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Sammanfattning

 

Efterfrågan att bli reviderad grundar sig i företags vilja att förse användarna av de 

finansiella rapporterna med trovärdig och pålitlig information. Dessa användare kan 

exempelvis vara de intressenter som interagerar med företaget i dess omgivning. 

Revisionsberättelsen har potential att fungera som en signal till ett företags intressenter 

och delge information om huruvida förvaltningen och företagets redovisning har utförts 

korrekt. En revisionsberättelse som innehåller en anmärkning från revisorn kan därmed 

ses som en negativ signal av intressenter som i sin tur kan välja att förändra sitt beteende 

gentemot företaget. Således kan företagets ekonomiska prestation och ställning påverkas 

av intressenternas användning av revisionsberättelsen. Vår studie behandlar svenska 

privata aktiebolag inom byggbranschen och deras ekonomiska prestation mellan 

räkenskapsåren 2008-2014. I denna studie representeras det reviderade företagets 

ekonomiska prestation av nyckeltalen nettoomsättning, antal anställda, soliditet, 

genomsnittlig skuldränta, kassalikviditet och avkastning på totalt kapital. Utöver detta 

inkluderas även företagens fortlevnad som en del i samlingsbegreppet ekonomisk 

prestation. Tidigare studier har funnit att företag som erhållit en oren revisionsberättelse 

följaktligen erhåller högre räntor vid ansökan om nya lån. Däremot är det relativt 

outforskat huruvida erhållandet av en revisionsanmärkning är associerat med en 

efterföljande försämring av övriga delar i företags ekonomiska situation. Utifrån detta 

studeras vår problemformulering som lyder: 

 

Finns det ett negativt samband mellan erhållandet av en revisionsanmärkning och den 

efterföljande ekonomiska prestationen för svenska privata aktiebolag inom 

byggbranschen? 

 

För att svara på detta har vi genomfört en kvantitativ undersökning där vi samlat in data 

från databasen Retriever Business. Utifrån detta datamaterial har vi sedan genomfört en 

bivariat analys i form av t-test, Mann-Whitney U-test och Chi2-test samt en multivariat 

analys i form av multipla regressionsanalyser.  
 

Resultaten från studien visar att erhållandet av en revisionsanmärkning har ett negativt 

samband med de reviderade företagens efterföljande förändring i soliditet, avkastning på 

totalt kapital samt deras fortlevnad. Dessutom finner vi ett positivt samband mellan 

erhållandet av en revisionsanmärkning och en efterföljande förändring i företagens 

genomsnittliga skuldränta. Vi kan således säga att erhållandet av en revisionsanmärkning 

har ett samband med vissa delar av företagens efterföljande ekonomiska prestation och 

ställning. Resultaten visar också att företag som erhåller en revisionsanmärkning är mer 

benägna att erhålla ytterligare anmärkningar under de följande tre åren. Vidare finner vi 

att en negativ trend i företagens soliditet, genomsnittliga skuldränta, kassalikviditet och 

avkastning på totalt kapital har ett samband med en efterföljande revisionsanmärkning. 
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1. Inledning 

 
I inledningskapitlet diskuteras bakgrunden till studien för att sedan introducera studiens 

ämnesområde. Genom en kort redogörelse av tidigare studier inom relevanta områden 

samt ekonomiska teorier ämnar vi ge läsaren grundläggande kunskap inom ämnet. 

Därefter följer studiens problemformulering samt syfte och kapitlet avslutas med att 

beskriva studiens avgränsningar.

 
 

1.1 Problembakgrund 
I ett företags miljö finns mängder av olika intressenter som på ett eller annat sätt är 

intresserade och beroende av företaget. Intressenterna kan vara exempelvis aktieägare, 

kunder, leverantörer, kreditgivare och myndigheter (Freeman, 1984, s. 55). I sitt 

beslutsfattande och agerande gentemot företaget använder sig dessa intressenter bland 

annat av företagets redovisning i form årsredovisningar, delårsrapporter och andra 

officiella rapporter som informationskälla. Efterfrågan av att bli reviderad ligger således 

i att företag vill öka trovärdigheten i sin redovisning, både internt och externt (FAR). 

Genom en oberoende revision kan företag därmed säkerställa att den information som 

intressenterna erhåller är trovärdig och rättvisande. 

 

Eilifsen et al. (2014, s. 5-6) menar att efterfrågan av att bli reviderad även kan beskrivas 

genom agentteorin och teorin om informationsasymmetri. I många företag är det vanligt 

att ägandet och förvaltningen av verksamheten är skilda åt, vilket beskrivs i agentteorin. 

Agentteorin nämner att separationen av ägande och ledning av företaget kan skapa 

intressekonflikter mellan de olika parterna utifrån vilka så kallade agentkostnader för 

företaget kan uppstå (Jensen & Meckling, 1976, s. 308-309). Förhållandet mellan ägare 

och ledning leder ofta till att ledningen har tillgång till mer och bättre information än vad 

den frånvarande ägaren har. Detta är ett fenomen som kallas för informationsasymmetri 

(Eilifsen et al., 2014, s 5-6). Revisionen fungerar som ett medel för ägaren att säkerställa 

att den information som agenten redovisar och rapporterar är rättvisande. 

Informationsasymmetrin existerar också i förhållandet mellan företaget och dess övriga 

intressenter eftersom intressenterna ofta inte har tillgång till lika stor mängd information 

av hög kvalitet som de som är involverade i företagets drift har. 

 

I Sverige är det enligt 1 § kap. 9 Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) krav på att aktiebolag 

måste ha minst en revisor. Dock finns det undantag för mindre privata aktiebolag sedan 

2010 då revisionsplikten avskaffades (Aktiebolagstjänst). Undantaget för revisionsplikt 

gäller privata aktiebolag som inte uppfyller två eller fler av följande krav för vart och ett 

av de två senaste räkenskapsåren: 

 

 fler än 3 anställda (i medeltal) 

 mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 

 mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning. 

 

Denna begränsning av revisionsplikten innebär att de aktiebolag som ligger under dessa 

gränsvärden frivilligt kan välja om de vill anlita en revisor eller inte. Vid införandet av 

denna begränsning av revisionsplikten omfattades ungefär 250 000 aktiebolag i Sverige 

som därmed inte längre hade krav att revideras (Ekonomi-info). 
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En del i revisorns uppgifter är enligt 5 § Revisionslagen (SFS 1999:1079) att granska 

företagets årsredovisning och bokföring för eventuella felaktigheter. Utöver detta ska 

enligt 5 § Revisorslagen (SFS 1999:1079) revisorn också granska ledningens förvaltning 

av företaget. Resultatet av revisorns arbete är revisionsberättelsen där revisorn bedömer 

om företagets finansiella rapporter är rättvisande och uppställda enligt relevant 

lagstiftning samt där revisorn lämnar eventuella kommentarer om företagets förvaltning 

(Eilifsen et al., 2014, s. 589). Om revisorn bedömer att de finansiella rapporterna är 

korrekt uppställda, lämnar han eller hon en ren revisionsberättelse. Om revisorn däremot 

bedömer att företagets finansiella rapporter innehåller väsentliga felaktigheter, lämnar 

han eller hon en oren revisionsberättelse (Eilifsen et al., 2014, s. 594-595). Syftet med 

den orena revisionsberättelsen är att upplysa interna och externa intressenter om de 

felaktigheter som förekommer i företagets finansiella rapporter. Revisorn kan lämna en 

oren revisionsberättelse av flera olika anledningar. Det kan exempelvis vara att han eller 

hon inte haft möjlighet att samla tillräckligt med bevis eller att revisorn bedömer att 

redovisningen frångår relevant lagstiftning (Eilifsen et al., 2014, s. 595). 

 

1.2 Problemdiskussion 
Revisionsberättelsen ingår i företagens årsredovisning som är offentlig och tillgänglig för 

intressenter och allmänheten. Utifrån årsredovisningen kan externa användare finna 

information om företagets finansiella ställning och dess prestation. Däremot är denna 

information inte likvärdig med den information som vissa aktörer inom företaget besitter. 

Detta aktualiserar revisionsberättelsens roll som en signal till de externa aktörerna om 

bland annat hur redovisningen är upprättad. En ren revisionsberättelse skickar signaler 

om att redovisningen är trovärdig vilket kan uppfattas som positivt. En revisionsberättelse 

som innehåller anmärkningar kan däremot signalera att någonting i företagets redovisning 

eller förvaltning inte utförts helt korrekt. Detta kan till skillnad från en ren 

revisionsberättelse uppfattas som negativt av företagets intressenter. 

 

I en tidigare studie av Laudon & Persson (2004 s. 90-91) har sambandet mellan en oren 

revisionsberättelse och efterföljande konkurser studerats. Författarna av studien fann stöd 

för att företag med orena revisionsberättelser är mer benägna att gå i konkurs jämfört med 

företag som erhållit rena revisionsberättelser. Vidare finner de att intressenter uppfattar 

den orena revisionsberättelsen som en negativ signal eller varning för ett företags 

intressenter. Hur olika intressenter reagerar på orena revisionsberättelser har studerats vid 

flera olika tillfällen. Duréndez Gómez-Guillamón (2003, s. 556) menade att kreditgivare 

och investerare anser att revisionsberättelsen är användbar vid deras beslutsfattande. Å 

andra sidan finner Niemi & Sundgren (2012, s. 789) inget stöd för hypotesen att orena 

revisionsberättelser påverkar företags möjlighet att beviljas lån.  

 

Ett företags intressenter kan bli påverkade av företaget och kan själva påverka företaget i 

sin tur (Freeman, 1984, s. 1). Om intressenter tar hänsyn till om revisionsberättelsen 

innehåller en anmärkning vid sitt beslutsfattande kan det antas att en revisionsanmärkning 

kan ha en indirekt påverkan på företaget och dess ekonomiska prestation. Att säga exakt 

hur olika intressenter agerar gentemot företaget på grund av en revisionsanmärkning är 

näst intill omöjligt då det skiljer sig från fall till fall och beroende på vilken intressent det 

handlar om. Exempelvis så är leverantörer och kreditgivare intresserade av företagets 

betalningsförmåga (Smith et al., 2015 s. 26). Paralleller kan dras till att going concern-

varningar bör påverka leverantörers beslutsfattande gentemot företaget. Utifrån detta 

resonemang bör intressenters agerande utifrån en revisionsanmärkning ha en påverkan på 
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företaget. Det finns dock utrymme för studier om hur revisionsberättelsen och 

intressenterna kan påverka företagets ekonomiska prestation och finansiella ställning.  

 

På grund av att företags interaktion med intressenter fungerar åt båda håll finns en 

frågeställning om hur de kausala sambanden mellan revisionsanmärkningen och företags 

finansiella situation ser ut. I en belgisk studie av Gaeremynck & Willekens (2003) 

undersöker författarna om en oren revisionsberättelse ökar risken för företag att gå i 

konkurs, samt om en högre risk att gå i konkurs leder till en oren revisionsberättelse. De 

finner stöd för båda dessa hypoteser och beskriver att sambandet mellan dessa variabler 

går åt båda hållen (Gaeremynck & Willekens, 2003, s. 78). Liknelser kan göras till 

sambanden mellan revisionsanmärkningar och företags ekonomiska prestation och vad 

som egentligen driver vad. Det kan därför ses som intressant att undersöka om det är 

företags ekonomiska prestation som driver sannolikheten för en viss typ av 

revisionsberättelse, om det är typen av revisionsberättelse som driver företags 

ekonomiska prestation eller om de båda driver varandra. Att företags dåliga finansiella 

situation föranleder en oren revisionsberättelse har tidigare studerats av bland annat 

Laitinen & Laitinen (1998) och Pasiouras et al. (2007). Däremot är det relativt outforskat 

hur en oren revisionsberättelse eller revisionsanmärkning påverkar det reviderade 

företaget och dess ekonomiska prestation åren efter.  

 

Tidigare studentuppsatser av Rimo & Wiklund (2007) och Abbas & Elledil (2013) har 

undersökt den orena revisionsberättelsens påverkan på vissa nyckeltal. Dessa studier är 

geografiskt avgränsade till alla aktiebolag registrerade i Umeå respektive Skåne. Rimo & 

Wiklund (2007, s. 41-42) finner att första och andra orena revisionsberättelsen ger 

försämrade nyckeltal de följande åren. De finner också att ju allvarligare grader av oren 

revisionsberättelse desto större blev förändringarna för de undersökta nyckeltalen. Abbas 

& Elledil (2013, s. 84-88) visar bland annat att en oren revisionsberättelse har en negativ 

påverkan på det reviderade företagets soliditet och antal anställda samt att de finner att 

det är vanligare med going concern-varningar för företag som erhåller en oren 

revisionsberättelse tidigare år. Utöver en geografisk avgränsning kan specifika branscher 

studeras vilket har gjorts av bland annat Kennmark & Nordqvist (2009) som riktar in sig 

på små företag inom restaurangbranschen. De fann inget stöd för att den orena 

revisionsberättelsen försämrar företags nyckeltal. 

 

Tidigare studier har visat samband mellan orena revisionsberättelser och försämring av 

nyckeltal för företag inom specifika geografiska områden. Däremot har inget bevis 

funnits för detta samband i studier som har avgränsat sig till enskilda branscher. Då 

företags nyckeltal kan påverkas av faktorer som skiljer sig åt mellan olika branscher kan 

detta ha en inverkan på resultaten. Därför anser vi att en studie av en specifik bransch 

eliminerar dessa skillnader och resultaten kan därmed bli mer generaliserbara till en 

population som består av företag inom en särskild bransch. I denna studie ämnar vi 

undersöka företag inom byggbranschen och deras ekonomiska prestation. 

 

Branschen för byggverksamhet motsvarar 9 % av företagen inom Sveriges privata 

näringsliv (Ekonomifakta, 2016). Inom byggbranschen tillämpas exempelvis 

redovisningsreglerna om successiv vinstavräkning och värdering av pågående arbeten 

som gör branschen särskilt komplex ur ett revisionsperspektiv (FAR Akademi). 

Dessutom har byggbranschen stora problem med svartarbete och det följande skattefelet 

på grund av detta beräknas till elva miljarder kronor (Finansdepartementet, 2014, s. 68). 

Redovisnings- och revisionsproblematiken i branschen har lett till att byggföretag sedan 
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den 1 januari 2016 ska ha elektroniska personalliggare om verksamheten förväntas att 

drivas vidare efter den 30 juni 2016 (Skatteverket). Storleken, komplexiteten samt 

redovisnings- och revisionsproblematiken gör att vi anser att svenska företag inom 

byggbranschen är intressant att studera. 

 

1.3 Problemformulering 
Finns det ett negativt samband mellan erhållandet av en revisionsanmärkning och den  

efterföljande ekonomiska prestationen för svenska privata aktiebolag inom 

byggbranschen? 

 

1.4 Syfte 
Det främsta syftet med denna studie är att undersöka hur svenska byggföretags 

ekonomiska prestation i termer av nyckeltal och framtida fortlevnad är associerade med 

erhållandet av en revisionsanmärkning tidigare år. Vår studie ämnar undersöka om det 

finns ett samband mellan revisionsanmärkningen och en efterföljande negativ 

efterföljande förändring i företags nettoomsättning, antal anställda, soliditet, 

genomsnittlig skuldränta, kassalikviditet och avkastning på totalt kapital. Vidare syftar 

studien även till att undersöka om revisionsanmärkningen är associerad med företagens 

fortlevnad. 

 

Ett delsyfte för studien är också att undersöka huruvida företag som erhållit en 

revisionsanmärkning ett år även är associerade med erhållandet av ytterligare 

anmärkningar efterföljande år. Ett andra delsyfte med studien är att undersöka om 

förändringar och trender i företags ekonomiska prestation har ett negativt samband med 

den efterföljande revisionsberättelse som utfärdas.  

 

1.5 Avgränsningar 
Vår studie kommer att avgränsas geografiskt till att undersöka svenska företag. Utöver 

detta kommer företagen i studien endast omfatta privata aktiebolag som blivit reviderade 

och som är verksamma inom byggbranschen. För att exkludera företag som endast driver 

en liten verksamhet, alternativt inte driver någon verksamhet alls, har vi begränsat oss till 

de företag som för räkenskapsåret 2011 hade en omsättning på minst 1 miljon kronor. 

