population kan det eventuellt ha påverkat utfallet.
5.3.3 Kontrollvariabler

I tabell 8 nedan kan deskriptiv statistik över de ingående kontinuerliga
kontrollvariablerna utläsas. Antal i stickprovet (N), medelvärde, median, minimum
värde, maximum värde samt standardavvikelsen redovisas. Att variablerna Likviditet,
Resultat före skatt, Soliditet har ett stickprov på N= 925 beror på den inledande
rensningen av extrema värden då 1 procent av hela stickprovet exkluderades för både
maximum och minimum för dessa variabler. Att ROA har N=940 beror att visa bolag ej
kunde uppvisa några tillgångar i årsredovisningen.
Tabell 8 Deskriptiv statistik kontinuerliga kontrollvariabler.

Variabel

N

Min

Max

Standardavvikelse

Totalarvode
Omsättning
Feeratio
Ålder
Tillgångar
Lividitet
Resultat före Skatt
Soliditet
ROA
Dag.Bokslut-Rev.B
Dag.Rev.B-Konkurs

943

Medelvärde Median
2,864

2,708

0,693

5,880

0,860

943

7,611

7,740

0,693

12,556

1,730

393

0,525

0,520

0,000

5,000

0,342

943

2,212

2,092

0,693

4,292

0,730

940

6,942

6,908

0,000

13,511

1,545

925

1,341

1,042

0,009

11,866

1,356

925

-326,379

-75,000

925

-20,627

940

-0,561

943

188,562

943

229,163

-5899,000 1449,000

831,623

8,200

-2305,130

89,000

161,228

-0,087

-46,000

3,831

2,691

181,000

10,000

308,000

78,904

229,000

1,000

365,000

119,466

Tabell 9 Deskriptiv statistik dikotoma kontrollvariabler.

Variabel

Procent
30,6
12
57,4
100
68,2

Big4
BDO&GT
Små revisionsbolag
Totalt
Förlust

Frekvens
289
111
541
943
643

I tabell 9 presenteras deskriptiv statistik över de dikotoma kontrollvariabler vilket ingått
i denna studie. Värt att notera är att variabeln BDO&GT, vilket utgjordes av bolag där
den påskrivande revisorn var verksam antingen vid revisionsfirmorna BDO eller Grant
Thornton, var den överlägset minst förekommande i stickprovet. Den mest frekventa
variabeln av de dikotoma variablerna, vilka användes för att klassificera revisionsbolag,
var Små revisionsbolag. Den var nästan dubbelt så frekvent i jämförelse med den näst
frekventa variabeln (Big4), sett till antal i stickprovet. Det går även att utläsa att 643
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(68,2 procent) av det totala stickprovet (N=943) gick med förlust vid det sista bokslutet
innan bolaget försattes i konkurs.

5.4 Binär logistik regression - Hypotes 1 & 2
För att undersöka hypotes 1 och 2 i denna studie skapades modell 1 nedan vilket sedan
testades genom en binär logistisk regression. Det genomfördes då studiens två beroende
variabler (Anmärkning om fortsatt drift enligt ISA 570 samt Anmärkning om
ekonomiska svårigheter) var dikotoma variabler. Den kodades noll vid ingen
anmärkning och ett vid anmärkning. Denna inledande modell är en grundläggande
modell för samtliga hypoteser i denna studie. I avsnitt 5.5 kommer denna att utvecklas
för att testa hypotes 3.
5.4.1 Hypotes 1 & 2 Oberoende - Anmärkning om ekonomisk svårighet

Ekvationen för den grundläggande modellen (modell 1) kan utläsas nedan. Den
beroende variabeln Anmärkning om ekonomisk svårighet har ställts mot
undersökningsvariablerna och de ingående kontrollvariablerna.

Modell 1 Binär logistik regression

För att undersöka den grundläggande modellens (modell 1) övergripande
signifikansnivå samt övergripande överrensstämmelse med verkligheten, för vilken den
skapats för att förklara, utfördes tester för vilka resultat kan beskådas i Tabell 10 nedan.
Tabell 10 Förklaringsgrad modell 1- Binär logistisk regression 1

Nagelkerke R2

Modellens signifikans

0,297

0,000

Nagelkerke R2 värdet är, enligt tabell 10, 29,7 procent. Vilket innebär att den ingående
modellen förklarar verkligheten, vad som faktiskt styr om ett företag får en anmärkning
om ekonomisk svårighet eller ej, till 29,7 procent. Det är enligt denna studies författare
ett godtagbart värde. Det går även att utläsa ur tabell 10 att modellen i sin helhet är
signifikant med tre decimaler vid ett 95 procentigt konfidensintervall. Därmed kan
slutsatsen dras att alla, eller någon/några enskilda, ingående oberoende variabler i
Modell 1 är signifikanta. För att säkerställa statistiskt huruvida alla eller endast vissa av
de oberoende variablerna är signifikanta utfördes ytterligare test vars resultat går att
utläsa i Tabell 11 nedan.
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Tabell 11 Binär logistisk regression 1

Binär logistik regression 1.

Big4
BDO&GT
Små revisionsbolag
Revisionsarvode
Totalt arvode
Konsultarvode
Tillgångar

B
0,868
0,727
0,699
-0,048
0,182
0,111
-0,238

Sig.
0,580
0,645
0,655
0,838
0,392
0,647
0,006

Ålder
Omsättning
Dag.Revbok.s

-0,177
-0,046
0,006

0,098
0,515
0,000

Dagrev.b.konkinl
Soliditet
Resultat före skatt
Likviditet
Förlust

-0,002
-0,010
0,000
-0,271
0,496

0,002
0,000
0,026
0,000
0,009

Tecken (N=943)
Y
An. Ekonomisk svårighet
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15

I Tabell 11 återges de ingående variablernas tecken i ekvationen, namn, det skattade
betavärdet samt signifikansnivån. Det går även att utläsa stickprovets storlek (N=943).
Nedan kommer undersökningsvariablerna och kontrollvariablerna att analyseras separat.
Undersökningsvariabler: Ur Tabell 11 ovan kan utläsas att undersökningsvariablerna,
den naturliga logaritmen av revisionsarvodet och den naturliga logaritmen av
konsultarvodet, för vilka är kopplade till denna studies första och andra hypotes, ej är
signifikanta. Detta då variabeln Revisionsarvode har ett signifikansvärde på 0,838 och
variabeln Konsultarvode har ett signifikansvärde på 0,647. För att finna ett signifikant
samband i denna studie skulle ett värde legat inom intervallet 0,05-0,000. Detta får
implikationen att kommentarerna rörande de dessa variabler inte kan göras med någon
statistisk säkerhet. Rörande revisionsarvodet samt konsultarvodet kan det även utläsas i
tabell 11. att det skattade betavärdet var -0,048 respektive 0,111. Men då dessa variabler
ej uppvisade någon signifikans kommer betavärden ej att tolkas.
Denna studies resultat för hur revisionsarvodet påverkar revisorns oberoende frångår de
resultat presenterat i tidigare studier inom området, exempelvis Geiger & Rama (2003),
Antle et al., (2006). Detta då denna studie ej finner någon signifikans. Dock är det i linje
med resultat presenterade av Hope & Langli (2010). De fann ej att revisionsarvodet
skulle ha någon negativ påverkan på revisorns oberoende. Rörande konsultarvodet har
tidigare studier visat på en negativ inverkan på revisorns oberoende se exempelvis Antle
et al.(2006). Det är dock ej något som denna studie finner då variabeln Konsultarvode ej
var signifikant.
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Kontrollvariabler: I Modell 1 Binär logistik regression ingick följande
kontrollvariabler; Big4, BDO&GT, Små revisionsbolag, Revisionsarvode, Totaltarvode,
Konsultarvode, Tillgångar, Ålder, Omsättning , Dagar mellan revisionsberättelse och
bokslut, Dagar mellan revisionsberättelsen och konkurs inledd , Soliditet, Resultat före
skatt, Likviditet samt Förlust.
Ur tabell 11 kan det utläsas att variablerna Tillgångar, Dagar mellan revisionsberättelse
och bokslut, Dagar mellan revisionsberättelsen och konkurs inledd, Resultat före skatt,
Likviditet samt Förlust, är statistiskt signifikanta. Resterade kan ej konstateras vara det i
denna modell. Dock har variabeln Ålder ett signifikansvärde på 0,098 vilket är relativt
nära den gränsen för att ett värde skall anses vara signifikant.
En intressant aspekt vilket går att utläsa i tabell 11, rörande de oberoende variablerna är
de skattade betavärdena för de vilka uppvisar signifikans. De skattade betavärdena visar
dels på den riktning som de verkar på oddset för den beroende variabeln, i denna
regression att få en anmärkning om ekonomisk svårighet, samt hur många procent (ej
procentenheter) de påverkar. Om oddset i detta fall, vid en binär logistisk regression
ökar tolkas det som att sannolikheten ökar. Betavärdet för den signifikanta variabeln
Tillgångar var -0,238 det skall tolkas som att om oddset att få en anmärkning om
ekonomisk svårighet var 1, annorlunda uttryckt att sannolikheten för att få en
anmärkning om ekonomisk svårighet var lika stor som sannolikheten att inte få det (allt
annat lika) skulle minska med 23,8 procent om variabeln Tillgångar skulle öka med en
1. Riktningen på påverkansgraden för tillgångar var den samma som DeFond et al.,
(2002). Då mängden tillgångar kan användas som en indikation för storleken för ett
bolag och DeFond et al. (2002) menar att stora bolag kan använda sin storlek för att
påverka den enskilde revisorns oberoende.
De oberoende variablerna Dagar mellan revisionsberättelse och bokslut, dagar mellan
då bokslutet och revisorns författande av revisionsberättelsen, samt Dagar mellan
revisionsberättelsen och konkurs inledd, dagar mellan revisorns författande av
revisionsberättelsen och bolaget inledande av konkurs (max 365 dagar), var som nämnt
signifikanta deras skattade betavärden var 0,006 samt -0,002. Om variabeln Dagar
mellan revisionsberättelse och bokslut ökar med en enhet, allt annat lika, kommer
sannolikheten för att revisorn skall utfärda en anmärkning om ekonomisk svårighet med
0,6 procent. Däremot om Dagar mellan revisionsberättelsen och konkurs inledd ökar
med en enhet minskar sannolikheten för att revisorn skall utfärda en anmärkning om
ekonomisk svårighet med 0,2 procent, allt annat lika. Det kan noteras att båda ovan
nämnda kontrollvariabler hade en relativt liten påverkansgrad, båda under en procent.
Det bör även påpekas att variabeln Dagar mellan revisionsberättelse och bokslut
använts för att hantera det faktum att det intuitivt kan argumenteras för att ju närmare
bokslutet som revisionsberättelsen är skriven desto ”säkrare” bör utlåtandet vara, detta
då händelser efter företagets bokslut kan påverka huruvida revisorns utlåtande
överrensstämmer med verkligheten.
Angående variabeln Dagar mellan revisionsberättelsen och konkurs inledd kan det
argumenteras att om längre tid passerar för ett bolag i en redan finansiellt stressad
situation bör sannolikheten för en konkurrs öka. Båda dessa variabler torde inte påverka
revisorns oberoende. Då den påverkar i denna studies skattning endast marginellt,
sannolikheten för att revisor skall utfärda en anmärkning om ekonomisk svårighet. Det
då revisorn redan har författat sitt utlåtande i revisionsberättelsen innan variabeln ifråga
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börjar mätas. De är dock intressanta att ta med i denna studie och som kontrollvariabel i
Modell 1 Binär logistik regression då denna studie är utformad genom att studera bolag
som gått i konkurrs och därav visar denna variabel på att det finns andra faktorer som är
värda att lyfta fram vid en analys än de variabler som faktiskt revisorn har haft tillgång
till, det vill säga som ej uppstått efter att revisorn gjort sitt utlåtande i
revisionsberättelsen.
Soliditet och Likviditet, vilka använts för att kontrollera för den finansiella risk som
företag utsätts för, hade båda negativa betavärden i skattningen av Modell 1 Binär
logistik regression. Soliditet hade ett betavärde på -0,010 vilket tolkas att om soliditeten
ökar med en enhet, allt annat lika, minskar sannolikheten för att revisorn skall utfärda en
anmärkning om ekonomisk svårighet med 1 procent. Likviditet kan ur Tabell 11 utläsas
ha ett betavärde på -0,271 vilket innebär att om likviditeten ökar med en enhet, allt
annat lika, minskar sannolikheten för att revisorn utfärdar en anmärkning om
ekonomisk svårighet med 27 procent, vilket anses vara en påtaglig påverkansgrad sett
till de andra signifikanta variablerna. Riktningen på det skattade betavärdet för likviditet
var även det i linje med tidigare studier, se Frankel, et. al. (2002), då om likviditeten
ökar minskar sannolikheten att få en anmärkning om ekonomisk svårighet från revisorn.
Då en god likviditet indikerar på ett välmående bolag.
Av de oberoende signifikanta variablerna uppvisade variabeln Resultat före skatt dock
ingen påverkan på huruvida revisorn kommer utfärda en anmärkning om ekonomisk
svårighet, då beta värdet var 0,000. Dock den av de oberoende signifikanta variablerna
som uppvisade den största påverkansgraden för om revisorn kommer utfärda en
anmärkning om ekonomisk svårighet var Förlust, enligt tabell 11, med ett betavärde på
0,496. Det innebär att om bolaget under bokslutsåret för vilket revisorn granskar
uppvisar en förlust ökar sannolikheten att revisorn kommer att utfärda en anmärkning
om ekonomisk svårighet i revisionsberättelsen. Mer specifikt i den skattade modell
innebär det att om variabeln Förlust ökar med en enhet ökar sannolikheten för en
anmärkning om ekonomisk svårighet med 49,6 procent. Variabeln Ålder trots ej
signifikant men dock nära, har ett betavärde som är negativt vilket kan tolkas som att
det skulle minska oddset för en anmärkning.
5.4.2 Hypotes 1 & 2- ISA 570, stora stickprovet

Efter att Anmärkning om fortsatt drift korrigerats i stickprovet genom att den kodats
efter den givna definitionen i ISA 570, utfördes en ny binär logistik regression utifrån
modell 1. Dock korrigerats ej för det faktum att revisorn i revisionsberättelsen endast
uttalar sig om bolagets förmåga att fortleva inom de kommande tolv månaderna efter
bokslutet vilket också nämns i ISA 570. Nedan i tabell 12 presenteras detta resultat.
Tabell 12 Förklaringsgrad modell 1- Binär logistisk regression 2

Nagelkerke R2
0,159

Modellens signifikans
0,000

Ovan i tabell 12 noteras att modell 1 fortfarande i sin helhet kan anses signifikant trots
att Anmärkning om fortsatt drift kodats om. Det bör dock uppmärksammans att
Nagelkerke R2 värdet i jämförelse med regression 1 återgivna värde i tabell 10 uppvisar
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ett lägre värde. Denna regression uppvisar ett Nagelkerke R2 värde på 0,159. Det
innebär att modellen numera förklarar verkligheten till 15,9 procent.
Tabell 13 Binär logistisk regression 2

Binär logistisk regression 2
(N=943)
B
GC anmärkning
Revisionsarvode
-0,398
Konsultarvode
0,078
Big4
1,972
BDO&GT
1,698
Små revisionsbolag
1,990
Tillgångar
-0,090
Förlust
-0,666
Ålder
-0,104
Omsättning
-0,032
ROA
-0,022
Dag.Revbok.s
0,003
Dagrev.b.konkinl
-0,003
Soliditet
-0,001

Sig.
0,101
0,763
0,818
0,253
0,175
0,348
0,004
0,735
0,654
0,796
0,002
0,001
0,046

X14

Resultat före skatt

0,000

0,047

X15
X16

Likviditet
Totalt arvode

-0,291
0,416

0,002
0,055

Tecken
Y
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13

Ur tabell 13 noteras att ingen av undersökningsvariablerna uppvisar signifikans. Det går
även att utläsa att alla kontrollvariabler vilka uppvisade signifikans vid regression 1,
vars resultat går att utläsa i Tabell 11, förutom Tillgångar (vilket nu ej är signifikant)
uppvisar det även i regression 2. Noterbart är även att Förlust, vilket uppvisar
signifikans dock har ett betavärde på -0,666. Det är i relation till ekonomisk teori inte
logiskt då det tolkas som att sannolikheten att revisorn utfärdar en anmärkning om
fortsatt drift minskar om bolaget uppvisar en förlust. Alla de övriga kontrollvariabler
vilka uppvisade signifikans uppvisar även betavärden vilka påverkar Anmärkning om
fortsatt drift i likhet med regression 1. Stickprovet är även här 943 observationer.
5.4.3 Helt enligt ISA 570