Just räkenskapsåret 2011 kommer fungera som utgångspunkt i vår studie. Ett av studiens 

delsyften undersöker tidsperioden 2008-2011 medan studiens huvudsyfte undersöker 

sambandet mellan revisionsanmärkningen och förändringarna i nyckeltalen under de tre 

efterföljande åren, det vill säga till och med räkenskapsåret 2014. Detta innebär att 

tidsspannet som undersökts i studien är mellan räkenskapsåren 2008-2014. Vidare 

beskrivningar av hur studiens urval ser ut finner ni i kapitel 4.1 Urval. 

 

1.6 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
På ett teoretiskt plan ämnar studien att bidra med ytterligare forskning gällande 

sambandet mellan revisionsanmärkningen och den ekonomiska prestationen för de 

reviderade företagen. Detta område är relativt outforskat och vi hoppas kunna komplettera 

tidigare studier och bidra med ytterligare stöd för vilka specifika nyckeltal som är 

associerade med erhållandet av en revisionsanmärkning och till vilken grad de är 

associerade. Vår studie ämnar förklara hur trenden i företags ekonomiska prestation kan 

se ut efter erhållandet av en revisionsanmärkning. Vidare hoppas vi även kunna bidra med 
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ytterligare kunskap om sambandet mellan förändringen i företags ekonomiska prestation 

och en efterföljande revisionsanmärkning.  

 

Praktiskt bidrar studien genom att öka företags förståelse av hur viktigt det är att lämna 

korrekt finansiell information i sina årsrapporter. Studien bidrar till att förbättra företags 

uppfattning om de konsekvenser som kan följa av ett erhållande av en anmärkning vid 

revisionen. Eftersom vi specifikt valt att inrikta oss mot byggbranschen, är det dessa 

företag som får extra nytta av resultaten från denna studie. Vi hoppas att denna studie ska 

ge byggföretag incitament att lämna korrekta finansiella rapporter. 
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2. Metodologi 

I detta kapitel redogör vi för de metodologiska frågor och val som vår studie utgår från. 

Detta gör vi genom att diskutera studiens forskningsstrategi, angreppssätt, 

verklighetssyn och kunskapssyn .Genom att redogöra för dessa bistår vi läsaren med en 

förståelse för de val vi gör samt varför de är lämpliga för vår aktuella studie. Kapitlet 

avslutas med en genomgång av studiens perspektiv, den litteratursökning vi genomfört 

samt en diskussion kring de källor som använts.

 

2.1 Förförståelse 
Thurén (2007, s. 60) menar att vi inte kan förstå även de enklaste ting utan någon typ av 

förförståelse. Istället menar han att alla våra tolkningar och uppfattningar beror på den 

förförståelse vi fått från exempelvis våra erfarenheter. Denna förförståelse spelar även en 

roll inom forskning och vetenskap. Olsson & Sörensen (2011, s.101) skriver att 

förförståelse är den erfarenhet som en forskare har om det ämne som ska studeras samt 

att denna förförståelse kan ha en påverkan på studien under studiens gång. Enligt Bryman 

(2011, s. 43) ska en samhällsforskare vara objektiv och fri från värderingar i kvantitativa 

studier. Forskaren ska därmed inte låta sina erfarenheter och förförståelse påverka studien 

på ett negativt sätt utom i de studier där viss tolkning krävs. För att visa hur vår 

förförståelse kan påverka vår studie finner vi det viktigt att redogöra för vår förförståelse 

och vår bakgrund. 

 

Författarna till denna studie har likartade akademiska bakgrunder då båda har studerat 

civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Inom utbildningen 

har vi båda läst med inriktning mot redovisning samt revision och vi uppfyller båda de 

teoretiska krav som Revisorsnämnden ställer för auktorisation av revisorer. I vår 

utbildning har vi läst kursen Advanced Auditing som är en del av vår förkunskap inom 

ämnet revision. Utöver detta har vi båda läst en kurs i statistik vilket delvis var till nytta 

vid studiens databearbetning och dataanalys. Vår förförståelse är begränsad till den vi 

erhållit genom vår utbildning och vi saknar praktisk erfarenhet inom revision och andra 

områden som studien relaterar till. Den förförståelse vi besitter kan således klassificeras 

som andrahandsförförståelse då den härstammar från de föreläsningar vi deltagit i, den 

kurslitteratur vi tidigare läst och från övriga aktiviteter och moment som vi genomgått 

under studiernas gång (Johansson-Lindfors, 1993, s. 76). Då denna studie är av kvantitativ 

art har vi ämnat genomgående i studien att agera objektivt och fritt från eventuella 

förutfattade meningar och värderingar. 

 

2.2 Forskningsstrategi  
Eliasson (2013, s. 21) menar att det generellt finns två metoder att utgå från för att 

undersöka en studies valda ämne, antingen kvalitativ eller kvantitativ metod. Valet av 

metod bör grunda sig i vad forskaren huvudsakligen vill ta reda på och studiens syfte 

(Saunders et al. 2012, s. 161). En kvalitativ metod ämnar gå in på djupet och bilda en 

berättande förklaring till varför objekten i studien beter sig på ett visst sätt (Eliasson, 

2013, s. 21). Bryman (2011, s. 40-41) menar att kvalitativa metoder innebär att forskare 

försöker förstå hur individerna uppfattar olika situationer för att skapa nya teorier. 

Kvantitativa studier ämnar istället samla och analysera data med hjälp av kvantifiering. 

Vidare passar en kvantitativ metod bra till studier som ämnar generalisera resultaten på 

stora populationer (Eliasson, 2013, s. 21). Bryman (2011, s. 40) menar vidare att 
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kvantitativa metoder lägger fokus på prövning av tidigare teorier och att positivismens 

kunskapssyn är att föredra. 

 

I vår studie lämpar sig en kvantitativ metod bäst då vi ämnar undersöka om företags 

ekonomiska prestation i form av nyckeltal har ett samband med erhållandet av en 

revisionsanmärkning. Dessa resultat vill vi sedan kunna generalisera på hela 

populationen. Vidare passar en kvantitativ metod bra då vi utgår från tidigare teorier för 

att bilda och testa våra hypoteser i enlighet med den deduktiva ansatsen. Utöver detta 

menar Bryman (2011, s.40) att en kvantitativ metod passar väl till den positivistiska 

kunskapssyn och objektivistiska verklighetssynen som vi redogör för senare i detta 

kapitel. För vår studie är en kvalitativ metod inte lämplig eftersom syftet är att undersöka 

revisionsanmärkningens samband med det reviderade företagets ekonomiska prestation 

vilket lämpar sig bättre med kvantifierbara och generaliserbara resultat. Användandet av 

en kvantitativ metod rättfärdigas ytterligare då liknande studier av Duréndez Gómez-

Guillamón (2003), Ireland (2003) och Pasiouras, et al. (2007) med flera har använt sig av 

just kvantitativa metoder när de har undersökt sambandet mellan nyckeltal och en oren 

revisionsberättelse. 

 

2.3 Angreppssätt 
Vid utförandet av en studie finns olika angreppssätt som beskriver sambandet mellan 

studiens teori och dess empiri. I grova drag kan en studie antingen utgå från teorin för att 

sedan testas i empirin alternativt kan den utgå från empirin för att sedan skapa eller 

utveckla teorin (Saunders et al., 2012, s. 144-145). Dessa två angreppssätt kallas för 

deduktiv och induktiv ansats. Utöver dessa angreppssätt menar Saunders et al. (2012, s. 

144-145) att en studie även kan ha en abduktiv ansats vilket innebär en blandning av de 

tidigare nämnda angreppssätten. 

 

Bryman (2011, s. 26-29) beskriver att en deduktiv ansats har sin bas i den existerande 

teorin och det befintliga kunskapsläget. Utifrån denna teori utvecklar forskaren hypoteser 

som sedan testas empiriskt i syfte av att antingen förkastas eller inte förkastas. Följden av 

detta blir sedan att den existerande teorin formuleras om beroende på de resultat som har 

uppkommit i den empiriska granskningen. Den induktiva ansatsen utgår från motsatt håll, 

det vill säga att den utgår från de observationer som studeras. Utifrån det granskade 

materialet drar forskaren sedan slutsatser och utvecklar en teori som baseras på empirin 

(Bryman, 2011, s. 28). 

 

Vår studie har, i enlighet med den deduktiva ansatsen som vi utgår från, sin utgångspunkt 

i existerande teorier om exempelvis intressentmodellen samt tidigare forskning inom 

relaterade områden. Utifrån dessa teorier har vi utvecklat ett antal hypoteser som vår 

empiriska granskning sedan ämnar testa. På ett objektivt sätt presenterar vi resultatet av 

hypotesprövningarna för att sedan koppla detta tillbaka till den existerande teorin och för 

att dra vissa slutsatser. 

 

2.4 Verklighetssyn 
Saunders et al. (2012, s. 131) förklarar hur ontologiska frågeställningar behandlar 

forskarens syn på verkligheten och hur han eller hon uppfattar den. Antingen uppfattas 

sociala entiteter som objektiva enheter, det vill säga att de uppfattas likadant av alla 

aktörer, eller så betraktas de olika från aktör till aktör då de sociala entiteterna är 

konstruktioner utifrån aktörernas tolkningar (Bryman, 2011, s. 35). Dessa syner på 
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verkligheten benämns som objektivism och konstruktionism. Objektivismen menar att 

sociala företeelser är helt oberoende av sociala aktörer (Bryman, 2011, s. 36; Saunders et 

al., 2012, s. 131). Detta innebär att individer inte kan påverka dessa företeelser som 

därmed kommer att ses på samma sätt oavsett vilken individ som beaktar dessa. I vår 

studie använder vi oss av sekundärdata som ursprungligen kommer från företagens 

årsredovisningar. Genom studien har vi exkluderat egna åsikter och reflektioner och 

istället har vi ämnat att på ett objektivt sätt beskriva resultaten från vår empiriska 

granskning.  

 

Som alternativ till objektivismen finns konstruktionismen som menar att sociala 

företeelser inte är på förhand givna eller oberoende av de sociala aktörerna. Bryman 

(2011, s. 36-37) menar att konstruktionismen istället behandlar verkligheten och sociala 

företeelser som skapelser utifrån individers tolkningar och handlingar. Till skillnad från 

objektivismen så anses verkligheten inom konstruktionismen vara unik för varje individ. 

För att på mest lämpliga sätt besvara studiens problemformulering behandlar vi studien 

och den empiri vi granskat på ett oberoende sätt utan att tolka dessa observationer. I 

enlighet med objektivismen är verkligheten som redovisas i denna studie baserad på de 

resultat som uppkommit efter vår empiriska undersökning och inte utifrån våra egna 

tolkningar. 

 

2.5 Kunskapssyn  
Inom samhällsvetenskaplig forskning finns det två sätt att se på vad kunskap är (Bryman, 

2011, s. 29-30). Positivismen menar att man följer naturvetenskapens synsätt, vilket 

innebär att man utgår från teori för att testa om den stämmer överens med verkligheten. 

En studie med positivistiskt synsätt ska även vara fritt från värderingar och resultatet ska 

kunna bekräftas av sinnena. Vidare nämner Thurén (2007, s. 17) att positivismens syn på 

kunskap även tillåter det vi kan räkna ut med vår logik. Han menar vidare att positivismen 

kräver att alla iakttagelser ska vara kritiskt granskade och att vi endast kan förlita oss på 

fakta som har stöd till all rimlig sannolikhet. Den andra kunskapssynen är hermeneutiken 

som bygger på förståelse och tolkning (Bryman, 2011, s. 32). Inom hermeneutiken anses 

att det finns skillnader mellan naturvetenskapens studieobjekt och människorna och deras 

institutioner och att resultaten behöver tolkas för att man ska förstå innebörden av dem. 

Thurén (2007, s. 94) menar att hermeneutiken kräver kunskapskällor som ligger utanför 

våra sinnen, det kan vara exempelvis empati. 

 

Genom denna studie ämnar vi att ge ytterligare kunskap om hur företags ekonomiska 

prestation är sammankopplad med erhållandet av en revisionsanmärkning. I strävan för 

att nå detta, syftar våra resultat att visa statistiska samband vilka inte har utrymme för 

egna tolkningar. Därför har vi utgått från en positivistisk kunskapssyn. Positivismen 

tillåter statistisk hantering av kvantitativ data vilket är lämpligt för vår studie och dess 

syfte och problemformulering (Thurén, 2007, s. 17). För denna studie är hermeneutisk 

kunskapssyn inte lämplig då vi främst jämför siffror som nyckeltal och statistiska data 

och inte beteenden hos företagsledningen eller intressenter. Detta gör att studien inte 

innehåller utrymme för egna tolkningar. 

 

2.6 Perspektiv 
För att läsaren inte ska applicera egna perspektiv som inte överensstämmer med studiens 

synvinkel är det viktigt att redogöra för vilket perspektiv studien utgår ifrån (Bjereld et 

al., 2009, s. 17). I denna studie appliceras företagets perspektiv då studien ämnar studera 
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sambandet mellan en revisionsanmärkning och förändringar i det reviderade företagets 

nyckeltal. Exempelvis antar vi att en ökning i nyckeltal som exempelvis nettoomsättning, 

soliditet och kassalikviditet anses vara positivt, vilket kan hänföras till att vi utgår från 

företagens synvinkel. Andra perspektiv som denna studie hade kunnat applicera är olika 

intressenters perspektiv då de kan vara intresserade av revisionsberättelsen. Men då 

studien ämnar undersöka sambanden för just det reviderade företaget med målet att 

upplysa företagen om konsekvenserna av den en revisionsanmärkning, väljer vi att utgå 

från företagens perspektiv.  

 

För studiens delsyfte utgår vi även där från företagens perspektiv då vi undersöker vad 

som leder fram till en revisionsanmärkning. Här hade exempelvis revisorernas perspektiv 

varit möjligt att utgå från då resultatet från delsyftet skulle kunna användas för att bedöma 

när en revisionsanmärkning skall lämnas. Resultatet från studiens delsyfte kan användas 

av företag för att minska risken för att erhålla en revisionsanmärkning. Därför appliceras 

företagets perspektiv genomgående i hela studien. 

 

2.7 Litteratursökning 
Genom vår studie har vi genomfört en litteratursökning för att fördjupa vår förståelse 

inom studiens ämne. När vi sökt litteratur har vi främst använt oss av Umeå 

universitetsbiblioteks databas, Google Scholar och Business Source Premier (EBSCO). 

Vi har utgått från dessa databaser då de kunnat erbjuda vetenskapligt granskade artiklar 

inom vårt ämnesområde. Från dessa databaser har vi funnit vetenskapliga artiklar, 

kurslitteratur och annan facklitteratur som vi använt oss av och nämnt i studien eller som 

bara använts för att öka vår egen förståelse för ämnet.  

 

Vid val och användande av vetenskapliga artiklar har vi strävat efter att använda oss av 

artiklar som är sakkunnigt granskade, eller Peer-reviewed. Detta på grund av att dessa 

artiklar kan anses vara mer trovärdiga än källor som inte är sakkunnigt granskade. Utöver 

de artiklar som använts i studien har fler artiklar studerats men sedan exkluderats på grund 

av dess relevans eller lämplighet i vår studie.  

 

Vi har genomfört sökningar på både svenska och engelska för att finna en större mängd 

litteratur jämfört med om vi endast skulle begränsa oss till det ena språket. Samtliga 

vetenskapliga artiklar vi använt oss av i studien är dock på engelska. Av den anledningen 

väljer vi att nedan presentera de sökord som vi använt oss av på engelska även om den 

svenska översättningen också använts vid litteratursökningen. De sökord vi främst använt 

oss av är: audit, auditor, audit report, audit opinion, qualified audit report, qualified audit 

opinion, modified audit report, modified audit opinion, effects of audit, audit effects, 

stakeholder theory, agency theory, information asymmetry, signalling. 

 

2.8 Källkritik 
Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014, s. 179) är syftet med källkritik att bestämma 

om en källa är valid, reliabel och relevant för den aktuella studien. Målet med att agera 

källkritiskt vid en studie är att kunna filtrera bort information som kommer från icke 

tillförlitliga källor. Istället ska en studie grunda sig på relevant och trovärdig information. 