Efter att studiens totala stickprov även korrigerats för det faktum att revisorn i
revisionsberättelsen endast uttalar sig om bolagets förmåga att fortleva inom de
kommande tolv månaderna efter bokslutet, annorlunda uttryckt helt enligt ISA 570
genomfördes ytterligare regressioner för att undersöka hypotes 1 och 2. Den stora
skillnaden mot avsnitt 5.4.2 är att stickprovet på grund av denna ytterligare korrigering
minskade till 479 observationer.
Först genomfördes inledande tester för multikorrelation mellan de ingående variablerna
då stickprovet förändrats (Appendix 3) visade det sig att variablerna; Big 4, BDO&GT
samt Små revisionsbolag korrelerade med varandra. Därav genomfördes separata
regressioner där endast en av ”revisionsbolagsvariablerna” inkluderades. Då de gav
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utslag för korrelation, annorlunda uttryckt effekten av variablerna på den beroende
variabeln är den samma, kommer endast i denna studie att återges resultat inkluderandes
Big 4. I tabell 14 nedan kan det utläsas att modell 2 är i sin helhet signifikant.
Nagelkerke R2 ligger på 0,170 vilket innebär att denna modell, vilket är helt uppbyggd
helt i linje med tidigare forskning förklarar 17 procent av verkligheten vilket vi anser är
bra. Dock är stickprovet mindre, 479 observationer, i jämförelse med tidigare
regressioner på grund av den bearbetning av stickprovet vilket var tvunget att göras för
att det ska följa ISA 570. Det bör dock påpekas att ett mindre stickprov minskar
förklaringsgraden hos modellen i sin helhet men även signifikansen hos
undersökningsvariablerna
samt
kontrollvariablerna.
I
tabell
15
kan
undersökningsvariablerna samt kontrollvariablernas signifikans samt betavärde
studeras.
Tabell 14 Förklaringsgrad modell 1- Binär logistisk regression 3
2

Nagelkerke R
0,17

Modellens signifikans
0,000

Tabell 15 - Binär logistisk regression 3

Tecken
Y
X1

Binär logistisk regression 3
(N=479)
B
GC anmärkning
-0,102
Revisionsarvode

Sig.
0,675

X2

Konsultarvode

-0,255

0,268

X3

Big4

0,134

0,582

X4

Tillgångar

-0,233

0,069

X5

Förlust

-0,529

0,103

X6

Ålder

-0,233

0,131

X7

Omsättning

0,035

0,716

X8

ROA

0,083

0,409

X9

Dag.Revbok.s

0,005

0,039

X10

Dagrev.b.konkinl

-0,003

0,092

X11

-0,003

0,056

X12

Soliditet
Resultat före skatt

0,000

0,030

X13

Likviditet

-0,216

0,055

Ur tabell 15 kan det utläsas att ingen av undersökningsvariablerna, Revisionsarvode
samt Konsultarvode är signifikanta. Av kontrollvariablerna är det endast två vilka är
signifikanta Dagar mellan revisionsberättelse och bokslut samt Resultat före skatt.
Emellertid uppvisar kontrollvariablerna Likviditet, Soliditet samt Tillgångar resultat
vilka är nära det gränsvärde (0,05) för klassificeras som signifikanta i denna studie.
Viktigt att notera är att stickprovets storlek (N=479) skiljer mot de tidigare avsnitten
(5.4.1 samt 5.4.2).
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5.5 Binär logistisk regression - Hypotes 3
För att undersöka studies tredje hypotes genomfördes totalt sex stycken binära logistiska
regressioner. Inledningsvis testades ”stadsvariablerna” var för sig genom att de
inkluderades i modell 1 Binär logistik regression då den beroende variabeln var
Anmärkning om ekonomisk svårighet.
Resultatet av de inledande testerna visade att ingen av ”stadsvariablerna” gav
signifikanta värden. Liten stad gav en signifikans på 0,521, Mellanstor stad 0,354 och
Stor stad 0,877. Vid de individuella regressionerna uppvisade Liten stad ett Nagelkerke
R2-värde på 0,298 samt att modellen uppvisade en övergripande signifikans på 0,001.
Mellanstor stad uppvisade samma resultat. Då Stor stad inkluderades i modell 1 Binär
logistisk regression 1 uppvisades ett Nagelkerke R2-värde på 0,297 vilket skiljer sig, om
än marginellt, mot det övriga stadsvariablerna (Se Appendix 4 för dessa resultat).
För att undersöka hypotes 3 djupare valdes att inkludera alla ”stadsvariabler” samt alla
kontrollvariabler från Binär logistisk regression 1. Det skapade modell 2 Binär logiskt
regression nedan.
5.5.1 Hypotes 3 Oberoende - Anmärkning om ekonomisk svårighet, stadsperspektiv

Modell 2 Binär logistik regression.

I ekvationen för modell 2 kan noteras att totalt 17 oberoende variabler inkluderats. För
variablernas namn se tabell 13 nedan.
Tabell 16 Förklaringsgrad modell 2 Binär logistisk regression 4
2

Nagelkerke R

0,298

Modellens signifikans
0,000
.

I likhet med tidigare binära logistiska regressioner genomfördes tester för att undersöka
den testade modellens förklaringsförmåga. Det gjordes genom att studera hela
modellens sammantagna signifikansnivå, vilket enligt tabell 16 var signifikant då det
var inom konfidensintervallet 0,05-0,000. Modell 2:s Nagelkerke R2-värde kan även
utläsas ur tabell 16. Det innebär att modell 2 förklarar 29,8 procent av verkligheten,
vilket vi anser är en respektabel nivå i detta sammanhang.
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Tabell 17 Binär logistisk regression 4

Tecken
Y
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17

Binär logistisk regression 4
(N=943)
B
An.Ekonomisksvårighet
Liten
0,041
Mellan
-0,150
BDO&GT
0,789
Smårevisionsbolag
0,734
Revisionsarvode
-0,046
Totalt arvode
0,182
Konsultarvode
0,107
Tillgångar
-0,236
Ålder
-0,175
Omsättning
-0,049
Dag.Revbok.s
0,006
Dagrev.b.konkinl
-0,002
Soliditet
-0,010
Resultat före skatt
0,000
Likviditet
-0,273
Förlust
0,499
Big4
0,917

Sig.
0,823
0,482
0,620
0,641
0,846
0,393
0,662
0,006
0,104
0,489
0,000
0,002
0,000
0,027
0,000
0,009
0,562

Undersökningsvariabler:
I tabell 17 ovan kan tecken, namn, betavärde samt signifikansnivå utläsas för modell 2.
Även stickprovet storlek går att utläsa (N=943). I denna modell undersöks om stadens
storlek, där påskrivande revisor arbetar, påverkar revisorns oberoende. (Städernas
storlek är uppdelade i tre olika storlekar, Liten stad, Mellanstor stad samt Stor stad. Där
Liten stad är städer med upp till 50 000 invånare, Mellanstor stad har från 50 000 till
200 000 invånare och där Stor stad har över 200 000 invånare.) I tabellen 17 ovan
noteras att Stor stad är referensvariabel till de andra undersökningsvariablerna. Liten
stad påverkar Anmärkning om ekonomisk svårighet på ett positivt sätt utifrån en analys
av variabelns betavärde. Oddset för en anmärkning ökar med 0,041 för varje enhet
variabeln ökar med en enhet. Mellanstor stad påverkar dock det beroende variabeln
negativt vilket ej är i linje med Choi et al. (2010) vilket anser att större revisionskontor
ger högre kvalitet samt oberoende. Omvänt bör det ge att små städer, vilka har små
revisionskontor enligt författarnas undersökning (se appendix 1), ger en sämre kvalitet
samt att revisorerna är mindre oberoende. Dock är undersökningsvariablerna ej
signifikanta vilket leder till att några slutsatser med statistik säkerhet ej kan dras. Efter
Binär logistisk regression 4 körts uppvisade Liten stad och Mellanstor stad en sämre
signifikansnivå än vid tidigare enskilda regressioner. Signifikansnivån hade för Liten
stad försämrats från 0,521 till 0,853 samt för Mellanstor stad från 0,354 till 0,482. Stor
stad användes som referenskategori vilket resulterade i att det ej kunde utläsas någon ny
signifikansnivå.
47

Kontrollvariabler:
Vid undersökning av kontrollvariablerna är det sju av kontrollvariablerna vilka förklarar
Anmärkning om ekonomisk svårighet med en 95-procentig signifikansnivå. Dessa
variabler är Resultat före skatt, Dagar mellan revisionsberättelsen och bokslut, Dagar
mellan revisionsberättelsen och konkurs inledd, Soliditet, Likviditet, Förlust och
Tillgångar. Ur tabell 17 utläses att Resultat före skatt är signifikant men ej påverkar den
beroende variabeln då den har ett betavärde vilket är 0,000. Variabeln Dagar mellan
revisionsberättelsen och bokslut innebär dagarna mellan bokslutet och
revisionsberättelsen. Dagar mellan revisionsberättelsen och bokslut påverkar oddset
positivt med 0,006, vilket betyder att för varje enhet variabeln Dagar mellan
revisionsberättelsen och bokslut ökar, så ökar den beroende variabeln med 0,006.
Variabeln Dagar mellan revisionsberättelsen och konkurs inledd togs med för att
revisorn bara skall uttrycka sig om företagets fortsatta drift för ett år framåt. Denna
påverkar beroende variabelns odds negativt (-0,002) vilket är logiskt då
förutsättningarna för företaget kan ha förändrats under tiden revisorn arbetat med
uttalandet om företagets fortsatta drift. Både variabeln Soliditet och Likviditet är mått på
företagets ekonomiska situation (Frankel et al., 2002). Både Soliditet och Likviditet
påverkar den beroende variabeln negativt (-0,01) respektive (-0,273), alltså sänker
oddset för en Anmärkning om ekonomisk svårighet. Att båda måtten vilka beskriver
företagets ekonomiska situation är negativa kan förklaras av att om variablerna går upp
betyder detta att företaget går bättre, vilket minskar sannolikheten för att det skall gå i
konkurs samt vara i behov av en Anmärkning om ekonomisk svårighet (från en revisors
synvinkel). Variabeln Förlust är en dummyvariabel vilket antar en etta vid förlust
(negativt resultat) det senaste bokslutet, annars noll (Hope & Langli, 2010, s.602).
DeFond et al. (2002) anser att företag vilka har ett negativt resultat har större chans att
gå i konkurs. I linje med DeFond et al. (2002) ökar oddsen för en Anmärkning om
ekonomisk svårighet vid förlust bokslutet innan konkurs (0,499). I och med att
Tillgångar är negativ i denna studie (-0,236) är denna variabel i linje med åsikten av
DeFond et al. (2002) vilket anser företag med större tillgångar har större chans att
undvika en Anmärkning om ekonomisk svårighet.
5.5.2 Hypotes 3- ISA 570, stora stickprovet

Efter att Anmärkning om fortsatt drift korrigerats i stickprovet genom att den kodats
efter den givna definitionen i ISA 570 utfördes en ny binär logistik regression utifrån
modell 2. Dock ej korrigerats för det faktum att revisorn i revisionsberättelsen endast
uttalar sig om bolagets förmåga att fortleva inom de kommande tolv månaderna efter
bokslutet vilket också nämns i ISA 570. Nedan i tabell 18 presenteras detta resultat.
Tabell 18 Förklaringsgrad modell 2 Binär logistisk regression 5

Nagelkerke R2
0,161

Modellens signifikans
0,000

Ovan i tabell 18 noteras att modell 2 fortfarande i sin helhet kan anses signifikant trots
att Anmärkning om fortsatt drift kodats om. Det bör dock uppmärksammas att
Nagelkerke R2-värdet i jämförelse med regression 4 uppvisar ett lägre värde. Denna
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regression uppvisar ett Nagelkerke R2 värde på 0,161. Det innebär att modellen numera
förklarar verkligheten till 16,1 procent.
Tabell 19 Binär logistisk regression 5

Tecken
Y
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18

Binär logistisk regression 5
(N=943)
B
GC anmärkning
Liten stad
0,061
Mellanstor stad
-0,146
Revisionsarvode
0,400
Konsultarvode
0,076
Big4
2,005
BDO&GT
1,749
Smårevisionsbolag
2,015
Tillgångar
-0,089
Förlust
-0,673
Ålder
-0,101
Omsättning
-0,036
ROA
-0,014
Dag.Revbok.s
0,003
Dagrev.b.konkinl
-0,003
Soliditet
-0,001

Sig.
0,759
0,523
0,105
0,771
0,176
0,241
0,171
0,354
0,003
0,386
0,616
0,863
0,002
0,000
0,047

Res.Föreskatt
Likviditet
Totalt arvode

0,045
0,002
0,055

0,000
-0,292
0,417

Ur tabell 19 noteras att ingen av undersökningsvariablerna är signifikanta (Liten stad
och Mellanstor stad). Stor stad användes som referenskategori vilket gör att den inte går
att utläsa ur tabell 19. Det går även att utläsa att alla kontrollvariabler vilka uppvisade
signifikans vid regression 4, vars resultat går att utläsa i Tabell 17, förutom Tillgångar
(vilket nu ej är signifikant) uppvisar det även i regression 5. Noterbart är även att
Förlust, vilket uppvisar signifikans dock har ett betavärde på -0,673. Det är, vilket
tidigare poängterat, i relation till ekonomisk teori inte logiskt då det tolkas som att
sannolikheten att revisorn utfärdar en anmärkning om fortsatt drift minskar om bolaget
uppvisar en förlust. Alla de övriga kontrollvariabler vilka uppvisade signifikans
uppvisar även betavärden vilka påverkar Anmärkning om fortsatt drift i likhet med
regression 4. Även i denna regression (5) är stickprovet på 943 observationer.
5.5.3 Helt enligt ISA 570

Studiens totala stickprov även korrigerats för det faktum att revisorn i
revisionsberättelsen endast uttalar sig om bolagets förmåga att fortleva inom de
kommande tolv månaderna efter bokslutet. Det gör att stickprovet har minskat från 943
observationer till 479 observationer. Vid ett inledande test för multikorrelation mellan
de ingående variablerna (Appendix 5) visade det sig att variablerna; Big 4, BDO&GT
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samt Små revisionsbolag korrelerade med varandra. Då de gav utslag för korrelation
kommer endast i denna studie att återges resultat inkluderandes Big 4-varibeln. I tabell
20 nedan kan det utläsas att modellen är i sin helhet signifikant. Nagelkerke R2 ligger på
0,172 vilket innebär att denna modell, vilket är uppbyggd helt i linje med tidigare
forskning, förklarar 17,2 procent av verkligheten vilket vi anser är bra. Dock är
stickprovet mindre i jämförelse med tidigare regressioner på grund av den bearbetning
av stickprovet vilket var tvunget att utföras. På grund av den bearbetning vilket utfördes
minskar förklaringsgraden och signifikansen hos kontrollvariablerna samt
undersökningsvariablerna. I tabell 21 nedan går signifikans och Beta-värde att utläsa.
Tabell 20 Förklaringsgrad modell 2 Binär logistisk regression 6

Nagelkerke R2
0,172

Modellens signifikans
0,000

Tabell 21 Binär logistisk regression 6

Tecken
Y
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15

Binär logistisk regression 6
(N=479)
B
GC anmärkning
Liten stad
-0,028
Mellan stad
-0,269
Revisionsarvode
-0,104
Konsultarvode
-0,271
Tillgångar
-0,231
Förlust
-0,512
Ålder
-0,234
Omsättning
0,033
ROA
0,084
Dag.Revbok.s
0,005
Dagrev.b.konkinl
-0,003
Soliditet
-0,003
Resultat före skatt
0,000
Likviditet
-0,219
Big4
-0,126

Sig.
0,919
0,381
0,671
0,236
0,070
0,116
0,130
0,730
0,385
0,035
0,097
0,056
0,026
0,050
0,608

I tabell 21 ovan går det att utläsa att ingen av undersökningsvariablerna
(stadsvariablerna) uppvisar signifikans. Till skillnad från avsnitt 5.5.2 är endast
variablerna Dagar mellan revisionsberättelse och bokslut och Resultat före skatt
signifikanta. De signifikanta variablerna uppvisar dock samma riktning på Beta-värdena
som i avsnitt 5.5.2. Viktigt att notera är att stickprovets storlek (N=479) skiljer mot de
tidigare avsnitten (5.5.1 samt 5.5.2).
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Tabell 22 Anmärkning om fortsatt drift - ISA 570

Variabel
GC anmärkning

Procent
26,5

frekvens
127

Total
479

Ovan i tabell 22 kan utläsas att andelen bolag vilka erhållit en anmärkning om fortsatt
drift enligt den definition given av ISA 570 i denna studies stickprov var totalt 26,5
procent. Noterbart är att denna procentsats skiljer sig mot Hope & Langlie (2010) som
för ett stickprov (dock större än denna studie) utformat i likhet med detta uppvisade
endast 8 procent.
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Kapitel 6. Diskussion
I detta kapitel kommer studiens resultat att diskuteras och återkopplas till den i kapitel
ett presenterade problemformuleringen. Kapitlet kommer att inledas med en
presentation av studies problemformulering för att sedan avslutas med diskussion
kopplat till den. Avslutningsvis kommer en diskussion kort föras kring de resultat som
erhölls då korrigering av stickprovet genomförts.
Studiens problemformulering, vilken presenterad i kapitel ett;



Finns det skillnader i oberoendet mellan en revisor vilken är verksam i en
mindre stad jämfört med en större stad?
Påverkar storleken av revisionsarvodet och konsultarvodet revisorns oberoende?