För att bedöma hur bra en källa är menar Thurén (2013, s. 7-8) att källkritiken utgår från 

fyra principer; äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. 
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Thurén (2013, s. 17) menar att en källas äkthet behandlar huruvida källan är äkta och inte 

en förfalskning. Problematiken kring källors äkthet har blivit mer relevant sedan en större 

del information hämtas digitalt (Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014, s. 180). I denna 

studie har en stor del av vår litteratursökning utgått från internet. Exempelvis har vi använt 

oss av information från webbplatser i studiens inledning med syfte av att introducera 

ämnet och dess bakgrund. Vid användandet av dessa källor har vi granskat utgivaren som 

står bakom informationen och bedömt huruvida de kan anses vara pålitliga. Bland dessa 

källor finns bland annat Skatteverket, Revisorsnämnden och FAR som vi anser är vara 

trovärdiga. Vi har även genomgående använt oss av vetenskapliga artiklar som teoretisk 

grund i vår studie. Samtliga vetenskapliga artiklar som använts i studien har blivit 

sakkunnigt granskade, det vill säga att de är peer-reviewed. Därmed kan det antas att 

källorna både är äkta men även att informationen från dessa källor är trovärdig.   

 

Thurén (2013, s. 7) skriver även att en källa är mer trovärdig ju nyare och mer aktuell den 

är. Detta är vad som beskrivs som principen tidssamband. I vår studie har vi använt oss 

av både äldre källor från 70-, 80-talet men även nyare källor som nyligen släppts. I vår 

studie har vi utgått från företagsekonomiska teorier så som bland annat agentteorin, teorin 

om informationsasymmetri och signalering vilka alla skrevs kring 70-talet. Då dessa är 

av sådan vikt för vår teoretiska referensram ansåg vi att det var bättre att referera till 

originalkällan istället för de nyare versioner som givits ut mer nyligt. Däremot har vi för 

att säkerställa aktualiteten av de äldre källorna även läst igenom de nyare versionerna. 

Dessutom är dessa teorier så pass generellt accepterade och fortfarande relevanta, vilket 

kan ses i nyare studiers användande av just dessa teorier, att vi anser att användandet av 

dessa är rättfärdigat. 

 

En bra källa ska enligt Thurén (2013, s. 8) inte referera till en annan källa utan den ska 

vara oberoende. För att uppfylla detta kriterium har vi i största möjliga mån använt oss 

av primärkällor och undvikit sekundärkällor. Genom en utförlig litteratursökning har vi 

funnit förstahandskällor för de påståenden och information vi delgivit i studien. Därmed 

har vi inte haft ett behov av att använda sekundärkällor. Den enda gången vi använt oss 

av sekundärkällor är då vi hämtat data i form av exempelvis finansiella nyckeltal och 

revisionsinformation från företagens årsredovisningar. Primärkällan i detta fall är att 

själva observera data och hämta in den från den officiella årsredovisningen men detta var 

för tidskrävande för vår studie. Istället hämtade vi data från databasen Retriever Business. 

Databasen är i våra ögon trovärdig och för att försäkra oss om detta har vi även genomfört 

stickprov där vi kontrollerat att korrekta värden har hämtats.  

 

Den sista principen är den som Thurén (2013, s. 8) och Eriksson & Wiedersheim-Paul 

(2014, s.180) benämner som tendensfrihet eller tendenskritik. Detta kriterium behandlar 

huruvida en källa kan ha vinklat informationen som en följd av författarens egna 

intressen. För att till så stor utsträckning som möjligt använda oss av opartiska källor har 

vi strävat efter att källorna ska vara vetenskapligt eller sakkunnigt granskade. Dessutom 

har vi försökt att inte förlita oss på en enda källa vid ett påstående. Istället har vi strävat 

efter att finna flera källor som styrker samma tes för att sedan använda den mest relevanta 

och aktuella.  
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3. Teoretisk referensram 

Syftet med den teoretiska referensramen är att ge läsaren en förståelse för de teorier 

och tidigare studier som vår studie har som grund. Detta kapitel inleds med en 

genomgång av olika företagsekonomiska teorier som appliceras på studiens ämne, 

revision. Sedan redogörs för den process som leder fram till revisionsberättelsen, i syfte 

att läsaren ska få kunskap om ämnet. Slutligen redovisas en genomgång av tidigare 

studier som ligger som grund för de hypoteser som studien undersöker.

 

3.1 Agentteorin 
Agentteorin beskriver relationen mellan en principal eller uppdragsgivare och en agent 

som ska utföra ett uppdrag å uppdragsgivarens vägnar (Ross, 1973 s. 134-135; Jensen & 

Meckling, 1976, s. 308). Vidare har principalen och agenten olika mängder information 

gällande uppdraget och båda parter strävar efter att maximera sin egen nytta. Ross (1973, 

s.134) menar att när agenten har möjlighet att agera på olika sätt skapas ett agentproblem 

där agenten kommer agera efter vad som ger agenten själv mest nytta. I stort sett alla avtal 

har någon form av agentproblem. Det kan vara mellan exempelvis en anställd och 

arbetsgivare eller staten och de aktörer som staten reglerar. Ett vanligt exempel på när 

agentproblem uppstår är då företagets ägare anlitar en styrelse eller ledning för att leda 

företaget, det vill säga att företagets ägande och kontroll är separerad. Detta är vanligt i 

aktiebolag där aktieägarna inte samtidigt deltar i företagets ledning (Jensen & Meckling, 

1976, s. 308-309). Problemet i denna situation handlar om hur principalen ska få agenten 

att maximera principalens nytta, snarare än sin egen. 

 

Antle (1982, s. 512) menar att det finns tre olika sätt att lösa agentproblemet i ett företag. 

Det första är att företaget endast betalar en fast lön till ledningen, utan innehåll av bonusar 

och liknande. Detta skulle innebära att ledningen endast lägger ner precis tillräckligt 

engagemang för att nå minimi-kraven men även att de inte heller har något incitament att 

manipulera redovisningen. Denna lösning skapar dock en kostnad för ägarna eftersom 

ledningen inte har incitament att prestera bättre resultat än nödvändigt. Det andra 

alternativet är att ge ledningen betalt utifrån företagets prestation. Denna lösning 

eliminerar risken för företagets ägare, men placerar risken på ledningen då de kanske inte 

kan leverera önskat resultat. Däremot kan denna lösning ge ledningen incitament att 

manipulera företagets redovisning. Antle (1982, s. 512-513) menar vidare att den bästa 

lösningen på agentproblemet är att anlita en revisor. Detta ger ledningen ett incitament 

att rapportera rättvisande och korrekt information eftersom det annars skulle upptäckas 

av revisorn. Ägarna kan därmed utifrån denna mer trovärdiga information utvärdera och 

bedöma ledningens förvaltning av företaget.  

 

Agentteorin har stor betydelse i att förklara behovet av revision och revisorns roll som 

medlare och bedömare av information mellan företag och dess intressenter. Denna teori 

blir relevant för vår studie då den förklarar företagens efterfrågan av att bli reviderade. 

Detta blir viktigt eftersom vi undersöker om intressenters agerande kan påverka företaget 

i de fall när revisorn uppger att företagets information på ett eller annat sätt inte är helt 

korrekt. 
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3.2 Informationsasymmetri och signalering 
Relaterad till agentteorin är teorin om informationsasymmetri som innebär att en part har 

mer eller bättre information än sin motpart. Fenomenet informationsasymmetri kan 

exempelvis förekomma på marknaden eller i agentförhållandet som beskrivits tidigare. 

Den första och kanske mest välkända studien kring ämnet informationsasymmetri gjordes 

av Akerlof (1970). Han förklarar informationsasymmetrin genom att illustrera situationen 

på en marknad för begagnade bilar där det finns fyra typer av bilar; nya och begagnade 

bilar, samt bra och dåliga bilar (Akerlof, 1970 s. 489). I denna situation vet säljaren mer 

om bilen som ska säljas och dess kvalitet jämfört med köparen. Köparen kan inte heller 

avgöra om det är en bra investering då både bra bilar och dåliga bilar, även kallade lemons, 

har samma pris. Följden av denna situation blir då att de dåliga bilarna driver bort de bra 

bilarna från marknaden (Akerlof, 1970, s. 489-490). 

 

Informationsasymmetri finns även på andra marknader, till exempel på kapitalmarknaden 

vilket förklaras av bland annat Healy & Palepu (2001). Healy & Palepu (2001, s. 408) 

bygger vidare på Akerlofs idé om att informationsasymmetrin leder till att marknaden 

undervärderar bra, i detta fall affärsidéer, och övervärderar dåliga affärsidéer. Den typ av 

informationsasymmetri som är mest relevant i vår studie är den som uppstår mellan ett 

företag och dess intressenter. Intressenterna i form av exempelvis aktieägare och 

leverantörer har främst årsredovisningar och andra officiella rapporter att utgå från medan 

företaget och dess ledning har mer och bättre information än så. 

 

Sammanfattningsvis gällande informationsasymmetrin kan sägas att det är ett hinder som 

påverkar marknaden och dess aktörer i strävan mot en effektiv resursallokering. Healy & 

Palepu (2001, s. 408) menar att det finns flera olika sätt för att motverka 

informationsasymmetrin, däribland regleringar av vad företag måste redovisa och 

användandet av mellanhänder som arbetar för att tillgodose aktörerna med mer och bättre 

information. Genom olika typer av signaler kan aktörer minska informationsasymmetrin 

mellan sig själva och andra parter. Detta diskuteras av Spence (1973) som använder sig 

av arbetsmarknaden för att beskriva signalering. På arbetsmarknaden signalerar 

arbetssökande deras kapacitet och kompetens via exempelvis sin utbildning, tidigare 

erfarenheter och annan information (Spence, 1973, s. 357). Syftet med dessa signaler är 

för den arbetssökande att minska informationsasymmetrin mellan sig själv och den 

potentiella arbetsgivaren för att visa att de är lämpade för arbetet.  

 

Tanken med signalteorin är i grova drag att den part som sitter på mer information, genom 

signaler, delar med sig av information till den part som har mindre information (Spence, 

2002, s. 434). Spence (1973, s. 356) skriver även att signalteorin kan på liknande sätt 

användas i andra situationer än på just arbetsmarknaden. Exempelvis skickar företag 

signaler utifrån de transaktioner de väljer eller planerar att göra på marknaden. Om ett 

företag tillkännager en hög utdelning ökar ofta aktiekursen till följd av att investerare ser 

detta som en positiv signal (Brealy et al., 2014, s. 467). Om ett företag istället beslutar sig 

för att köpa tillbaka aktier kan detta ses som en indikation på att aktien är undervärderad. 

Liknande signaler nämns också i Pecking order teorin där en nyemission blir en signal till 

investerare att aktierna är övervärderade vilket sedan får effekten av att aktiekursen 

sjunker (Korajczyk et al., 1991, s. 707; Masulis & Korwar, 1986, s. 116-117). 

 

Av relevans för denna studie kan en parallell dras från relationen mellan arbetsgivare och 

arbetssökande till relationen mellan företag och dess intressenter där signaler skickas i 

olika former. Mellan företaget och dess intressenter existerar en informationsasymmetri 
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eftersom företaget har mer och bättre information jämfört med intressenterna. För att 

motverka detta kan företag använda sig av revision för att signalera till sina intressenter 

att deras årsredovisning är trovärdig (Eilifsen, et.al, 2014, s. 6-7). Användandet av 

revision som en typ av signalering har bland annat studerats av Lennox & Pittman (2011, 

s. 1675) som menar att företag som fortsätter att bli reviderade, trots att det inte längre är 

obligatoriskt, erhåller bättre kreditbetyg. Vidare menar de att företag som frivilligt blir 

reviderade förmedlar viktig information som fungerar som signaler till aktörer utanför 

företaget. 

 

3.3 Intressentmodellen 
I ett företags miljö finns flera olika intressenter som på olika sätt är intresserade av 

verksamheten. Intressenten kan vara en individ eller en grupp som antingen påverkar eller 

blir påverkade av företaget (Freeman, 1984, s. 1). Intressentmodellen grundar sig i boken 

Strategic Management: A Stakeholder Approach som skrevs av R Edward Freeman 1984. 

Modellen syftar till att beskriva företagets förhållande till dess olika intressenter. De olika 

intressenterna kan vara exempelvis ägare, anställda, kreditgivare, leverantörer, kunder 

och olika myndigheter vilka illustreras i Figur 1 (Smith et al., 2015, s. 22; Freeman, 1984, 

s. 55). 

 

 
Figur 1 Intressentmodellen. 

Freeman (1984) behandlar i sin bok the stakeholder approach, eller intressentmodellen 

som teorin senare kom att kallas på svenska. Där redogör han för de grupper eller 

individer i företagets omgivning som påverkar företagets verksamhet och som själva kan 

bli påverkade av den. Freemans (1984, s. 246-247) syfte med intressentmodellen är att 

visa att företag måste ta hänsyn till dess intressenter i dess förvaltning och ledning av 

företaget. 

 

De olika intressenterna har olika relationer till företaget och deras behov och nytta av 

företagets information skiljer sig åt (Smith et al., 2015, s. 22). Intressenterna söker en 

balans mellan deras bidrag  till företaget och de belöningar de erhåller i utbyte. Ägarna 

bidrar med kapital till företaget och får tillbaka någon typ av avkastning som 

kompensation för sitt bidrag. Balansen mellan storleken på ägarnas bidrag och den 

Företaget

Ägare

Anställda

Kreditgivare

Leverantörer

Kunder

Stat och 
kommuner
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kompensation de erhåller avgör om de vill tillhöra företagets intressenter eller inte (Ax et 

al., 2015, s. 22). Vad gäller ägares informationsbehov kan de använda företagets externa 

redovisning för att utvärdera ledningens förvaltning och för att ta beslut om de vill köpa, 

behålla eller sälja aktier i fallet för aktiebolag (Smith et al., 2015, s. 23). Därmed blir det 

av vikt för dessa intressenter att revisionen kan tillföra den externa redovisningen mer 

trovärdighet.  

 

De anställda arbetar i företaget och får lön, bonusar och olika typer av trygghet som 

kompensation för deras insatser i företaget (Ax et al., 2015, s. 22). Deras intresse ligger 

främst i företagets framtida ekonomi och möjligheterna till om de ska kunna behålla sin 

anställning eller inte (Smith et al., 2015, s. 27). Även företagets betalningsförmåga är 

också av intresse då de anställda vill säkerställa att de kommer att få sin lön utbetald. Till 

intressegruppen för anställda brukar även fackföreningar räknas in då de agerar som 

ombud för de anställda och delar intresset för anställningstryggheten. 

 

Företagets leverantörer bidrar med varor och tjänster av olika typer beroende på företagets 

verksamhet. Leverantörernas största intresse av företagets information är att bedöma 

deras betalningsförmåga vid försäljningar där de ger krediter till företaget (Smith et al., 

2015, s. 26). Om företaget har dålig betalningsförmåga och leverantören bedömer det som 

en risk för att betalningen kommer att utebli, kan de välja att inte ge krediter eller att inte 

genomföra transaktionen överhuvudtaget. På längre sikt kan leverantörer också vara 

intresserade av företagets information om de har pågående långvariga relationer som de 

vill behålla (Smith et al., 2015, s. 26). Jämfört med leverantörer har även kunder på 

motsvarande sätt ett intresse i företaget. Kunderna köper företagets varor eller tjänster 

och betalar för dessa. Vid betalningar i förskott är kunderna intresserade av företagets 

förmåga att faktiskt kunna leverera varan eller utföra tjänsten (Smith et al., 2015, s. 26). 

I byggbranschen blir detta aktuellt då kunder vill vara säkra på att byggföretaget kommer 

kunna färdigställa arbetet, som involverar långa och dyra kontrakt. 

 

Många företag har relationer till olika banker, kreditinstitut eller andra kreditgivare som 

tillför kapital till företaget. I utbyte för detta kapital kräver de exempelvis räntor och 

amorteringar (Ax et al., 2015, s. 22; Smith et al., 2015, s. 26). Kreditgivare är intresserade 

av företagets kreditrisk, vilket definieras som risken att företaget inte fullgör sina 

finansiella åtaganden och inte infriar sina betalningsförpliktelser (Smith et al., 2015, s. 

26; Swedbank). Därmed är de intresserade av företagets kortsiktiga betalningsförmåga i 

form av likviditet och nuvarande soliditet (Smith et al., 2015, s. 26). Denna information 

kan de främst inhämta från företagets externa information som kan vara antingen 

reviderad eller inte beroende på företagets bolagsform och storlek.  