6.1 Diskussion hypotes 1 & 2 - anmärkning om ekonomisk svårighet
För att läsaren lättar skall ta till sig de kopplingar och diskussioner som förs i detta
avsnitt återges härmed ned hypotes 1 & 2.
Hypotes 1.
Det föreligger ett positivt samband mellan storleken på konsultarvodet vilket
revisionsfirman erhåller och förekomsten av anmärkning om ekonomiska svårigheter.
Hypotes 2.
Det föreligger ett positivt samband mellan storleken på revisionsarvodet och
förekomsten av anmärkning om ekonomiska svårigheter.
Trots att mycket forskning har utförts rörande huruvida storleken på revisionsarvodet
och konsultarvodet har en påverkan på revisorns oberoende, har forskarna ej enats kring
något svar. Syftet med denna studie är att undersöka om revisorns oberoende påverkas
negativt av revisionsarvode eller konsultarvode samt ytterligare om storleken på staden
där revisorn är verksam påverkar revisorns oberoende. Oberoende som i denna studie
definierats som förmågan att utföra korrekta Anmärkning om ekonomiska svårigheter
för ett företag i revisionsberättelsen. Denna studie undersöker anmärkningar om fortsatt
drift genom att granska ett urval bestående av 943 Svenska aktiebolag vilka gått i
konkurs under tidsperioden första september till och med den sista december år 2010.
Då tidigare forskning haft spridda resultat angående revisionsarvode och
konsultarvodets påverkan på revisorns oberoende, och därmed ej funnit konsensus i
frågan, kan ett resultat förväntas i likhet med Hope & Langli (2010), vars resultat ej
kunde påvisa att revisorers oberoende påverkas av revisionsarvode eller konsultarvodet.
Denna studie baseras på svenska aktiebolag för vilka har liknande regelverk som norska
aktiebolag vilket utgjorde stickprovet för Hope & Langli (2010). Resultatet av denna
studie kan ej påvisa att det finns något negativt samband mellan revisionsarvodet eller
konsultarvodets påverkan på revisorns oberoende. Detta då vi ej finner någon
signifikans för dessa undersökningsvariabler. Därmed väljer vi förkastas H0 för både
hypotes 1 och 2, presenterade i avsnitt 3.2 Tidigare forskning.
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Detta resultat är i linje med Hope & Langli (2010) men ej i linje med Geiger & Rama
(2003), Antle et al. (2006) vilket finner ett negativt samband mellan revisorns
oberoende och revisionsarvodet. Antle et al (2006) finner dock ett negativt samband
mellan konsultarvode och revisorns oberoende vilket ej är i linje med denna studies
resultat eller DeFond et al. (2002). Då denna studie ej finner något signifikant samband
mellan att revisorns oberoende påverkas av revisionsarvodet samt konsultarvodet anser
vi att det är intressant att lyfta fram det synsättet som DeFond et al. (2002) presenterar.
DeFond et al. (2002) framhäver att de negativa juridiska repressalier och förlust av
rykte, vilket kan uppstå vid tillfällen där revisorn kompromissar med sitt oberoende och
låter sig påverkas, väger tyngre än de fördelar revisorn i fråga kan erhålla vid
kompromisser i oberoendet. Därav väljer revisorn att förhålla sig oberoende. Det är
intressant då det därmed kan diskuteras kring huruvida det i analysmodellen
presenterade partställningshot finns.
Den ej funna enigheten i resultaten mellan studier om arvodesvariablers påverkan på
revisorers oberoende anser Geiger & Rama (2003) beror på skillnader i hur stickprovet
valdes ut samt vilka kontrollvariabler som använts. Detta anser vi är en intressant aspekt
att lyfta fram. Då det kan innebära att den anledning till att konsensus i debatten ej
uppnåtts beror på studierna utformats olika, vilket får konsekvenser för denna studies
bidrag. Hope & Langli (2010) inkluderade bara företag vilka hade en måttlig finansiell
kris vilket gjorde att företag med väldigt dålig ekonomi exkluderades ur deras stickprov.
För att hantera detta har de använt Ohlssons (1980) modell för att undersöka vilka
företag som har störst sannolikhet att gå i konkurs samt delat in företagen i grupper efter
sannolikheten. Därefter har de grupper med störst sannolikhet tagits bort. Detta på
grund av att revisorer ej har höga incitament att kompromissa på oberoendet och ej
utfärda en anmärkning om fortsatt drift när företag har en väldigt dålig ekonomi, då
möjligheten till fortsatt drift är betydligt mindre (Hope & Langli, 2010). Denna skillnad
i utformning kan haft betydelse för studiernas skillnad i frekvensen av utfärdandet av
anmärkningar om fortsatt drift (Anmärkning om ekonomiska svårigheter). De resultat
presenterade av Hope & Langli (2010) är dock de som är mest relevanta för denna
studie då de genomfört sin studie på privata aktiebolag (i likhet med denna studie) då
främst den tidigare forskningen baserat sina studier på ett stickprov beståendes av
noterade aktiebolag. Ytterligare en anledning är att Hope & Langli (2010) är mest
relevant vid en jämförelse är då den genomfördes på ett stickprov av norska bolag för
vilka ett snarlikt regelverk gäller för som svenska bolag.
Denna studies resultat i likhet med en studie utförd av Venuti (2004), där 48 procent av
företagen, vilka inlett konkurs år 2001 i USA, föregicks av en anmärkning om fortsatt
drift. Vi vill dock uppmärksamma läsaren på det faktum att denna studies likhet i hög
frekvens troligtvis beror på att en bredare definition användes för att testa revisorns
oberoende (Anmärkning om ekonomisk svårighet).
För att säkerställa att modellen vilket användes när revisionsarvodet samt
konsultarvodets eventuella påverkan testades, var förankrad i teorin utgick vi
huvudsakligen från variabler presenterade av DeFond et al. (2002) vilka de använde för
att undersöka revisorers påverkan av konsultarvode. Variablerna verifierades dock
genom att ytterligare granska andra studier inom området, exempelvis Hope & Langli
(2010), Callaghan et al. (2009). Utifrån detta ansågs modellens ingående variablerna
vara väsentliga för denna studie. Trots att undersökningsvariablerna för hypotes 1 och 2
ej gav någon signifikans anses ändå att modellen bra. Detta då Studenmund (2001,
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s.47-48) anser att det viktigaste vid utformning och tillämpning av regressionsmodeller
är att de ingående modellerna är teoretiskt förankrade.
Det fanns dock fler intressanta variabler vilket kunnat ingå i denna studie, men vilka
valdes bort på grund av tidsbrist samt begränsade resurser, se avsnitt 4.1. En variabel
vilket varit intressant att använda hade varit ration mellan revisionsbolag och klienter.
Den hade kunnat visa på hur beroende revisionsbolaget är av klienterna samt om
arvoden påverkar revisionsbolagens inställning till att utfärda fortsatt drift
anmärkningar. Ytterligare en variabel vilket hade varit intressant att inkludera är
revisionskontorens storlek då större kontor anses ge högre kvalitet vid revisionen.
Denna information försökte införskaffas till denna studie, genom kontakter med de
största revisionsbolagen. De var dock ej villiga att lämna ut denna information. Därav
skapades en egen undersökning då datamaterial från Grant Thorntons kontorsstorlek
kunde erhållas, se appendix 1, och genom det generaliseras över stickprovet att större
kontor generellt finns i större städer.

6.2 Diskussion hypotes 3 - anmärkning om ekonomisk svårighet
Hypotes 3.
Revisorns oberoende är större i en stor stad jämfört med en mindre stad.
Vilka faktorer som påverkar revisorns oberoende har både, som tidigare nämnt, inom
den akademiska världen och av övriga intressenter varit ett hett debatterat område.
Främst har diskussionen kretsat kring huruvida revisorers oberoende påverkas av
revisionsarvodet samt arvodet från konsulttjänster som tillhandahålls dess klienter.
Dock har flertalet studier inom området, Svanström (2008), Svanström & Boter (2012),
Chan et al., (1993), visat på att geografiska faktorer är av intresse att studera, och i så
fall hur, då relationer till revisorn upplevdes olika i de olika regionerna. Svanström
(2008) samt Svanström & Boter (2012) visar på regionala skillnader i hur revisorer
upplevs och används av dess klienter i Sverige. Studiens tredje hypotes är att undersöka
om det föreligger skillnader mellan revisorers oberoende kopplat till storleken på den
stad de är verksamma i. Detta då studiens författares ser det som en ytterligare
fördjupning i vilka faktorer som kan påverka revisorers oberoende som ett naturligt steg
i ett led till att finna konsensus i den intensiva forskningsdebatt rörande huruvida
revisorns oberoende påverkas.
Genom att välja att ej se revisionsbolagen som en homogengrupp utan studera dessa
genom det ”stadsperspektiv” vilket skapats i denna studie för att bidraga till att
forskningsdebatten kan närma sig enighet. Denna studies utformning är i linje med
Chan et al. (1993). Chan et al. (1993) fann att om revisionsbolaget var lokaliserat i
London var det geografiska läget positivt signifikant med högre arvoden. Högre
arvoden signalerar högre kvalité vilket innebär ett högre oberoende, vilket diskuterats
tidigare i studien se avsnitt 3.2.4. Chan et al (1993) studerade ett stickprov baserat på
bolag i Storbritannien. Vårt stickprov består av aktiebolag i Sverige vilka under år 2010
avslutat konkurs. Tidigare studier har även valt att studera revisorns oberoende utifrån
ett kontorsperspektiv, dock ej i Sverige, se Choi et al. (2010).
Denna studies resultat presenterade i kapitel 5 uppvisar att det ej går att utläsa någon
signifikans för att städernas storlek ska påverka revisorns oberoende. Därav förkastas H0
i denna studies tredje hypotes. Genom ett förkastande av H0 är det intressant att lyfta
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fram den syn presenterad av Francis & Yu (2009) rörande hur de största
revisionsbolagen kan studeras. De lyfter fram att de största revisionsbolagen, Big4, är
att betrakta som homogena grupper där det ej bör förutsättas föreligga några
individuella skillnader. Då denna studie ej statistiskt kunde uppvisa att det förelåg
skillnad i oberoende i en stor stad jämfört med en mindre stad är argumentationen
presenterad av Francis & Yu (2009) intressant. Dels för de fyra största revisionsbolagen
är generellt verksamma över hela Sverige och därmed representerade i stickprovet
oavsett indelning i stor-, mellan-, eller liten stad. Ytterligare en intressant aspekt är att
den typ av mindre lokala revisionsbolag, vilket endast är verksamma på en ort,
förekommer i stickprovet oavsett storlek på stad. Detta faktum leder ner till att det går
att diskutera huruvida mindre revisionsbolag än de fyra största, likt det resonemang
presenterat av Francis & Yu (2009), går att betrakta som homogena grupper, då
regelverket är det samma. Om revisionsbolag, avsett storlek och geografisk spridning,
är att betrakta som homogena grupper skall inga skillnader i revisorers oberoende
föreligga.
Svanström (2008) lyfter fram perspektivet att studera hur revisorn uppfattas av sina
klienter, och hur klienterna använder sig av den enskilda revisorn beroende på den
region vilket denne är verksam i. Att det kan föreligga regionala skillnader är en aspekt
vilket kan vara intressant att påpeka utifrån det faktum att
i denna studies tredje
frågeställning förkastades. Det går att diskutera huruvida det kan vara lämpligare att
studera revisorers oberoende utifrån den region som revisorn är verksam i. I denna
studie gjordes ej någon åtskillnad mellan en liten stad exempelvis i Skåne, med närhet
till ett stor stad som Malmö, och en liten stad i Västerbottens inland. Ett företag i en
mindre stad i exempelvis i Skåne torde kunna, eller i vilket fall lättare kunna, dra nytta
av det som en storstadsregion innebär genom närheten geografiskt till Malmö kontra en
liten stad i Västerbottens inland där närmsta storstadsregion är Stockholm.
Avslutningsvis i denna diskussion bör det poängteras att det trots en rigorös tanke
bakom utformningen av modellen för vilken denna problemformulering undersöktes
skall det framhävas att vi ej kan med hundraprocentig säkerhet utlova att det kan finns
andra faktorer vilka kan påverka revisorns oberoende som ej innefattats i denna modell.
Exempelvis trots att teorin bakom denna problemformulering tyder på att det kan finnas
skillnader i oberoendet, mer specifikt att revisorer i mindre städer skall uppvisa en lägre
grad av oberoende, kan det finnas faktorer i mindre städer som ej innefattats i denna
modell vilket motverkar det förväntade scenariot. Förslagsvis, även om det är utanför
denna studie, kan det spekuleras i att revisorer på mindre orter där sammanhållningen är
tätare har svårare att frångå sitt oberoende på grund av sociala faktorer då medvetna
misstag från revisorn skulle kunna påverka revisorn negativt och eventuellt även dennes
familj ur ett socialt perspektiv. Likt det i analysmodellen presenterade
bekantskapsfaktorn. Därav kan det eventuellt förklara varför revisorn väljer att
upprätthålla ett oberoende jämte klient.
Avslutningsvis anses dock att det ej kan uteslutas att faktorer missats att inkluderas
vilka kan påverka revisorernas beslut vid anmärkningar om fortsatt drift. Det kan, dock
ej undersökt i denna studie, finnas etiska och sociala variabler vilket kan inverka men
för att utröna detta skulle andra metodval gjorts, exempelvis en kvalitativ studie.
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6.3 Avslutande diskussion hypotes 1,2 & 3
Efter att studiens stickprov kodats om efter den definition given av ISA 570 av
anmärkning om fortsatt drift erhölls nya resultat. Dessa resultat skiljde sig marginellt
från de ursprungliga då en bredare definition använts. Det leder till att det går att
diskutera huruvida den bredare definitionen av vad som bör klassificeras som en
Anmärkning om fortsatt drift påverkat möjligheten till att undersöka studiens första och
andra hypotes i en särskilt stor omfattning. Dock noterades att då ISA 570 följdes fullt
ut, genom att 12 månadersregeln användes, påverkade det resultaten markant. Ingen av
undersökningsvariablerna var signifikanta trots att ISA 570 följdes korrekt. Därmed
förkastas H0 i studiens alla tre hypoteser då den beroende variabeln varit Anmärkning
om fortsatt drift vilket är i likhet med tidigare studier.
Vi anser även att den ovanligt höga frekvensen, i jämförelse till övriga undersökningar i
Skandinavien, av anmärkningar om fortsatt drift kan bero på den finanskris vilket ägt
rum under den tidsram som denna studies stickprov togs. Finanskrisen har lett till
minskad försäljning samt att företagen fått svårare att låna pengar av lånegivare. Ett
generellt försvårat låneläge och sämre likviditet hos bolag i stort har säkerligen lett till
en ökad medvetenhet hos revisorerna om att de granskade bolagen har en sämre
ekonomisk situation. Därav kan de haft en förväntning om att företagen i en större
utsträckning bör få en anmärkning om fortsatt drift. Detta kan ha påverkat resultatet i
denna studie vilket gör det svårare generalisera den då den finansiella krisen, enligt oss,
spelar in.
Då studiens inledande mål var att undersöka huruvida det förelåg skillnader i revisorns
oberoende utifrån ett stadsperspektiv skall poängteras att då ISA 570 följdes blev
stickprovet markant mindre. Studiens resultat ledde till att H0 i hypotes 3 förkastades,
men om ett större stickprov använts kunde utfallet eventuellt varit annorlunda.
Det bör poängteras att på grund av stickprovet minskade markant då ISA 570 följdes
fullt anser vi att försiktighet bör användas då denna studies avslutande resultat jämförs
med tidigare studier.
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Kapitel 7. Slutsatser
I detta avslutande kapitel kommer studiens slutsatser att kortredogöras i punktform
kopplat till den presenterade problemformuleringen i kapitel 1.


Denna studie kan ej påvisa statistiskt att det föreligger någon skillnad i revisorns
oberoende rörande storleken på den stad revisorn är verksam i. Denna slutsats
dras då signifikans ej uppstod vid test av hypotes 3.



Det kan heller ej i denna studie statistiskt påvisa att revisorns oberoende
påverkas av konsultarvodets storlek eller revisionsarvodets storlek. Detta då
dessa undersökningsvariabler ej uppvisade signifikans vid test av hypotes 1 och
2.



De variabler vilket uppvisade signifikans var variabler vilka användes som
kontrollvariabler. De uppvisade signifikans på signifikansnivån 0,05.



De två modeller vilket användes för att testa de tre formulerade hypoteserna i
denna studie då den beroende variabeln var Anmärkning om ekonomiska
svårigheter hade en förklaringsgrad på 29,7 procent respektive 29,8 procent de
uppvisade även båda en hög signifikansnivå (0,000).