 

Staten och kommuner har intressen i företag då deras uppgift är att ta ut skatter och andra 

avgifter. Beroende på företagets bolagsform och vem som är skattskyldig varierar det om 

staten är intresserade av själva företaget eller ägarna. I vår studie är samtliga företag 

aktiebolag vilket enligt § 10, kap. 65 Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) innebär att det 

är den juridiska personen som är skattepliktig och betalar en skatt om 22 % på det 

skattepliktiga resultatet. Det intressanta för staten och kommunerna är om företagets 

externa redovisning är upprättad enligt god redovisningssed och därmed att företaget 

betalar skatt på det korrekta skattepliktiga resultatet (Smith et al., 2015, s. 28). 

 



15 
 

3.4. Revision 
Finansiella rapporter som exempelvis årsredovisningar är ett viktigt verktyg när det gäller 

företags interaktion med olika intressenter. Många av intressenterna tar beslut gällande 

företaget genom att granska företagets finansiella rapporter (Eilifsen 2014 s. 4). Som 

beskrivits tidigare i avsnitten för agentteorin, informationsasymmetri samt teorin om 

signalering så fungerar revisionen som en mellanhand mellan företaget och dess 

intressenter. Intressenters användande av företagets finansiella information skapar 

företagens efterfrågan att bli reviderade eftersom revisionen ger de finansiella rapporterna 

mer trovärdighet. Revisionen ser på så sätt till att de olika intressenterna får en försäkran 

om att företagets information är rättvisande (Eilifsen 2014 s. 5). 

 

3.4.1 Revisionsprocessen 

Carrington (2014, s. 40-41) delar in själva revisionsprocessen i fyra steg; 

företagsledningens påståenden, bestyrkandeåtgärder, dokumentation och rapportering. 

Dessa steg föregås visserligen av en planering men själva processen av granskning inleds 

med företagsledningens räkenskapspåståenden. Dessa påståenden är de som visas i 

årsredovisningen och det är följaktligen dessa som är i fokus vid själva revisionen. Om 

ett företag exempelvis rapporterar att deras nettoomsättning är 100 miljoner innebär 

denna post att företagsledningen påstår att det under året har skett transaktioner hänförliga 

till nettoomsättningen som uppgår till 100 miljoner. Dessa påståenden kan kategoriseras 

som existens, rättigheter och förpliktelser, förekomst, fullständighet, värdering, mätning 

samt presentation och upplysning (Carrington, 2014, s. 41-42). 

 

Nästa steg i revisionsprocessen är att revisorn ska bestyrka dessa påståenden genom att 

genomföra olika granskningsåtgärder. Detta kan göras genom exempelvis inspektion eller 

att förfråga och få bekräftelse från en tredje part. Oavsett granskningsåtgärd så är syftet 

att samla in tillräckligt med relevanta revisionsbevis för att rättfärdiga den typ av 

revisionsberättelse som revisorn sedan väljer att upprätta (Eilifsen et al., 2014, s. 15). 

Genom hela revisionsberättelsen ska revisorn dokumentera de åtgärder som utförs och de 

bevis som samlas in. Dokumentationen ska utföras som ett bevis på att revisorn har utfört 

det som han eller hon påstår sig ha utfört. 

 

Det sista steget i revisionsprocessen är revisorns rapportering (Carrington, 2014, s. 40-

41). Detta steg behandlar främst revisorns val av revisionsberättelse och utformningen av 

denna vilket kommer diskuteras vidare i avsnitt 3.4.3. 

 

3.4.2 Revisorn 

Eilifsen et al. (2014, s. 30-31) beskriver att det finns olika typer av revisorer. Den 

vanligaste typen är den externa revisorn vars arbete går ut på att granska företag som de 

själva inte är anställda av. Interna revisorer arbetar däremot med att granska företaget 

eller organisationen den revisorn själv arbetar för. Syftet med den interna revisorn är att 

granska och därmed förbättra företagets interna processer (Eilifsen et al., 2014, s 30). 

Utöver dessa finns det även revisorer som är anställda av staten eller andra offentliga 

organ. Det kan vara exempelvis de revisorer som är anställda av Skatteverket som syftar 

till att organisationer följer de skatteregler som finns (Eilifsen et al., 2014, s. 31). I denna 

studie använder vi oss av uttrycket revisor när vi syftar till externa revisorer. 

 

Revisorns uppgifter är enligt § 5 Revisionslagen (SFS, 1999:1079) att granska ett företags 

bokföring, årsredovisning och företagsledningens förvaltning. Revisorns granskning skall 
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följa god revisionssed, vilket innebär att revisorn ska vara kompetent, oberoende och 

använda sitt professionella omdöme (FAR). Enligt § 12-13, kap. 9 Aktiebolagslagen (SFS 

2005:551) måste svenska aktiebolag ha en auktoriserad eller godkänd revisor. För större 

aktiebolag krävs dock att revisorn är auktoriserad. Enligt 1 p. § 3 Revisorslagen (SFS 

2001:883) är det Revisorsnämnden som beslutar om auktorisation och godkännande av 

revisorer. De krav de ställer för auktorisation och godkännande är bland annat att revisorn 

ska avlagt en godkänd revisorsexamen, arbeta som revisor, ha samlat tillräcklig 

arbetserfarenhet som revisor samt att revisorn skall uppfylla vissa akademiska krav 

(Revisorsnämnden). 

 

3.4.3 Revisionsberättelsen 

Själva produkten av revisionen är den revisionsberättelse som revisorn upprättar efter att 

ha avslutat sin granskning. I revisionsberättelsen uttrycker revisorn sin åsikt om huruvida 

företagets finansiella rapporter är rättvisande, innehåller väsentliga fel och om de är 

upprättade i enlighet med tillämpliga redovisningsregler (Eilifsen et al., 2014 s. 589). 

Denna revisionsberättelse kommunicerar resultatet av revisorns granskning till de som 

använder sig av företagets finansiella rapporter. Vid revision av aktiebolag ska enligt § 

28, kap. 9 Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) revisionsberättelsen lämnas till styrelsen 

senast tre veckor innan aktiebolags årsstämma. 

 

Revisorns åsikt om företagets redovisning avgör vilken typ av revisionsberättelse som 

ska upprättas. Om revisorn anser att ett företags redovisning är, i alla materiella aspekter, 

rättvisande och upprättad enligt tillämpliga redovisningsregler så upprättas en ren 

revisionsberättelse. Dock innebär inte den rena revisionsberättelsen att ett företags 

redovisning till absolut säkerhet är fri från materiella felaktigheter. För oavsett hur 

kompetent revisorn är och hur noggrann revisorns granskning utförts så finns det alltid en 

risk att materiella felaktigheter inte upptäcks (Eilifsen et al., 2014, s. 96). 

 

Orena revisionsberättelser kan upprättas i olika former och är inte lika vanliga som rena 

revisionsberättelser (Eilifsen et al., 2014, s. 594; Carrington, 2014, s. 195). Om revisorn 

upptäcker att det finns felaktigheter i förvaltningen eller om företagets finansiella 

rapporter innehåller väsentliga felaktigheter eller inte är i enlighet med tillämpliga 

redovisningsregler ska klienten ges en möjlighet att rätta till misstagen. Om klienten 

väljer att inte rätta till misstaget och felet kvarstår ska revisorn göra en anmärkning och 

upprätta en oren revisionsberättelse (Eilifsen et al., 2014, s. 20). 

 

Eilifsen et al. (2014, s. 595) menar att det finns två huvudsakliga anledningar till att lämna 

en oren revisionsberättelse. Dessa är att revisorn bedömer att han inte haft möjlighet att 

samla tillräckligt bevis för att lämna en ren revisionsberättelse eller att revisorn bedömer 

att företagets redovisning inte är upprättade enligt god redovisningssed. Om revisorn 

bedömer att redovisningen innehåller väsentliga felaktigheter som inte är av betydande 

karaktär ska revisorn lämna ett “uttalande med reservation”(Carrington, 2014, s. 197). 

Revisorn ska även lämna ett “uttalande med reservation” om denne bedömer att han inte 

har lyckats samla tillräckligt med bevis och att de möjliga felaktigheterna skulle kunna 

vara väsentliga utan betydande karaktär. Med betydande karaktär i detta sammanhang 

menas att felaktigheterna är tillräckligt stora för att påverka besluten för användarna av 

de finansiella rapporterna (Eilifsen et al., 2014, s. 596). Bedömer revisorn att företagets 

finansiella rapporter innehåller felaktigheter som enskilt eller tillsammans är både 

väsentliga och av betydande karaktär ska revisorn lämna ett uttalande med “avvikande 

mening” (Carrington, 2014, s. 197). Om revisorn bedömer att denne inte kunnat samla 
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tillräckligt med bevis och att de eventuella felaktigheterna kan vara både väsentliga och 

av betydande karaktär kan revisorn istället välja att avstå från att göra ett uttalande 

(Carrington, 2014, s. 198).  

 

Vidare finns det omständigheter som gör att revisorn måste lämna en upplysning av 

särskild betydelse, även om revisionsberättelsen som upprättas är ren. Dessa 

omständigheter är att revisorn bedömer att det finns information som är av betydande 

karaktär för att läsarna ska kunna använda och få en rättvisande bild av den finansiella 

rapporten (Eilifsen et al., 2014, s. 592). Den vanligaste typen av en upplysning av särskild 

betydelse är den så kallade going concern-varningen som innebär att revisorn bedömer 

att det råder tvivel om företagets fortsatta drift. Denna bedömning brukar gälla företagets 

förmåga de närmaste 12 månaderna (Carrington, 2014, s.192). Andra mer ovanliga 

upplysningar som revisorn är skyldiga att lämna kan vara osäkerheter kring utgången av 

eventuella rättsprocesser eller övrig information av betydande karaktär för användarna av 

de finansiella rapporterna (Eilifsen et al., 2014, s. 593-594). Den orena 

revisionsberättelsen innehåller en anmärkning om att någonting i de finansiella 

rapporterna inte är rättvisande eller att förvaltningen inte skötts korrekt. I vår studie 

använder vi uttrycket revisionsanmärkning för att benämna de olika anmärkningar 

observationerna kategoriserats som av den externa databas vi samlat in data från. Om ett 

företag erhållit en oren revisionsberättelse innebär detta att någon av dessa anmärkningar 

har utfärdats av revisorn.  

 

Vi har tidigare nämnt att företag kan använda sig av revision för att signalera till 

intressenter att företagets finansiella rapporter är rättvisande. Detta gör således att 

revisionsberättelsen som revisionen mynnar ut i också kan fungera som en signal till 

företagets intressenter.  

 

3.5 Ekonomisk prestation 
I denna studie undersöker vi revisionsanmärkningens samband med de reviderade 

företagens ekonomiska prestation. Utifrån de teorier och studier vi tidigare diskuterat 

grundar sig detta i att intressenter kan bli påverkade av företags utgivna information och 

kan på grund av detta välja att ändra sitt agerande gentemot företaget. I vår studie ämnar 

vi att undersöka hur den ekonomiska prestationen förändras efter erhållandet av en 

revisionsanmärkning. Tidigare studier, vilka beskrivs ytterligare i avsnitt 3.6, har även 

funnit att vissa nyckeltal har ett samband med den typ av revisionsberättelse som senare 

utfärdas. Men utgångspunkt i detta har vi valt ut följande nyckeltal som ska representera 

företagens ekonomiska prestation i vår studie: nettoomsättning, antal anställda, soliditet, 

genomsnittlig skuldränta, kassalikviditet, avkastning på totalt kapital och fortlevnad. 

 

Vissa av dessa nyckeltal är per definition inte ekonomiska prestationsmått men kommer 

i vår studie att inkluderas i uttrycket ekonomisk prestation trots detta. I vår studie kommer 

vi hädanefter att benämna dessa nyckeltal och prestationsmått under samlingsbegreppet 

ekonomisk prestation.  

 

3.5.1 Nettoomsättning 

Enligt 3 §, Årsredovisningslagen (SFS 1995: 1554) är ett företags omsättning de totala 

intäkterna från alla försäljningar av varor och tjänster. I resultaträkningen redovisas 

vanligen nettoomsättningen, vilket enligt 3 §, Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) 

innebär att mervärdesskatt och rabatter är avdragna. Omsättningen används ofta som ett 

mått på företags storlek och förändringen i omsättning mellan två år kan användas som 
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ett mått på tillväxt. I en tidigare studie av Laitinen & Laitinen (1998, s. 650) visar de att 

företag med en låg tillväxt är mer benägna att erhålla en oren revisionsberättelse. Därmed 

finner vi det relevant att undersöka företags tillväxt, representerat av förändringen i 

nettoomsättning efter erhållandet av en revisionsanmärkning. 

 

3.5.2 Antal anställda 

I årsredovisningen brukar aktiebolag redovisa för antalet anställda. Denna post är ett 

medelvärde av antalet anställda under räkenskapsåret (Allabolag). Detta nyckeltal kan ses 

som en representant för företagets storlek och förändringen i antalet anställda kan ge en 

indikation på hur företaget mår ekonomiskt. Ett företag som presterar dåligt ekonomiskt 

kan exempelvis behöva minska arbetsstyrkan. Laitinen & Laitinen (1998, s. 650) visar 

bland annat att det är vanligare för företag med färre anställda att erhålla en oren 

revisionsberättelse. I och med detta finner vi det intressant att studera hur antalet anställda 

förändras efter erhållandet av en revisionsanmärkning. 

 

3.5.3 Soliditet 

Företags soliditet är ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan samt en indikator på 

hur bra ett företag kan hantera förluster (Ohlsson, 2012, s. 244). Exempelvis är soliditeten 

intressant för kreditgivare, leverantörer eller andra intressenter som har ett långsiktigt 

intresse i företaget och är mån om att företaget ska vara kapabla till att kunna fortsätta sin 

drift och kunna utföra sina avtalsförpliktelser (Smith et al., 2015 , s. 26-27). Detta visas i 

tidigare studier av bland annat Dopuch et al. (1987, s. 441) och Laitinen & Laitinen (1998, 

s. 650) som menar att en högre skuldsättningsgrad innebär en högre risk att erhålla en 

oren revisionsberättelse. Både skuldsättningsgrad och soliditet är mått som beskriver hu 

företaget är finansierat. Därför anser vi att det även är intressant att studera hur soliditeten 

förändras efter erhållandet av en revisionsanmärkning. 

 

Soliditeten visar hur stor andel av det totala kapitalet som är finansierat av aktieägarna, 

dvs hur stor andel som är eget kapital (Ohlsson, 2012, s. 244). I det egna kapitalet finns 

obeskattade reserver som ska justeras för den skatt som ännu inte betalats på dessa. 

Eftersom att soliditeten är ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan kan antas att 

företag strävar efter en hög soliditet. I vår studie, som utgår från företagens perspektiv, 

antar vi att företag strävar efter en hög soliditet. Detta behöver dock inte vara fallet vilket 

beskrivs i Trade off-teorin. Myers (1984 s. 576-577) menar att företag genom belåning 

kan hitta en skuldsättningsgrad som optimerar företagets värde. Utifrån detta behöver 

således inte en minskning i soliditeten vara negativ ur företagens perspektiv. I denna 

studie beräknas soliditeten enligt ekvation 1 nedan: 

 

(1) 

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝐽𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

 

 

3.5.4 Genomsnittlig skuldränta 

De flesta företag är utöver det egna kapitalet till viss del finansierade av olika lån från 

kreditgivare. För att låna ut kapital kräver dessa kreditgivare en avkastning i form av ränta 

som ska betalas av företaget. Skuldräntan beskriver den genomsnittliga räntan som 

kreditgivarna kräver på företagets alla skulder (BAS-kontogruppen, 2010, s. 104). 