Även då ISA 570 följdes kan denna studie ej statistiskt påvisa att revisorns
oberoende påverkas av revisionsarvodets storlek, konsultarvodets storlek samt
staden vilket revisorn är verksam i.

Implikationer
Det finns enligt denna studies resultat ingen anledning för reglerare att införa
ytterligare restriktioner, rörande revisionsarvode samt konsultarvode, för att
säkerställa att revisorn förhåller sig oberoende då studiens resultat ej uppvisar
signifikans för de undersökta variablerna. Ytterligare en intressant implikation är att
intressenter kan enligt denna studies resultat förvänta sig samma att revisorns
oberoende ej skiljer sig åt beroende på stadens storlek som revisorn är verksam
utifrån dess påverkan av konsultarvodet och revisionsarvodets storlek. Det är viktigt
då studiens resultat återspeglar den akademiska debatten rörande att
revisionsbolagen är att se dem som homogena enheter, vilket bör göra det lättare för
reglerare att kontrollera dem.
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7.1 Förslag till fortsatt forskning
För den fortsatta forskningen inom området anser denna studies författare att det kan
vara ett lämpligt angreppssätt att i likhet med Svanström (2008) och Svanström & Boter
(2012) studera eventuella skillnader ur ett regionperspektiv. Intressant vore om framtida
forskare valde att studera eventuella skillnader i revisorns oberoende genom att dels
undersöka ett stickprov taget på kontorsnivå samt på regionnivå. Om en studie
innefattade dessa två stickprov och de ställdes mot varandra skulle det kunna ge klarhet
och ökad insikt i huruvida revisorer är att betrakta som homogena grupper eller ej.
Framtida studier som i likhet med denna väljer att studera typ-II fel av revisorn i bolag
som gått i konkurs kan det vara lämpligt att i vissa förekommande fall studera varför
bolaget i fråga gått i konkurrs. Då en ökad insikt om de faktorer som föranleder valet att
gå i konkurs skulle ge ett bättre stickprov vilket skulle leda till en bättre modell för att
avgöra huruvida revisorns oberoende påverkas eller ej.
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Kapitel 8. Sanningskriterier
I detta kapitel kommer studiens sanningskriterier att diskuteras, mer specifikt validitet
och reliabilitet. Det leder till att läsaren lättare kan bedöma denna studies sanningshalt.

8.1 Validitet
Validitet räknas som ett de viktigaste forskningskriterierna (Bryman & Bell, 2005,
s.49). Det kan förklaras som, hur bra en undersökning verkligen fångar det som
undersöks (Svenning, 2003, s.65). Alltså spelar det ingen roll om undersökningen är
perfekt utförd om den ej mäter det som den faktiskt avser att mäta. Validitet delas ofta
upp i olika slag, denna studie avser att använda begreppsvaliditet, inre validitet och yttre
validitet (Bryman & Bell, 2005, s.48).
Denna studie undersöker revisorers oberoende genom deras förmåga att korrekt utfärda
en anmärkning om fortsatt drift, därav kan frågan ställas om det verkligen är vad som
undersöks genom att analysera variablerna som används (begreppsvaliditet) (Bryman &
Bell, 2005, s.48) . Detta angreppssätt är djupt förankrat genom användning av den
proxyvariabel för revisorernas oberoende vilket använts i likhet med tidigare studier.
Det ger denna undersökning en hög validitet. Oberoendemåttet anses ha motiverats på
ett utförligt sätt i problemdiskussionen genom koppling till teorin samt studiens valda
problemformulering.
Slutsatser vilket dras genom ett orsakssamband mellan flera variabler måste vara
hållbart (intern validitet). Alltså bör det finnas en säkerhet att de oberoende variabler
vilket används kan förklara förändringar i den beroende variabeln (Bryman & Bell,
2005, s.49). Därför har denna studie utgått ifrån den tidigare forskningen för att verifiera
att de oberoende variablerna verkligen påverkar undersökningens beroende variabel
(anmärkning om fortsatt drift). Tillskottet till den tidigare forskningen i denna studie är
om städers storlek påverkar revisorernas förmåga att upptäcka och anmärka på företags
möjlighet till fortsatt drift. Detta angreppssätt är inte tidigare testat och kan därför vara
svår att bedöma validiteten för. Studien finner ej något samband mellan storleken på
städer och anmärkningar om fortsatt drift. Därav kan den grad av intern validitet som
denna studie har diskuteras.
Extern validitet undersöker om resultaten från en studie kan generaliseras utöver den
specifika undersökning som utförts (Svenning, 2003, s.66). Hur bra en studies resultat
går att generalisera beror på hur representativt urvalet i undersökningen representerar
populationen i sin helhet (Bryman & Bell, 2005, s.100-101). Denna studie grundas på
alla aktiebolag som avslutat sin konkurs under sista tredjedelen av år 2010. Då
spridningen för företag med avslutade konkurser inte skiljer nämnvärt mellan de olika
tredjedelarna av året (2010) anses generaliseringsgraden vara relativt hög. Det
förutsätter dock att de andra perioderna inte skiljer sig markant resultatmässigt och att
säsongsvariationen, vilket diskuterats tidigare i uppsatsen, inte påverkar i någon större
utsträckning. Men på grund av de, i avsnitt 4.6, påpekade misstag i samband med
datainsamlingen blir dock generaliseringsgraden mer tveksam. Då misstagen
korrigerades och nya resultat erhölls ökar validiteten.
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8.2 Reliabilitet
Innebörden med reliabilitet är att det ska finnas tillförlitlighet i resultaten. Det innebär
att om någon annan replikerar syfte och metod skall resultatet, förutsatt att populationen
är oförändrad, bli den samma (Svenning, 2003, s.67). I denna studie har sekundärdata
används, främst från databasen Affärsdata. Användning av sekundärdata leder till att
påverkan av datamaterialet ej kan ske i samma utsträckning som vid utformning av
enkätfrågor eller vid intervjuer (Bryman & Bell, 2005, s.94). Därav blir insamlingen av
datamaterialet, vilket används i denna studie, extra viktigt då det är den process vilken
har möjlighet att påverka reliabiliteten. För att maximera reliabiliteten har i studiens
metodkapitel en detaljerad redogörelse gjorts det valda tillvägagångssättet. Det
möjliggör en replikering av denna studie samt underlättat för syning av
tillvägagångssättet.
För att bibehålla en hög reliabilitet har insamling av data, då det varit möjligt, gjorts på
ett okomplicerat sätt för att minimera eventuella mänskliga misstag. Från Affärsdata har
viss data varit möjlig att kopiera vilket lett till att reliabiliteten varit hög. Dock har vissa
variabler varit tvungna att hämtas från revisionsberättelser vilka har varit i PDF-format
och då ej kunnat kopieras. Dessa variabler har införts manuellt till ett Excel-dokument
vilket kan leda till att felinmatningar kan uppstå. Det kan leda till missvisande resultat.
För att effektivisera inmatningen har båda författarna utfört detta. Då skillnader kan
uppstå mellan olika individer vid tolkningsfel har detta minimerats genom att författarna
suttit bredvid varandra genom hela insamlingen, trots denna förberedande åtgärd
gjordes tolkningsfel vid klassificering av anmärkning om fortsatt drift samt 12
månadersperioden, se avsnitt 4.6. Det minskar reliabiliteten för studien vilket läsaren
bör vara medveten om. Detta korrigerades dock genom att åter gå igenom bolag vilka
erhållit en anmärkning om fortsatt drift för att säkerställa att de kodats enligt ISA 570.
Därmed kunde nya regressioner skapas helt enligt ISA 570 vilket var positivt för
studiens reliabilitet.
Reliabiliteten vid revisorers revisionsbolagstillhörighet kan diskuteras i vissa fall då
detta ej stod i årsredovisningen. Vid dessa enstaka tillfällen använde vi FARs hemsida
(far.se) för att söka rätt på vilket bolag påskrivande revisor arbetar vid. De resultat vi
fick fram var, var de arbetar vid tillfället för datainsamlingen (år 2012) och ej under
undersökningsperioden (år 2010). Dock är dessa bolag väldigt få och chansen att de bytt
arbetsplats, inom de olika grupperingarna av revisionsbolag som undersöktes, troligtvis
väldigt liten. Även om revisionsbranschen kan karakteriseras av en hög rörlighet bör det
poängteras att den eventuella rörlighet av anställda vilket kan lett till misstag i denna
studie utgörs av tecknande revisorer och den största rörligheten i branschen, vilket är
allmänt känt, utgörs av nyanställda. Nyanställda har betydligt lägre yrkeserfarenhet än
de studerade revisorerna. Det gör att datamaterialet ej bör påverkas i någon större
utsträckning.
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Appendix 1 – Undersökning stadsstorlek kontra storleken på
revisionskontoret.
För att undersöka huruvida stora städer karaktäriseras av stora revisionskontor,
respektive små städer av mindre revisionskontor har följande undersökning genomförts.
Datamaterial över antalet anställda per kontor vilket erhållits för revisionsbolaget Grant
Thorntons verksamt i Sverige, ligger till grund för denna undersökning. Datamaterialet
presenteras i tabell 1. nedan.
Tabell 1.
Stad
Antal anställda Storlek stad
Stockholm
241
1372565
Göteborg
70
549839
Malmö
27
280415
Uppsala
33
140454
Västerås
32
110877
Örebro
45
107038
Linköping
38
104232
Helsingborg
21
97122
Jönköping
37
89396
Norrköping
33
87247
Umeå
27
79594
Gävle
22
71033
Eskilstuna
27
64679
Karlstad
23
61685
Sundsvall
30
50712
Luleå
20
46607
Östersund
33
44327
Falun
23
37291
Kalmar
5
36392
Kristianstad
34
35711
Nyköping
27
29891
Sandviken
7
22965
Visby
47
22593
Lindesberg
7
9149
Ur Tabell 1. kan utläsas namnet på den stad där Grant Thornton är verksamma samt
invånarantalet för den staden. Det går generellt att utläsa att de större städerna
karaktäriseras av större kontor, även om undantag finns i stickprovet. Exempelvis
sticker Visby ut med 47 anställda. För att ytterligare undersöka det eventuella
sambandet genomfördes en linjärregression. Där storlek stad var den beroende variabeln
och storlek kontor den oberoende. Inför regressionen genomfördes en rensning av
extremvärden, det tillvägagångssätt som valdes var att de två största och två minsta
städerna exkluderades. I tabell 2 nedan kan det utläsas att modellen var signifikant inom