Företags skuldränta påverkas av de olika kreditgivare som beviljat företaget lån och dess 
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lånevillkor. Enligt Chen et al. (2016, s. 141) får företag som erhållit en oren 

revisionsberättelse högre räntor och sämre villkor om de tar nya lån året efter den orena 

revisionsberättelsen. Utifrån detta kan det antas att kreditgivare tar hänsyn till 

revisionsberättelsen och har en påverkan på företagets finansiella kostnader och därmed 

dess genomsnittliga skuldränta. Däremot finner Niemi & Sundgren (2012, s. 781) inget 

stöd för att kreditgivare tar hänsyn till vilken revisionsberättelse som utfärdats i beslutet 

om att bevilja lån. Dessa blandade resultat gör att vi finner det intressant att studera 

sambandet mellan erhållandet av en revisionsanmärkning och företagens efterföljande 

förändring i den genomsnittliga skuldräntan. I denna studie beräknas den genomsnittliga 

skuldräntan enligt ekvation 2 nedan: 

 

(2) 

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑟ä𝑛𝑡𝑎 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟
 

 

3.5.5 Kassalikviditet 

Företags kortsiktiga betalningsförmåga är ofta av intresse för intressenter som exempelvis 

leverantörer och kreditgivare (Penman, 2013, s. 684-685). En vanlig indikator för den 

kortsiktiga betalningsförmågan är företags likviditet, eller mer specifikt kassalikviditet. 

En kassalikviditet på 100 % eller högre innebär att ett företag har förmågan att betala av 

dess kortfristiga skulder omedelbart om detta skulle bli aktuellt, med förutsättningen att 

alla omsättningstillgångar kan omsättas direkt (Palepu, et al., 2007, s. 212). Ett vanligt fel 

som företag gör är att betala in skatter och andra avgifter för sent, vilket revisorn ska 

påpeka i revisionsberättelsen. Därmed kan det ses som att en dålig betalningsförmåga kan 

ha samband med typen av revisionsberättelse. Pasiouras et al. (2007, s.1326) styrker detta 

i sin studie där de kom fram till att företags kassalikviditet kan förklara en del av varför 

företag får orena revisionsberättelser. Vi vill undersöka denna variabel ytterligare genom 

att studera hur den förändras efter erhållandet av en revisionsanmärkning. I denna studie 

beräknas kassalikviditet enligt ekvation 3 nedan: 

 

(3) 

𝐾𝑎𝑠𝑠𝑎𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 =  
(𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 − 𝑉𝑎𝑟𝑢𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟)

𝐾𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑘𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟
 

 

3.5.6 Avkastning på totalt kapital 

I ett aktiebolag är aktieägarna investerare som bidrar med kapital till företaget. I utbyte 

mot detta bidrag vill aktieägarna ha en avkastning som kompensation (Ax et al., 2015, s. 

22). Avkastning är ett mått på hur lönsamt ett företag är och kan räknas ut på ett par olika 

sätt, exempelvis på totalt kapital, eget kapital eller sysselsatt kapital (Ax et al., 2015, s. 

417). I denna studie har vi valt att använda avkastning på totalt kapital då detta mått anses 

hänga ihop med rörelsen (Penman, 2013, s. 371). Dessutom har Pasiouras et al. (2007, s. 

1326) funnit att avkastning på totalt kapital  delvis kan förklara varför företag får orena 

revisionsberättelser. Därmed anser vi det vara intressant att undersöka hur avkastningen 

på totalt kapital förändras åren efter erhållandet av en revisionsanmärkning. I denna studie 

beräknas avkastning på totalt kapital eller Return on Assets (ROA) enligt ekvation 4 

nedan: 

 

(4) 

𝑅𝑂𝐴 =  
(Å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 + 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 (𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡))

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 



20 
 

3.5.7 Fortlevnad 

Många av företagens intressenter tar ställning till företagets möjlighet till fortlevnad. 

Exempelvis vill lån- och kreditgivare vara säkra på att företaget inte går i konkurs och 

därmed är kapabla till att amortera och betala ränta (Smith et al., 2015, s. 26). Även 

leverantörer och företagets anställda är mån om att företagets fortlevnad då de vill att 

företaget ska kunna genomföra sina betalningar respektive ha råd att behålla deras 

anställningar (Smith et al., 2015, s. 26-27). Utifrån detta kan antas att intressenter tar 

hänsyn till företagets möjligheter till fortlevnad vid deras beslutsfattande. I en studie av 

Gaeremynck & Willekens (2003, s. 78) finner de ett samband mellan den orena 

revisionsberättelsen och företags risk att gå i konkurs eller likvideras. Eftersom en risk 

för att företag ska gå i konkurs kan påverka intressenternas beteende finner vi det 

intressant att studera huruvida en revisionsanmärkning har ett samband med företagens 

benägenhet att gå i konkurs även i vår studie.  

 

3.6 Tidigare studier 
Då vår studie främst syftar till att undersöka revisionsanmärkningens samband med 

utvalda nyckeltal har vi studerat tidigare studier inom detta ämnesområde. Detta område 

är relativt outforskat för de flesta variabler som vi inkluderat i vår studie. Vidare har vi 

även undersökt hur olika nyckeltal och förändringarna i dessa har ett samband med 

företagens risk att erhålla en revisionsanmärkning efterföljande år. Utifrån detta har vi 

även utgått från tidigare studier som beskriver hur vissa nyckeltal driver och kan förklara 

företags benägenhet att erhålla en revisionsanmärkning.  

 

3.6.1 Den orena revisionsberättelsens effekter 

Om revisionsanmärkningen har ett samband med det reviderade företagets ekonomiska 

prestation är ett relativt outforskat område om man bortser från studentuppsatser. Det 

finns dock studerat hur vissa intressenter, främst kreditgivare, tar hänsyn till och blir 

påverkade av en oren revisionsberättelse. Duréndez Gómez-Guillamón (2003, s. 556) 

finner att revisionsberättelsen är användbar för både kreditgivare och investerare vid 

deras beslutsfattande. Urvalet i hans studie utgick från de 231 banker som då var 

registrerade hos den spanska centralbanken samt 104 företag inom branschen för 

analytiker och aktiemäklare i Spanien. Med utgångspunkt i de data som samlats in genom 

mailenkäter genomförde han Chi2-test, t-test, faktoranalys samt en logistisk regression. 

Resultaten visade att banker anser att typen av revisionsberättelse har en påverkan på 

deras beslut om de ska bevilja klienten ett lån, och även i mindre utsträckning gällande 

beslut om vilket belopp som ska lånas ut (Duréndez Gómez-Guillamón, 2003, s. 556). 

Vidare finner Guiral Contreras et al. (2007, s. 301-302) att den orena revisionsberättelsen 

kan fungera som en varningssignal till kreditgivare och ändra deras attityd gentemot 

klienten som ansöker om lån.  

 

Chen et al. (2016) undersökte huruvida amerikanska aktiebolag som erhållit orena 

revisionsberättelser erhöll sämre lånevillkor än de som erhållit rena revisionsberättelser. 

Deras studie inkluderade lån tagna av över 5000 företag mellan åren 1992-2009 (Chen et 

al., 2016, s. 126). Resultatet från denna studie visar att lån erhållna året efter en oren 

revisionsberättelse är associerade med högre räntekostnader, lägre lånebelopp samt större 

krav på säkerheter (Chen et al., 2016, s. 141). Vidare kommer de fram till att typen av 

oren revisionsberättelse har betydelse för kreditgivarens lånebeslut och att företag som 

erhållit going concern-varningar får sämst lånevillkor. Inom samma område utförde 

Bamber & Stratton (1997, s. 4) en studie där de studerade svaren från 3 olika hypotetiska 
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låneförfrågningar från 77 banktjänstemän ansvariga för beviljandet av lån. Resultatet från 

deras studie visade att företag som erhållit en oren revisionsberättelse inte beviljas lån 

lika ofta och att de erhåller lån med högre ränta de gånger de beviljas lån (Bamber & 

Stratton, 1997, s. 8). 

 

Blackwell, et al. (1998) undersökte hur lånekostnader skiljer sig mellan reviderade och 

icke reviderade amerikanska privata aktiebolag. Resultatet i denna studie visar att 

långivare tenderar att ge lån med lägre räntekostnader till företag som blivit reviderade 

(Blackwell, et al., 1998, s. 63). Dedman & Kausar (2012, s. 416) finner att företag som 

väljer att bli reviderade trots avskaffande av revisionsplikten erhåller högre 

kreditvärdighet än de företag som väljer att inte längre bli reviderade. Även om dessa 

studier inte visar skillnader mellan rena och orena revisionsberättelser visar de att 

intressenter, kreditgivare i dessa fall, tar hänsyn till revisionen. Till skillnad från dessa 

studier har Niemi & Sundgren (2012) utfört en studie i Finland där de undersökt om orena 

revisionsberättelser försämrar möjligheten att beviljas lån för finska privata aktiebolag. 

De fann däremot inget bevis för att långivare tar hänsyn till en oren revisionsberättelse 

(Niemi & Sundgren, 2012, s. 781). Liknande resultat som kan tilläggas är från en studie 

av Bessel et al. (2003) som inte heller finner stöd för att kreditgivare påverkas av typen 

av revisionsberättelse. 

 

Gaeremynck & Willekens (2003) studerade sambandet mellan typen av 

revisionsberättelse och företags framtida konkurs. I studien undersökte de sambandet 

mellan den orena revisionsberättelsen och risken för företags framtida konkurs samt 

sambandet mellan risken för framtida konkurser och erhållandet av en framtida oren 

revisionsberättelse (Gaeremynck & Willekens, 2003, s. 68-69). För att undersöka detta 

ställer de upp två modeller och undersöker om variablerna är ömsesidigt beroende av 

varandra (Gaeremynck & Willekens, 2003, s. 69-72). De finner att en oren 

revisionsberättelse påverkar företagens risk för framtida konkurs, samt att den 

revisionsberättelse som utfärdas är beroende av företagets risk för framtida konkurs 

(Gaeremynck & Willekens, 2003, s. 78). Sambandet mellan typen av revisionsberättelse 

och framtida konkurs har även studerats av Hopwood et al. (1989). De analyserade detta 

samband genom både univariata och multivariata analyser för att sedan finna ett 

signifikant samband. Enligt Hopwood et al (1989, s. 45) är företag som erhåller en oren 

revisionsberättelse mer benägna att gå i konkurs än företag som inte erhållit en oren 

revisionsberättelse.  

 

3.6.2 Vad föranleder en oren revisionsberättelse? 

Laitinen & Laitinen (1998) har i sin studie undersökt hur företags ekonomiska situation 

påverkar revisionsberättelsen. I sin studie utgår de från 37 publika aktiebolag i Finland 

med utgångspunkt i räkenskapsåren 1992-1994. Det ska noteras att bland dessa bolag har 

endast åtta orena revisionsberättelser utfärdats och att dessa utfärdats till endast tre bolag. 

I studien finner de främst att låg lönsamhet, låg tillväxt och hög skuldsättning har 

statistiska samband med att företag erhåller orena revisionsberättelser (Laitinen & 

Laitinen, 1998, s. 650).  

 

Även Dopuch et al. (1987) undersökte hur finansiella variabler kan förutspå typen av 

revisionsberättelse. De undersökte amerikanska publika företag och inkluderade även 

marknadsvariabler i studien. Av relevans till vår studie finner de att de mest signifikanta 

finansiella variablerna är förändringen i andelen skulder till totalt kapital och om företaget 

gått med förlust (Dopuch et al., 1987, s. 441). De fann även att industrins avkastning har 
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ett samband med typen av revisionsberättelse. Andelen skulder till totala tillgångar är ett 

nyckeltal som beskriver skuldsättning som även soliditet gör, vilket är det nyckeltal vi 

använder i denna studie. Av samma syfte skapade Pasiouras et al. (2007) två modeller 

som ämnade identifiera vilka företag som kommer erhålla orena revisionsberättelser. När 

studien genomfördes bestod urvalet av stora tillverkningsföretag i Storbritannien 

(Pasiouras et al., 2007, s. 1319). Resultaten visade att avkastning på totalt kapital, 

förändring i totalt kapital, rörelseresultat, kreditrisk och kassalikviditet är de variabler 

som främst förklarade sannolikheten för att erhålla en oren revisionsberättelse (Pasiouras 

et al., 2007, s. 1326). 

 

Ireland (2003) har undersökt vilka av företags kännetecken som associeras med 

erhållandet av en oren revisionsberättelse. Resultaten från studien visar bland annat att 

privata aktiebolag är mer benägna att få en oren revisionsberättelse än publika (Ireland, 

2003, s. 996). Vidare visar resultaten från studien att låg likviditet och hög finansiell risk 

kännetecknar företag som får orena revisionsberättelser. Detta samband är starkare för 

going concern-varningar jämfört med andra typer av orena revisionsberättelser (Ireland, 

2003, s. 1005). Ireland (2003, s. 1007) finner vidare att kassalikviditet och ett negativt 

årsresultat har ett signifikant samband med going concern-varningar, men inte med övriga 

typer av orena revisionsberättelser. Utöver detta fann hon att orena revisionsberättelser 

leder till fler orena revisionsberättelser året efter (Ireland, 2003, s. 1002). Även Keasy et 

al. (1988, s. 332) fann att en oren revisionsberättelse leder till fler orena åren efter. I deras 

studie undersökte de karaktärsdragen som leder till en oren revisionsberättelse för små 

tillverkande företag i Storbritannien. 

 

3.7 Formulering av hypoteser 
I detta kapitel presenterar vi de hypoteser som vår studie ämnar undersöka. Hypoteserna 

kring revisionsanmärkningens samband med efterföljande nyckeltal bygger på idén om 

att intressenter kan bli påverkade av den negativa signal som revisionsanmärkningen är, 

och att de i sin tur kan påverka företaget. Då vi syftar till att undersöka hur företagens 

ekonomiska prestation förändras har vi utvecklat hypoteserna efter nyckeltal vi anser ger 

en övergripande bild av företagets ekonomiska situation. Tidigare forskning har även 

funnit stöd för att dessa nyckeltal är associerade med ett framtida erhållande av en oren 

revisionsberättelse. Därför ämnar vi att vidare undersöka hur dessa nyckeltal förändras 

efter erhållandet av en revisionsanmärkning. För samtliga nyckeltal förutom, 

genomsnittlig skuldränta, förväntar vi oss negativa samband. Detta eftersom en 

minskning i de flesta nyckeltalen kan anses vara negativt ur företagens perspektiv. En 

minskning i skuldränta anses däremot vara positiv från företagens perspektiv, därför 

förväntar vi oss ett positivt samband i hypotes 4. 

 

H1: Det finns ett negativt samband mellan erhållandet av en revisionsanmärkning och 

förändringen i företags nettoomsättning. 

 

H2:  Det finns ett negativt samband mellan erhållandet av en revisionsanmärkning och 

förändringen i företags antal anställda. 
 

H3: Det finns ett negativt samband mellan erhållandet av en revisionsanmärkning och 

förändringen i företags soliditet. 
 

H4: Det finns ett positivt samband mellan erhållandet av en revisionsanmärkning och 

förändringen i företags genomsnittliga skuldränta. 
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H5: Det finns ett negativt samband mellan erhållandet av en revisionsanmärkning och 

förändringen i företags kassalikviditet 
 

H6: Det finns ett negativt samband mellan erhållandet av en revisionsanmärkning och 

förändringen i företags avkastning på totalt kapital. 
 

Då företags ekonomiska prestation är kopplad till dess fortlevnad finns vidare en 

möjlighet att en revisionsanmärkning kan ha ett samband med företagens förmåga att leva 

vidare. Tidigare studier har studerat sambandet mellan utformningen av 

revisionsberättelsen och efterföljande konkurser och likvidationer. Huruvida en 

revisionsanmärkning har en ett samband med företagen i vår studie och deras fortlevnad 

ämnar hypotes 7 att undersöka. 

 

H7: Det finns ett negativt samband mellan erhållandet av en revisionsanmärkning och 

företags möjligheter till fortlevnad. 

 

Tidigare studier har funnit stöd för att erhållandet av en revisionsanmärkning ökar risken 

för att erhålla ytterligare revisionsanmärkningar de kommande åren. Hypotes 8 ämnar 

finna ytterligare stöd för dessa resultat bland företagen i vår studie. 

 

H8: Erhållandet av en revisionsanmärkning är associerat med erhållandet av 

ytterligare revisionsanmärkningar.  

 

Hur företags ekonomiska prestation påverkar utfärdandet av en oren revisionsberättelse 

har studerats i högre utsträckning jämfört med vår studies huvudsyfte. För att förstå 

sambandet mellan företags ekonomiska prestation och revisionsberättelsen inkluderar vi 

även en hypotes kring företagens förändring i nyckeltalen innan en anmärkning erhållits. 

Till skillnad från tidigare studier inom detta område ämnar hypotes 9 att undersöka 

trenderna i företagens ekonomiska prestation. 

 

H9: Det finns ett negativt samband mellan förändringen i företags ekonomiska 

prestation och ställning, och en efterföljande revisionsanmärkning. 
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4. Metod & Data 

I detta kapitel ges en förklaring för studiens tillvägagångssätt. Kapitlet inleds med en 

beskrivning av studiens forskningsdesign för att sedan redogöra för studiens urval. 

Vidare går detta kapitel igenom hur studiens data har samlats in och bearbetats, samt 

en genomgång av studiens bortfall. Till sist ges en ingående beskrivning och motivering 

av de statistiska tester  som genomförts i studien.

 

4.1 Forskningsdesign 

Lantz (2014, s. 25) nämner två grundläggande typer av studier eller forskningsdesigner 

som beskriver hur en forskare ska gå till väga för att svara på studiens problem. En 

experimentell studie genomförs genom att forskaren aktivt sätter ramar och villkor för ett 

sammanhang eller situation där studiens objekt placeras. Vanligtvis genomför forskaren 

någon typ av förändring av situationen för att sedan mäta situationen på nytt i syfte av att 

se om resultaten har förändrats. I motsats till en experimentell studie så studeras 

situationen utan någon typ av påverkan och manipulering i en observationsstudie. I vår 

studie varken kan eller vill vi delta aktivt i den situation som studeras. En mer passande 

definition av vår forskningsdesign är en arkivstudie. Saunders et al. (2012, s. 178-179) 

beskriver att en arkivstudie involverar granskning och bearbetning av dokument och 

andra register. Denna definition kan kopplas samman med vår studie då våra data grundar 

sig i  företagens årsredovisningar och revisionsberättelser. Då vår studie ämnar undersöka 

den historiska utvecklingen i företagens ekonomiska prestation till följd av erhållandet av 

en revisionsanmärkning, lämpar sig en arkivstudie väl (Saunders et al., 2012, s. 179). 

 

Vår studie undersöker sambanden mellan typen av revisionsberättelse och trender och 

förändringar i företags ekonomiska prestation. Just förändringen i företags ekonomiska 

prestation räknas ut genom att data mäts och observeras vid flera olika tidpunkter i 

enlighet med en så kallad longitudinell studie eller en tidsseriestudie (Lantz, 2014, s. 27; 

Bryman & Bell, 2013, s.82). Detta genomför vi i vår studie då vi har hämtat data för 

nyckeltal och andra poster från företagens årsredovisningar mellan räkenskapsåren 2008-

2014. 

 

4.2 Urval 
Vår studie ämnar undersöka svenska privata aktiebolag inom byggbranschen. Detta 

kommer att motsvara studiens population efter de avgränsningar som beskrivs nedan 

eftersom det är den grupp vi ämnar undersöka och vill uttala oss om (Bryman & Bell, 

2015, s. 187). Tanken med kvantitativa studier likt denna är att dra slutsatser om en viss 

population. På grund av begränsningar av tid och andra resurser används dock vanligtvis 

ett urval som undersöks. Utifrån undersökningen av ett urval uppkommer frågan om 

statistisk inferens, det vill säga hur man kan dra slutsatser utifrån urvalet till hela 

populationen (Dahmström, 2011, s. 265). Storleken på urvalet har en viss betydelse då ett 

större urval innebär att slumpens inverkan på resultaten minskar. Saunders et al. (2012 s. 

265) menar att ett större urval minskar risken för fel när resultaten generaliseras på hela 

populationen. Därmed kan det ses som optimalt att genomföra en totalundersökning om 

populationen är liten och det inte finns tids- eller resursbegränsningar som hindrar detta 

(Dahmström, 2011, s. 76; Lantz, 2014, s.108). 
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För att finna vårt urval har vi utgått från databasen Retriever Business. I databasen finns 

det möjlighet att söka efter bland annat bolagsform, branschtillhörighet och huruvida 

företaget är revisorspliktiga eller inte. För att finna vårt urval filtrerade vi sökningen till 

att endast innefatta aktiebolag samt att de inte skulle vara registrerade på någon börslista, 

det vill säga att de är privata och inte publika aktiebolag. Utöver detta inkluderade vi både 

aktiva och inaktiva företag då vår studie syftar att undersöka båda. Genom att inkludera 

inaktiva företag från Retriever Business undviker vi dessutom survivorship bias, som 

betyder att man bara fokuserar på företag som överlevt under hela undersökningsperioden 

(Stock & Watson, 2014, s. 373). Vi filtrerade även så att företagen skulle höra till en viss 

bransch, nämligen branschen för byggverksamhet. Detta är möjligt då Retriever business 

har en funktion för branschtillhörighet i deras utökade sökfunktion. Vi avgränsade oss till 

Byggverksamhet vilket innebär att alla företag i vårt urval benämns att tillhöra bransch-

huvudgruppen Bygg-, Design- & Inredningsverksamhet och bransch-undergruppen 

Byggverksamhet. Ett problem med detta var att denna avgränsning inkluderade vissa 

företag som utövar en annan verksamhet än byggverksamhet. För att säkerställa att 

företagen i urvalet överensstämmer med vår definition av byggverksamhet har vi 

analyserat företagens SNI-koder. Utifrån detta har vi kunnat filtrera bort exempelvis 

holdingbolag och förvaltningsföretag. Vi har utgått från företag som har SNI-kod 41.200 

eller 43.999 vilka motsvarar SNI-titlarna Byggande av bostadshus och andra byggnader 

respektive Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet. 4 av företagen 

i urvalet saknar information om SNI-kod och SNI-titel. Dessa har behållits i urvalet efter 

att vi gjort en kort analys av företagens verksamheter och bedömt dessa som relevanta för 

studien. 

 

Då vår studie syftar till att undersöka revisionsanmärkningens samband med 

förändringarna i företagens nyckeltal är det essentiellt att företagen vi studerar faktiskt 

har blivit reviderade och att revisorn har lämnat en revisionsberättelse. För att nå dessa 

företag har vi i Retriever Business angränsat så att företagen i vårt urval är revisorspliktiga 

eller icke är revisorspliktiga men har en revisor. Retriever Business hämtar data från 

externa källor som exempelvis Bolagsverket (Retriever Business). Dessutom uppdateras 

databasen varje dag/natt vilket medför att sökningar och resultat kan skilja sig marginellt 

åt från dag till dag. Vi genomförde våra sökningar och datainsamlingen den 4 mars 2016 

vilket gav oss 9 599 företag. Vi har därefter valt att avgränsa vårt urval till företag som 

hade en nettoomsättning över 1 miljon kr för räkenskapsåret 2011. Denna avgränsning är 

på grund av att vi vill exkludera företag som inte bedrivit någon faktiskt verksamhet eller 

om verksamheten endast var liten. Gränsen på en miljon valdes med beaktning till 

byggbranschens struktur där många företag arbetar på längre kontrakt med stora 

kontraktssummor. Denna filtrering genomförde vi i Microsoft Excel då vi i Retriever 

Business inte kunde filtrera för nettoomsättningen ett annat räkenskapsår än då företagen 

senast lämnat sin årsredovisning. 

 

I vår studie har vi haft räkenskapsåret 2011 som utgångspunkt. Detta innebär att företag 

som skapats och registrerats efter räkenskapsåret 2011 samt företag som gått i konkurs, 

likviderats eller på annat sätt avregistrerats innan bokslutet 2011 är irrelevanta för 

studiens syfte. Dessa har vi eliminerat manuellt i Microsoft Excel då detta inte kunde 

göras med säkerhet i Retriever Business. Studiens huvudsyfte är att studera sambanden 

mellan företagens typ av revisionsberättelse samt nyckeltalens förändringar efterföljande 

år. För att isolera sambandet till den individuella revisionsanmärkningen som erhölls vid 

räkenskapsåret 2011 finner vi det viktigt att företagen i urvalet inte har erhållit en 
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anmärkning under tidigare år. Av den anledningen har vi eliminerat de företag som erhöll 

en revisionsanmärkning för räkenskapsåren 2008-2010.  

 

Dessa avgränsningar och filtreringar har lett oss fram till studiens urval som visas i tabell 

1. Urvalet består av 4 635 företag som alla är svenska privata aktiebolag inom 

byggbranschen. 

 
Tabell 1. Slutgiltigt urval. 

Orsak till eliminering Antal företag 

Urvalsram 9 599 företag 

Nettoomsättning < 1 miljon SEK - 1 321 företag 

Registrerad efter 2011-12-31 - 1 081 företag 

Avregistrerad innan 2011-12-31 - 938 företag 

Revisionsanmärkning mellan 2008-2010 - 1 506 företag 

Fusion eller delning - 98 företag 

SNI-kod - 20 företag 

Slutgiltigt urval 4 635 företag 

 

I vår studie kan det ha uppstått ett täckningsfel då vi använt oss av en förteckning av 

företagen som vi tagit från Retriever Business. Då vår urvalsram kan innehålla företag 

som inte ingår i vår målpopulation kan en övertäckning ha uppstått (Dahmström, 2011, s. 

353-354). Så är fallet då vår urvalsram kan innehålla företag som 2011 inte blev 

reviderade men som vid senaste årsredovisningen blev reviderade, företag vars 

verksamhet egentligen är inom en annan bransch än byggbranschen, samt de företag som 

2011 inte var privata aktiebolag men som sedan bytt till denna bolagsform. 

 

På motsvarande sätt kan det i vår studie uppstått en undertäckning, det vill säga att företag 

som skulle funnits med i förteckningen saknas (Lantz, 2014, s. 115-116). Företag som 

blev reviderade 2011 men som inte blev det vid senaste årsredovisningen samt företag 

som var privata aktiebolag 2011 men som sedan bytt bolagsform är möjliga objekt för 

undertäckning. Även företag vars verksamhet faktiskt är inom byggbranschen men som 

Retriever Business klassificerat som verksamma inom en annan bransch är sådana företag 

som riskerar att inte komma med i studien. Vi anser att detta är en risk som föreligger i 

vår studie men att vi saknar möjligheter för att motverka dessa potentiella täckningsfel. 

Den främsta källan till täckningsfel i vår studie är på grund av att Retriever Business 

filtrerar vissa kriterier efter företagens senaste inlämnade årsredovisning och inte efter de 

år som vi undersöker vilket därmed är utom vår kontroll. Av dessa anledningar valde vi 

att göra vissa filtreringar manuellt i Microsoft Excel istället för i Business Retriever. 

 

4.3 Datainsamling 
Vi har hämtat data från Retriever Business databas som vi fick tillgång till via Umeå 

Universitet. Vi valde att använda databasen då den innehåller årsredovisningar med 

kompletta resultat- och balansräkningar för alla svenska aktiebolag (UB). Detta gjorde 

det möjligt för oss att få tillgång till alla variabler vi behövde. De data vi fick tillgång till 

via denna metod klassificeras som sekundärdata då det är någon annan som sammanställt 

den i ett annat syfte (Saunders, et al., 2012, s. 304). Saunders et al. (2012, s. 317-318) 

menar att det finns fördelar med att använda sekundärdata så som att det är mindre 

tidskrävande och att forskaren kan lämna mer tid till att analysera data. Alternativet till 

att använda sekundärdata är att samla primärdata vilket i vårt fall hade inneburit att vi 

själva skulle samlat och sammanställt data (Bryman & Bell, 2015, s. 13). Att manuellt 
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hämta in de relevanta data från företagens årsredovisningar ansåg vi vara alldeles för 

tidskrävande för denna studie vilket gjorde att vi valde att använda oss av sekundärdata. 

Saunders et al. (2012, s .319-320) menar att en nackdel med att använda sekundärdata är 

att den kan vara samlad i ett annat syfte än vad vi ämnar undersöka. Detta gör att det finns 

en risk att den inte är lämplig för studiens syfte. För vår studie har detta inte varit ett 

problem då Retriever Business har gett oss tillgång till alla de variabler vi behövde för att 

besvara studiens syfte. En annan nackdel med att använda sekundärdata är att variabler 

kan vara definierade på ett sätt som skiljer sig från den egna studien (Dahmström, 2011, 

s. 129; Saunders, et al. 2012, s. 320). Detta problem löste vi genom att göra stickprov för 

ett antal företag för vilka vi räknade ut alla nyckeltal för. Vi har också kontrollerat detta 

genom att använda oss av ett dokument från Retriever Business som innehåller 

information om hur de räknat ut nyckeltalen. Stickproven visade att vår definition av 

nyckeltalen från teoretiska referensramen överensstämmer med Retriever Business 

definition av nyckeltalen. 

 

I vår datainsamling exporterade vi data för 9 599 företag från Retriever Business till 

Microsoft Excel. För dessa företag exporterade vi alla variabler som är relevanta för 

studien för åren mellan 2008-2014.  

 

4.4 Databearbetning 
Efter vi erhållit vårt urval och samlat in data för dessa företag har vi bearbetat rådata i 

Microsoft Excel och i Stata. I detta steg beskriver vi hur vi har bearbetat och kodat data 

för att kunna genomföra våra statistiska tester. Vår studie kretsar kring sambanden mellan 

en revisionsanmärkning och det reviderade företagets förändringar i nyckeltalen. I 

Retriever Business finns olika sökalternativ gällande revisionsberättelsen. Det fanns 15 

olika val för hur revisionsberättelsen är utformad, och i vår studie är alla dessa alternativ 

kategoriserade som olika typer av revisionsanmärkningar (se Appendix 1). Det är dessa 

utformningar av revisionsberättelsen som vi i vår studie benämner som 

revisionsanmärkningar. 

 

Manuellt kodade vi så att alla revisionsberättelser där ingen anmärkning finns fick värdet 

0 och alla revisionsberättelser innehållande en anmärkning fick värdet 1 för att ta fram 

den dummyvariabel som sedan ska testas i Stata. Vidare analyserade vi de företag som 

saknar data för åren efter 2011. Då Retriever Business saknar data för dessa företag antar 

vi att de inte heller har uppgift om huruvida revisionsberättelsen innehåller en anmärkning 

eller inte. Därmed har dessa företag exkluderats från kodningen av variabeln för 

revisionsberättelse året då data saknas. På samma sätt kodade vi revisionsberättelserna 

för de efterföljande åren 2012-2014.  

 

Vi har även skapat en dummyvariabel för företagens fortlevnad. I kodningen av denna 

variabel har vi gett företag som inlett konkurs, avslutat konkurs, inlett likvidation, avslutat 

likvidation och inlett företagsrekonstruktion värdet 1 medan resterande företag fått värdet 

0. Principen med företagsrekonstruktion fungerar så att företag kan undvika konkurs, men 

vi anser dock att företag som rekonstrueras är i en så dålig ekonomisk situation att det ska 

anses som en risk för företagets fortsatta fortlevnad. Vid kodning av data är det viktigt att 

man är noggrann för att undvika möjliga bearbetningsfel (Dahmström, 2011, s. 372). 

Bearbetningsfel kan enligt Dahmström (2011, s.372-373) också uppstå vid registreringen 

och den manuella bearbetningen. När vi kodat våra variabler har vi utgått från värden som 

vi erhållit från Retriever Business och som vi genom funktioner i Microsoft Excel sedan 
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har kategoriserat. Vi har även utfört stickprov efter kodning av en variabel för att 

kontrollera att misstag inte har gjorts. 