ett 95 procentigt konfidensintervall. I figur 1 går det även att beskåda det linjära
sambandet utifrån slutsatsen dras att stora städer generellt har större kontor än små
städer.
Tabell 2. Signifikansnivå
Signifikansnivå
0,037
Figur 1. Kontorsstorlek i förhållande till storlek stad.
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Appendix 3 – Korrelationsmatris avsnitt 5.4.3
	
  

	
  

Appendix 4 – Anmärkning ekonomisk svårighet, städer separat testat
Liten stad
Omnibus Tests of Model Coefficients
Chi-square
df
Sig.
Step
223,963
16
,000
Step 1 Block
223,963
16
,000
Model
223,963
16
,000
Model Summary
Step
-2 Log
Cox & Snell R Nagelkerke R
likelihood
Square
Square
a
1
999,464
,222
,298
a. Estimation terminated at iteration number 5 because
parameter estimates changed by less than ,001.

Variables in the Equation
B
S.E.
Wald
df
Sig.
liten(1)
,103
,160
,412
1
,521
big4(1)
,883
1,587
,310
1
,578
BDOampGT(1)
,754
1,598
,223
1
,637
smårev.bol(1)
,721
1,582
,208
1
,649
LNrevarv
-,063
,236
,072
1
,789
LNtotarv
,188
,212
,783
1
,376
konsultarvodedummy(1)
,104
,244
,181
1
,671
Lntillgångar
-,234
,086
7,355
1
,007
a
Step 1
förluståretinnan(1)
-,506
,190
7,089
1
,008
LNålder
-,177
,107
2,714
1
,099
Lnomsättning
-,047
,070
,458
1
,499
dag.Revbok.s
,006
,001
33,685
1
,000
dagrev.b.konkinl
-,002
,001
9,371
1
,002
solditetRensat
-,010
,002
28,122
1
,000
res.FöreskattRensat
,000
,000
4,815
1
,028
Likviditetrensat
-,270
,076
12,736
1
,000
Constant
-,216
3,250
,004
1
,947
a. Variable(s) entered on step 1: liten, big4, BDOampGT, smårev.bol, LNrevarv, LNtotarv,
konsultarvodedummy, Lntillgångar, förluståretinnan, LNålder, Lnomsättning, dag.Revbok.s,
dagrev.b.konkinl, solditetRensat, res.FöreskattRensat, Likviditetrensat.

	
  

Exp(B)
1,108
2,419
2,126
2,056
,939
1,207
1,109
,791
,603
,838
,954
1,006
,998
,990
1,000
,763
,806

	
  
Mellanstor	
  stad	
  
	
  
Omnibus Tests of Model Coefficients
Chi-square
df
Sig.
Step
224,408
16
,000
Step 1 Block
224,408
16
,000
Model
224,408
16
,000

Model Summary
Step
-2 Log
Cox & Snell R Nagelkerke R
likelihood
Square
Square
a
1
999,019
,223
,298
a. Estimation terminated at iteration number 5 because
parameter estimates changed by less than ,001.

Variables in the Equation
B
S.E.
Wald
df
Sig.
Exp(B)
big4(1)
,917
1,573
,340
1
,560
2,503
BDOampGT(1)
,786
1,584
,246
1
,620
2,194
smårev.bol(1)
,730
1,567
,217
1
,641
2,074
LNrevarv
-,039
,234
,027
1
,869
,962
LNtotarv
,179
,212
,710
1
,399
1,196
konsultarvodedummy(1)
,109
,244
,202
1
,653
1,116
Lntillgångar
-,238
,086
7,638
1
,006
,788
förluståretinnan(1)
-,495
,189
6,823
1
,009
,610
Step 1a LNålder
-,174
,107
2,643
1
,104
,840
Lnomsättning
-,048
,070
,472
1
,492
,953
dag.Revbok.s
,006
,001
34,286
1
,000
1,006
dagrev.b.konkinl
-,002
,001
9,481
1
,002
,998
solditetRensat
-,010
,002
27,801
1
,000
,990
res.FöreskattRensat
,000
,000
4,989
1
,026
1,000
Likviditetrensat
-,274
,076
13,025
1
,000
,760
mellan
,174
,187
,859
1
,354
1,189
Constant
-,267
3,221
,007
1
,934
,766
a. Variable(s) entered on step 1: big4, BDOampGT, smårev.bol, LNrevarv, LNtotarv, konsultarvodedummy,
Lntillgångar, förluståretinnan, LNålder, Lnomsättning, dag.Revbok.s, dagrev.b.konkinl, solditetRensat,
res.FöreskattRensat, Likviditetrensat, mellan.
	
  
	
  

	
  
Stor	
  stad	
  
	
  
Omnibus Tests of Model Coefficients
Chi-square
df
Sig.
Step
223,574
16
,000
Step 1 Block
223,574
16
,000
Model
223,574
16
,000

Model Summary
Step
-2 Log
Cox & Snell R Nagelkerke R
likelihood
Square
Square
a
1
999,852
,222
,297
a. Estimation terminated at iteration number 6 because
parameter estimates changed by less than ,001.

Variables in the Equation
B
S.E.
Wald
df
Sig.
Exp(B)
big4(1)
,872
1,566
,310
1
,578
2,391
BDOampGT(1)
,729
1,577
,214
1
,644
2,073
smårev.bol(1)
,698
1,560
,200
1
,655
2,009
LNrevarv
-,043
,237
,033
1
,857
,958
LNtotarv
,180
,213
,715
1
,398
1,197
konsultarvodedummy(1)
,113
,244
,215
1
,643
1,120
Lntillgångar
-,239
,086
7,687
1
,006
,787
förluståretinnan(1)
-,493
,190
6,719
1
,010
,611
Step 1a LNålder
-,177
,107
2,727
1
,099
,838
Lnomsättning
-,046
,070
,422
1
,516
,956
dag.Revbok.s
,006
,001
33,809
1
,000
1,006
dagrev.b.konkinl
-,002
,001
9,362
1
,002
,998
solditetRensat
-,010
,002
27,666
1
,000
,990
res.FöreskattRensat
,000
,000
4,984
1
,026
1,000
Likviditetrensat
-,272
,076
12,694
1
,000
,762
stor(1)
,026
,168
,024
1
,877
1,026
Constant
-,151
3,209
,002
1
,962
,860
a. Variable(s) entered on step 1: big4, BDOampGT, smårev.bol, LNrevarv, LNtotarv, konsultarvodedummy,
Lntillgångar, förluståretinnan, LNålder, Lnomsättning, dag.Revbok.s, dagrev.b.konkinl, solditetRensat,
res.FöreskattRensat, Likviditetrensat, stor.

	
  

Appendix 5 – Korrelationsmatris anmärkning om fortsatt drift, stadsvariabel