 

Vår studie ämnar undersöka revisionsanmärkningens samband med de reviderade 

företagens nyckeltal och förändringar i dessa. För att studera effekterna av 

revisionsanmärkningen är förändringen i dessa nyckeltal och trenderna under de 

föregående och efterföljande åren mer relevanta än själva nyckeltalen i sig. Förändringen 

i företagens nyckeltal fanns inte tillgängliga via Retriever Business utan de har vi istället 

räknat ut manuellt i Microsoft Excel. Det är främst dessa variabler som inkluderats i våra 

empiriska tester i Stata. För att kontrollera att dessa variabler beräknats och bearbetats 

korrekt har vi genomfört stickprov där vi räknat ut variablerna manuellt. På detta sätt har 

vi kontrollerat risken för bearbetningsfel (Dahmström, 2011, s. 372-373). Eftersom vi 

undersöker förändringen i företagens nyckeltal innebär detta att vi använt oss data 

inhämtat vi olika tidpunkter. I vår studie undersöker vi nyckeltalens samband med en 

revisionsanmärkning sett till en ettårs-, tvåårs- samt en treårsperiod både innan 

räkenskapsåret 2011 och efter räkenskapsåret 2011. För att förtydliga detta benämns 

hädanefter dessa perioder enligt följande: 

 

 Räkenskapsår 2008 - 2011 som period 1 

 Räkenskapsår 2009 - 2011 som period 2 

 Räkenskapsår 2010 - 2011 som period 3 

 Räkenskapsår 2011 - 2012 som period 4 

 Räkenskapsår 2011 - 2013 som period 5 

 Räkenskapsår 2011 - 2014 som period 6 

 

När vi räknat ut förändringarna i nyckeltalen insåg vi att det fanns vissa värden som 

skiljde sig kraftigt från de övriga värdena inom samma variabel. Dessa extrema värden 

kallas outliers (Dahmström, 2011, s. 202). Dahmström (2011, s. 202) menar att en 

forskare måste skaffa sig en uppfattning om vad som orsakar dessa extremvärden, för att 

bättre kunna förstå populationen. Efter en analys av våra data insåg vi att många av dessa 

extremvärden har uppstått när vi räknat ut förändringarna av nyckeltalen. Ett exempel på 

detta är ett företag i studien som redovisat en avkastning på totalt kapital om -108,74 % 

ett år för att redovisa +121,81 % året efter. Detta gav en förändring för detta nyckeltal om 

230,55 procentenheter. Denna siffra avvek kraftigt från medelvärdet av denna variabel 

som var -4,49 %. Utifrån detta kan vi påstå att ett sådant extremvärde inte är representativt 

för hela populationen.  

 

Då vi fann extremvärden i våra data ansåg vi att detta kunde påverka resultatet av våra 

statistiska tester. Exempelvis ansåg vi att t-testen riskerade att bli missvisande då outliers 

kan ha en stor inverkan på de olika gruppernas medelvärden som är i fokus vid just t-

testen. För att eliminera eventuella snedvridningar av resultatet valde vi att hantera våra 

extremvärden med metoden winsorization, som innebär att man ersätter extremvärdena 

med deras närmsta icke extrema värden (Barnett & Lewis, 1994,  s.41). Vi valde att utföra 

en symmetrisk winsorization för värdena som ligger utanför percentil 1 och 99. Detta 

innebär att alla siffror som ligger utanför dessa percentiler tar värdet av den första 

respektive nittionionde percentilen. Barnett & Lewis (1994, s. 143) menar att det inte 

finns något korrekt sätt att utföra en winsorization. Man kan välja percentil 5 och 95 

samtidigt som man kan göra den asymmetrisk till exempel percentil 1 och 95. Vi valde 

percentil 1 och 99 för att vi anser att vi på detta sätt eliminerar de mest inflytelserika 

extremvärdena samtidigt som vi inte riskerar att påverka resultatet för mycket. 
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4.5 Bortfall 
I en studie är det vanligt att vissa objekt eller värden faller bort av olika anledningar. När 

objekt i målpopulationen inte lämnar svar eller saknar data som ska användas i studien 

benämns detta som bortfall (Dahmström, 2011, s. 355). När vi sammanställt vårt 

slutgiltiga urval bestående av de företag som passade studiens syfte var vi tvungna att 

eliminera 641 observationer från urvalet då de saknade variabelvärden som var 

nödvändiga för vår analys. För dessa 641 observationer saknades värden för samtliga 

nyckeltal för 2011. Detta omöjliggjorde användandet av dessa företag då vi ämnar 

undersöka skillnader i nyckeltal med år 2011 som utgångspunkt.  Dessa företag anses 

vara objektbortfall då avsaknaden av variablerna gör företagen oanvändbara (Japec et al., 

1997, s. 14). Japec et al. (1997, s. 20) menar att en annan typ av bortfall är så kallat 

partiellt bortfall, som innebär att ett eller flera värden för en variabel saknas i en 

observation. I vår studie uppkom detta vid testen för typen av revisionsberättelse och 

förändringarna av nyckeltalen då ett värde som inkluderas i beräkningen av nyckeltalet 

saknas. Om ett företag exempelvis saknar värde för nettoomsättningen räknas den som 

partiellt bortfall vid testerna som inkluderar variabeln Förändring nettoomsättning. 

Förekomsten av partiellt bortfall, objektbortfall och totalt bortfall redovisas i appendix 2. 

 

Dahmström (2011, s. 357) menar att ett stort bortfall kan leda till att studiens urval inte 

blir representativt för populationen samt att resultatet kan bli snedvridet. Vidare skriver 

Lantz (2014, s. 173) att om de objekt eller observationer som är bortfall innehar särskilda 

karaktärsdrag som skiljer sig åt jämfört med de som finns i studien, kan felaktigheter i 

resultatet uppstå. Därför är det viktigt att genomföra en bortfallsanalys för att säkra 

resultatens kvalitet. Det totala bortfallet består av objektbortfall och partiellt bortfall. 

Objektbortfallet i vår studie uppgår till de 641 företag som inte hade data för 2011. Utöver 

detta finns det partiella bortfallet som är olika för de olika variablerna som vi använt oss 

av i studien (se Appendix 2). Utifrån vår bortfallsanalys kan vi se att det totala bortfallet 

för de olika variablerna uppgår till mellan 15,49 % och  33,31 %. Det partiella bortfallet 

för variablerna hamnar mellan 1,93 % och 22,61 %. Japec et al. (1997 s. 27), menar att 

det inte finns någon generell gräns för hur stort bortfall som anses acceptabelt. Vi anser 

att bortfallet i vår studie, som högst uppgår till 33,31 %, är acceptabelt. Vid 

genomförandet av de statistiska testerna har vi använt oss av över 3 000 observationer 

vilket är så pass många att vi anser att de bör vara representativa för den population som 

vi undersöker.  

 

4.6 Analysmetoder 
Främst ämnar vi att testa sambanden mellan erhållandet av en revisionsanmärkning och 

företags ekonomiska prestation som i studien representeras av utvalda nyckeltal och deras 

fortlevnad. Utifrån tidigare nämnda teorier har vi bildat hypoteser och motsvarande 

nollhypoteser som de statistiska testerna ämnar förkasta eller inte förkasta.  De hypoteser 

vi har utvecklat menar att en revisionsanmärkning ska leda till att företagens nyckeltal 

förändras i en mindre fördelaktig riktning från företagens synvinkel. För att undersöka 

detta i har vi i vår studie utfört ensidiga hypotesprövningar då de är mer lämpliga sett till 

hur hypoteserna är utformade (Studenmund, 2014, s. 144). För att testa Hypotes 1-6 samt 

hypotes 9 har vi utfört statistiska tester i form av t-test och Mann-Whitney U-test, även 

kallat Wilcoxon rank sum test, som en del av vår bivariata analys. När det kommer till t-

test har vi använt oss av ett two-sample t-test, vilket är en hypotesprövning som testar om 

två olika populationers medelvärden skiljer sig åt (Djurfeldt et al., 2010, s. 229). Ireland 
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(2003) använde sig av two-sample t-test när hon studerade vilka karaktärsdrag hos företag 

som är associerade med en oren revisionsberättelse. Även Duréndez Goméz-Guillamón 

(2003, s. 551) använde sig av detta test när han undersökte huruvida kreditgivare och 

aktiemäklare ansåg att typen av revisionsberättelsen vad användbar vid deras 

beslutsfattande. Detta test kan därmed anses vara lämpligt i vår studie med tanke på de 

typer av variabler som studeras vilket även får stöd av de nämnda studier som använt sig 

av samma metod tidigare.  

 

I vår studie är dessa två populationer de företag som erhållit anmärkning vid revisionen 

respektive dom som inte erhållit en anmärkning. T-testet är ett parametriskt test som 

kräver att datan är normalfördelad och om detta krav inte är uppfyllt är icke-parametriska 

test mer lämpliga (Djurfeldt et al., 2010, s. 229-230). I vår studie fann vi genom ett 

Shapiro-Francia test att våra data för variablerna i vår studie inte är normalfördelade. 

Detta resultat skulle därmed innebära att icke-parametriska tester är att föredra. Dock är 

vårt urval så pass stort att antagandet om normalfördelning kan antas vara uppfyllt. 

Centrala gränsvärdessatsen säger att då vårt urval är tillräckligt stort är det även 

asymptotiskt normalfördelat (Wooldridge, 2016, s. 156). Vidare menar Wooldridge 

(2016, s. 698) att detta innebär att våra data följer en ungefärlig normalfördelning och att 

vi därmed kan genomföra t-test för att studera hypotes 1-6 samt 9.  

 

Som komplement till t-testen har vi även utfört Mann-Whitney U-test. Djurfeldt et al. 

(2010, s. 230) menar att detta test är det icke-parametriska alternativet till det 

parametriska t-testet. Mann-Whitney U-testet jämför två grupper, i vårt fall företag som 

erhållit rena respektive orena revisionsberättelser, genom att rangordna observationerna 

och därefter testa om de olika grupperna systematiskt skiljer sig åt (Corder & Foreman, 

2014, s. 69-71). Vid genomförandet av t-testen har vi använt oss av de variabler som med 

hjälp av winsorization är justerade för outliers. Till skillnad från detta har vi i Mann-

Whitney U-testen använt oss av de ursprungliga variablerna som inte är justerade för 

outliers. Anledningen till att vi i Mann-Whitney U-testen använder icke-justerade 

variabler är för att detta test är mer robust mot outliers (Deng et al., 2004 s. 414; Miller, 

1993, s. 457). Testet rangordnar endast observationerna och ger värden efter dess 

storleksordning, således riskerar inte detta test att snedvridas på grund av extremvärden. 

Mann-Whitney U-testet resulterar i ett tvåsidigt p-värde som vi senare tolkat. De 

hypoteser som vi tidigare formulerat i studien är dock ensidiga vilket innebär att vi måste 

justera p-värdena för att stämma överens med den nollhypotes och motsvarande 

alternativhypotes som är lämplig för vårt syfte. Nachar (2008, s. 19) menar att det ensidiga 

p-värdet kan räknas ut genom att halvera det p-värde som motsvarar den tvåsidiga 

hypotesen. Det är detta ensidiga p-värde som vi använts oss av och tolkat vid användandet 

av Mann-Whitney U-testen senare i studien. 

 

För att testa om en anmärkning har ett samband med företags benägenhet att gå i konkurs 

har vi använt oss av Chi2-test då testet tillåter att undersöka två dummyvariablers 

samband med varandra (Saunders, et al. 2012, s. 514). Chi2-test har även använts vid 

tester där vi undersökt sambandet med att erhålla en oren revisionsberättelse efterföljande 

år. Testet räknar ut sannolikheten för att data i korstabellen är en effekt av slumpen eller 

om variablerna är associerade med varandra. I sin studie om revisionsberättelsens 

användbarhet för kreditgivare använde sig även Duréndez Gómez-Guillamón (2003, 

s.551) av Chi2-test. 
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Utöver de bivariata analyserna har vi undersökt revisionsanmärkningens samband med 

företags ekonomiska prestation genom en multivariat analys. Skillnaden mellan dessa 

analyser är att i en multivariat analys inkluderas flera oberoende variabler istället för 

endast en (Tabachnick & Fidell, 2014, s.154). Så istället för att bara undersöka variabeln 

för Revisionsanmärkning mot en av individuella variablerna för förändringen i nyckeltal 

inkluderar vi flera oberoende variabler i den multivariata analysen. Vi har använt oss av 

multipla regressioner för att undersöka revisionsanmärkningens samband med företagens 

förändring i den ekonomiska prestationen. Modellen som vi använt oss av vid de multipla 

regressionsanalyserna ser ut som följer: 

 

Y = 𝛽0 + 𝛽1 * Revisionsanmärkning + 𝛽2 * Nettoomsättning + 𝛽3 * Soliditet + 𝛽4 *  

Genomsnittlig skuldränta + 𝛽5 * Kassalikviditet + 𝛽6 * Avkastning på totalt kapital + 𝛽7 

* Totala Tillgångar + u. 

 

I vår studie har vi genomfört flera multipla regressionsanalyser eftersom vi ämnar 

undersöka sambanden mellan en revisionsanmärkning och förändringen i företags olika 

nyckeltal. I ovanstående modell är Y den beroende variabeln som för de olika multipla 

regressionerna blir förändringen i ett nyckeltal, 𝛽0 är interceptet, resterande 𝛽 är 

koefficienter som hänför sig till de oberoende variablerna och u är en felterm 

(Wooldridge, 2016, s. 61). I vår studies multipla regressionsanalyser är det den oberoende 

variabeln Revisionsanmärkning  den som är i fokus. Denna variabel och dennes 

koefficient 𝛽1 är av vikt för studiens syfte då det är främst denna variabel vi ämnar 

undersöka. Wooldridge (2016, s. 296) menar att extremvärden kan ha en stor påverkan 

på regressionslinjen. Eftersom regressionslinjen beräknas genom att minimera 

observationernas avstånd till regressionslinjen får observationer som innehar extrema 

värden stort inflytande. För att minimera extremvärdenas påverkan på vår modell och 

regressionslinje har vi använt oss av variabler som är justerade enligt metoden 

winsorization vid de multipla regressionsanalyserna. 

 

Vid en multipel regressionsanalys finns det en risk för multikollinearitet mellan de 

oberoende variablerna. För att motverka detta har vi analyserat korrelationen mellan de 

oberoende variablerna för att sedan exkludera vissa variabler från modellen. 

Multikollinearitet uppstår när två förklarande variabler är starkt korrelerade med varandra 

(Studenmund, 2014, s. 261). Korrelationen kan ta värden mellan -1 och 1, där värdet 1 

visar ett perfekt positivt samband, på samma sätt visar -1 ett perfekt negativt samband.  

En möjlig konsekvens av multikollinearitet är att effekten från de oberoende variablerna 

blir svår att urskilja och att det därmed blir svårare att avgöra till vilken grad de 

individuella oberoende variablerna förklarar modellen. Studenmund (2014, s. 266) menar 

vidare att variansen och standardavvikelsen för variablerna kommer öka om variablerna 

är starkt korrelerade med varandra.  

 

Vid genomförandet av hypotesprövningar kan två typer av fel uppstå när nollhypotesen 

ska förkastas eller inte sett till en statistisk signifikansnivå. Typ 1 fel uppstår när en 

nollhypotes förkastas trots att den är korrekt och typ 2 fel är då en nollhypotes accepteras 

trots att den är inkorrekt (Bryman & Bell, 2013, s. 362). Om vi kopplar detta till studiens 

huvudsyfte skulle ett typ 1 fel innebära att vi drar slutsatsen att en revisionsanmärkning 

har ett samband med en mindre fördelaktig förändring i nyckeltalen trots att detta 

samband egentligen inte finns. Ett typ 2 fel skulle innebära att vi finner att en anmärkning 

inte har något samband med företags ekonomiska prestation trots att den egentligen har 

det. Djurfeldt et al. (2010, s. 192) menar att ett större urval minskar risken för typ 1 fel. 
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Då vi använder oss av ett relativt stort urval anser vi att vi minskat just den risken i vår 

studie.  

 

Vid läsning av vår studie är det viktigt att notera att hypoteserna och de följande statistiska 

testerna är uppbyggda för att testa huruvida det föreligger samband eller inte. Det kan 

därmed inte avgöras om det faktiskt föreligger ett kausalt samband mellan de testade 

variablerna. Följden av detta är att studiens slutsatser inte med säkerhet kan säga att det 

är just på grund av revisionsanmärkningen som en viss förändring i nyckeltalen skett. 
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5. Resultat/Empiri 

Detta kapitel ger en genomgång av resultaten från studiens statistiska tester. Kapitlet 

inleds med en genomgång av deskriptiv statistik för att läsaren skall ges en uppfattning 

av datamaterialet som studien använder. Vidare visas resultaten för de bivariata tester 

som används för att svara till studiens huvud- och delsyfte. Efter detta redovisas 

resultaten från de multipla regressionsmodellerna och avslutningsvis redovisas en 

sammanställning av de hypoteser som studien ämnade undersöka.

 

5.1 Deskriptiv statistik 
För att ge en bättre överblick av de data och variabler som vi använt i studien presenterar 

vi här deskriptiv statistik innan vi övergår till att presentera resultaten från de bivariata 

och multivariata analyserna. I detta avsnitt presenterar vi resultaten av den univariata 

analysen genom att redovisa antalet observationer, frekvenser, medelvärden, 

standardavvikelser samt minimi- och maximivärden. För att beskriva mittpunkten har vi 

använt oss av det aritmetiska medelvärdet för att ge en bild av variablernas genomsnitt 

(Denscombe, 2016, s. 353-354). Utöver medelvärdet redovisas även minimi- och 

maximivärden samt standardavvikelsen för att beskriva spridningen av våra data 

(Dahmström, 2011, s. 53). I t-testen och multipla regressionsanalyserna har vi använt oss 

data som är justerade för extremvärden. I detta avsnitt för deskriptiv statistik redovisar vi 

våra ursprungliga data i tabeller, medan den justerade datan redovisas i appendix 3. 

Eftersom den beskrivande statistiken avsnittets tabeller inte är justerade för extremvärden 

kan vi i detta avsnitt utläsa vissa minimi- och maximivärden som kan anses vara outliers 

i senare analyser. Dessa outliers har också en påverkan på standardavvikelsen som antar 

högre värden innan justeringen eftersom den influeras av just dessa extremvärden. För 

vissa nyckeltal är det ovanligt med negativa värden vilket innebär att minimivärdet för de 

flesta variablerna kan lägst bli -100 %. Däremot kan många nyckeltal öka obegränsat 

vilket kan ses i maximivärdena.  

 

I Tabell 2 kan vi utläsa att av de 3 994 företag vi undersökt för räkenskapsåret 2011 erhöll 

244 företag eller 6,11 % en revisionsanmärkning. Under de två nästkommande 

räkenskapsåren kan vi se att andelen anmärkningar ökat till 8,37 % och 9,71 %. Detta 

motsvarar 328 av 3 917 företag respektive 373 av 3 843 företag. För det sista undersökta 

räkenskapsåret, 2014, erhöll 321 företag en revisionsanmärkning. Det motsvarar 8,49 % 

av de 3 782 företagen. Vi kan därmed utläsa att andelen anmärkningar vid revisionen 

ökade mellan 2011 och 2013 för att sedan sjunka till 2014. Under den tidsperiod som vi 

studerat nådde andelen revisionsanmärkningar sin högsta andel under räkenskapsåret 

2013 och den lägsta andelen under räkenskapsåret 2011. 
 

  



34 
 

Tabell 2. Beskrivande statistik av variabeln Revisionsanmärkning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När vi undersökt huruvida företagen i studien klarat av att fortleva eller inte har vi 

inkluderat konkurser, likvidationer och företagsrekonstruktioner som misslyckad 

fortlevnad. Utifrån tabell 3 kan vi se att 3 772 av de 3 994 företagen i studien fortfararande 

lever vilket motsvarar 94,44 %. Detta innebär att 222 företag eller 5,56  % av företagen 

inlett eller gått i konkurs, likvidation eller rekonstruerats.  

 
Tabell 3. Beskrivande statistik av variabeln Fortlevnad. 

Fortlevnad Observationer Andel 

Fortlevt 3 772  94,44 % 

Ej fortlevt 222 5,56 % 

Totalt 3 994 100 % 

 

Beskrivande statistik gällande företagens förändring i nettoomsättning innan justering för 

extremvärden visas nedan i tabell 4. För perioderna period 1, period 2 respektive period 

3 kan vi se att medelvärdena för förändringen i nettoomsättning är 521 %, 456  % 

respektive 234 %. Efter 2011 är sedan medelvärdena 42 %, 49 % och 68 % för den 

efterföljande ettårs-, tvåårs respektive treårsperioden. Vi kan utifrån detta se en kraftig 

förändring i trenden för företagens medelvärden och standardavvikelserna kring 2011. 

Den beskrivande statistiken för denna variabel efter justering för extremvärden redovisas 

i appendix 3. Utifrån detta kan vi se att extremvärdena påverkat medelvärdena och 

standardavvikelserna kraftigt. 

 
Tabell 4. Beskrivande statistik av variabeln Förändring nettoomsättning (%). 

 Observationer Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Period 1 (2008-2011 3 091 5.2132 131.2601 -0.9990 6861 

Period 2 (2009-2011) 3 292 4.5577 125.4115 -0.9990 6249.857 

Period 3 (2010-2011) 3 564 2.3367 72.0336 -0.9988 3965.107 

Period 4 (2011-2012) 3 917 0.4154 16.1572 -1.0317 1008.895 

Period 5 (2011-2013) 3 843 0.4867 16.4089 -1 1011.455 

Period 6 (2011-2014) 3 781 0.6763 20.1920 -1 1235.524 

 

Förändringen i antalet anställda är i enheter av antal och inte i procent. Beskrivande 

statistik för denna variabel innan justering för extremvärden visas nedan i tabell 5. Om vi 

Revisionsanmärkning Observationer Andel 

Ej Revisionsanmärkning 2011 3 750 93,89 % 

Revisionsanmärkning 2011 244 6,11 % 

Totalt 2011 3 994 100 % 

 Observationer Andel 

Ej Revisionsanmärkning 2012 3 589 91,63 % 

Revisionsanmärkning 2012 328 8,37 % 

Totalt 2012 3 917 100 % 

 Observationer Andel 

Ej Revisionsanmärkning 2013 3 470 90,29 % 

Revisionsanmärkning 2013 373 9,71 % 

Totalt 2013 3 843 100 % 

 Observationer Andel 

Ej Revisionsanmärkning 2014 3 461 91,51 % 

Revisionsanmärkning 2014 321 8,49 % 

Totalt 2014 3 782 100 % 



35 
 

studerar medelvärdena kan vi se att företagens genomsnittliga förändring i antalet 

anställda sträcker sig mellan -0,4658 och 1,3515. Från detta kan vi konstatera att den 

genomsnittliga förändringen i arbetsstyrkan inte är speciellt stor. Medelvärdena för period 

5 och period 6 visar -0,4658 respektive -0,4015 vilket innebär att genomsnittligt har 

företagen minskat antalet anställda åren efter 2011. För de övriga tidsperioderna visar 

medelvärdena upp positiva värden vilket innebär att antalet anställda har ökat. 

Standardavvikelsen för denna variabel ger en bild av spridningen mellan observationerna 

Vi kan se trots att medelvärdena ligger mellan -0,5 och 1,35 så finns det en större 

spridning mellan de olika företagen sett till förändringen i antalet anställda då 

standardavvikelserna har värden upp till 59.2474. I appendix 3 visas beskrivande statistik 

för denna variabel efter justeringar för extremvärden. Medelvärdena för denna variabel 

skiljer sig inte nämnvärt åt efter justeringen. Däremot har standardavvikelsen minskat då 

den låg mellan 9 och 59  före justeringen och 2 och 7 efter justeringen för extremvärden. 

 
Tabell 5. Beskrivande statistik av variabeln Förändring antal anställda (st). 

 Observationer Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Period 1 (2008-2011 3 157 0.6703 47.0421 -2546 254 

Period 2 (2009-2011) 3 366 1.3515 26.9001 -1410 417 

Period 3 (2010-2011) 3 602 1.0144 14.3310 -564 524 

Period 4 (2011-2012) 3 917 0.2961 9.0660 -376 264 

Period 5 (2011-2013) 3 843 -0.4658 49.3100 -2942 378 

Period 6 (2011-2014) 3 781 -0.4015 59.2474 -3371 577 

 

Beskrivande statistik för företagens förändring i soliditet innan justering för extremvärden 

illustreras nedan i tabell 6. Företagen i studien har i genomsnitt minskat sin soliditet under 

perioderna 2, 3, 4 och 5 vilket visas genom att medelvärdena är negativa. Medelvärdena 

för förändringen i soliditet är däremot positiva för perioderna 1 och 6 vilket innebär att 

företagen i genomsnitt har ökat sin soliditet under dessa perioder. Sett till period 1 ökade 

företagen i snitt sin soliditet med 1,44 procentenheter. För period 2, period 3, period 4 

och period 5 var medelvärdena -0,29, -0,16, -0,00 respektive -1,26 procentenheter. 

Slutligen ökade företagen i snitt sin soliditet med 2,74 procentenheter under period 6. 

Standardavvikelserna för perioderna ligger kring 20 bortsett från period 5 och period 6, 

då de var 126 respektive 41. Efter justeringen för extremvärden ligger medelvärdena för 

variabeln Förändring soliditet mellan -0,06 och 3,68 procentenheter (se appendix 3). Vi 

kan vidare se att standardavvikelserna minskat efter justeringen för extremvärden. 

 
Tabell 6. Beskrivande statistik av variabeln Förändring soliditet (procentenheter). 

 Observationer Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Period 1 (2008-2011 3 157 1.4365 23.6416 -395.98 586.3 

Period 2 (2009-2011) 3 366 -0.2861 20.3359 403.81 144.6 

Period 3 (2010-2011) 3 602 -0.1641 17.88284 -400.61 97.08 

Period 4 (2011-2012) 3 917 -0.0014 21.1795 -435.13 362.62 

Period 5 (2011-2013) 3 843 -1.2568 126.1445 -6950.34 216.57 

Period 6 (2011-2014) 3 781 2.7415 41.1110 -1958.39 346.42 

 

Utifrån den beskrivande statistiken i tabell 7 kan vi utläsa hur företagens genomsnittliga 

skuldränta har förändrats innan justeringen för extremvärden. För de studerade perioderna 

har företagens skuldränta minskat med som mest 0,1815 procentenheter och ökat med 

som mest 0,7225 procentenheter. Om vi däremot kollar på standardavvikelsen kan vi se 

att observationerna är relativt spridda och att alla inte ligger kring genomsnittet. 

Standardavvikelsen för period 5 är lägst med 17,8765 medan period 2 har högst 
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standardavvikelse med 37,1931. Efter justeringen för extremvärden kan noteras att 

standardavvikelserna har minskat kraftigt. Medelvärdena ligger efter justeringen mellan 

-0,5121 och 0,4143 procentenheter (se appendix 3).  

 
Tabell 7. Beskrivande statistik av variabeln Förändring genomsnittlig skuldränta (procentenheter). 

 Observationer Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Period 1 (2008-2011 3 157 -0.1786 19.2355 -119.67 1001.18 

Period 2 (2009-2011) 3 366 -0.0870 37.1931 -1862.19 1003.02 

Period 3 (2010-2011) 3 602 0.7225 18.2788 -286.42 1001.08 

Period 4 (2011-2012) 3 917 -0.1815 19.8185 -1008.33 600 

Period 5 (2011-2013) 3 843 -0.1719 17.8765 -1008.3 1516.71 

Period 6 (2011-2014) 3 781 0.3554 32.4945 -1008.33 1 516.71 

 

Kassalikviditeten för företagen i undersökningen har minskat under period 1 och period 

2 i genomsnitt med 11,9854 respektive 67,7479 procentenheter vilket visas i tabell 8. För 

period 3 ökade kassalikviditeten däremot med 4,6109 procentenheter. Efter år 2011 har 

kassalikviditeten ökat för varje tidsperiod, 31,3105 procentenheter för en ettårsperiod till 

91,1148 procentenheter för en treårsperiod. Standardavvikelsen för kassalikviditeten har 

för dessa perioder varit hög, mellan 545 och 3129 vilket visar att förändringen i 

kassalikviditet har varierat kraftigt från observation till observation. Beskrivande statistik 

gällande denna variabel efter justeringar för extremvärden redovisas i appendix 3. 

Medelvärdena efter justeringen ligger mellan -0,4530 och 60,8823 procentenheter jämfört 

med mellan -67,7479 och 91,1148 procentenheter innan justeringen. Vidare kan vi utläsa 

att standardavvikelsen har minskat kraftigt efter justeringen.  

 
Tabell 8. Beskrivande statistik av variabeln Förändring kassalikviditet (procentenheter). 

 

Beskrivande statistik för variabeln gällande företagens avkastning på totalt kapital innan 

justering för extremvärden visas i tabell 9. I genomsnitt har företagens avkastning på totalt 

kapital minskat med 1,95, 0,22 och 0,98 procentenheter för samtliga perioder innan 

räkenskapsåret 2011. För period 4 och period 5 har sedan avkastningen på totalt kapital 

minskat med 4,49 respektive 6,69 procentenheter och för period 6 var minskningen 4,67 

procentenheter. Även denna variabel har varierat kraftigt från observation till observation 

då standardavvikelserna för dessa perioder varierar mellan ca 26 till 90 procentenheter. 

Från appendix 3 kan vi utläsa att medelvärdena av förändringen i företagens avkastning 

på totalt kapital ligger mellan -4.9032 och 0,0578 efter justeringen för extremvärden. 

Vidare ligger standardavvikelsen mellan 20,3158 och 22,6452 efter justeringen. 

 
  

 Observationer Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Period 1 (08-11) 3 157 -11.9854 896.5394 -31875.65 28582.47 

Period 2 (09-11) 3 366 -67.7479 3129.049 -174468.9 28621.47 

Period 3 (10-11) 3 602 4.6109 545.3627 -6395.58 28504.5 

Period 4 (11-12) 3 917 31.3105 626.0495 -19067.68 15631.84 

Period 5 (11-13) 3 843 75.0042 910.9764 -7627.75 25022.22 

Period 6 (11-14) 3 781 91.1148 862.4334 -14452.75 21290.86 
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Tabell 9. Beskrivande statistik av variabeln Förändring avkastning på totalt kapital (procentenheter). 

 

5.2 Bivariat analys 
Som en del av vår hypotesprövning har vi utfört bivariata analyser i form av t-test, Mann-

Whitney U-test och Chi2-test. Syftet med dessa bivariata tester är att studera sambandet 

mellan två variabler (Djurfeldt et al., 2012, s. 137). För att testa sambandet mellan 

revisionsanmärkningen och företagens förändringar i nyckeltalen började vi med att 

utföra two-sample t-test. Detta test bygger på antagandet om normalfördelning vilket för 

våra variabler och data kan antas vara ungefärligt uppfyllt enligt centrala 

gränsvärdessatsen. För att styrka resultaten från vår bivariata analys har vi kompletterat 

t-testen med det icke-parametriska Mann-Whitney U-testet där inget antagande om 

normalfördelning görs. I T-testen använde vi oss av variabler som är justerade med 

metoden winsorization, medan vi i Mann-Whitney U-testen använde icke justerade 

variabler eftersom detta test är mindre känsliga för extremvärden. Slutligen har vi även 

utfört Chi2-test för att testa sambandet mellan variabeln Revisionsanmärkning och våra 

dummyvariabler; Revisionsanmärkning för år 2012, 2013 respektive 2014 samt 

Fortlevnad. 

 

5.2.1 Förändring i nettoomsättning 

För att undersöka hypotes 1 utförde vi bland annat tre t-test för att undersöka om det finns 

någon signifikant skillnad i förändringen av nettoomsättningen mellan de företag som 

erhöll en revisionsanmärkning vid räkenskapsåret 2011 och de som inte erhöll en 

anmärkning. Resultaten från t-testen med variablerna Förändring nettoomsättning och 

Revisionsanmärkning redovisas nedan i tabell 10. Av medelvärdena går det att utläsa att 

de företag som erhållit en anmärkning år 2011 har under period 4 respektive period 5 i 

genomsnitt ökat sin omsättning mer än de som inte erhöll en anmärkning. För de som 

erhållit en revisionsanmärkning har omsättningen i genomsnitt ökat med 0.1264 

respektive 0.1705 över dessa perioder, medan de företag som ej erhöll en anmärkning har 

ökat sin omsättning med 0.1122 respektive 0.1545. Under period 6 har däremot de företag 

som inte erhållit en anmärkning i genomsnitt ökat sin omsättning mer än de som inte 

erhöll en anmärkning, 0.2743 mot 0.2069. Dessa test ger oss däremot inget signifikant 

stöd för dessa samband då t-värdena ligger mellan -0.3652 och 0.9290 samt att p-värdena 

är höga där det lägsta är 0.1765. 

 
Tabell 10. T-test för variablerna Revisionsanmärkning och Förändring nettoomsättning (%). 

 Obs. Medelvärde Standardavvikelse T-värde P-värde 

  Ej Anm. Anm. Ej Anm. Anm.   

Period 4 (2011-2012) 3917 0.1122 0.1264 0.5629 0.6572 -0.3652 0.6425 

Period 5 (2011-2013) 3843 0.1545 0.1705 0.7484 0.8552 -0.2988 0.6174 

Period 6 (2011-2014) 3781 0.2743 0.2069 1.0028 0.9834 0.9290 0.1765 

 

Vi har också genomfört Mann-Whitney U-test för förändringen i nettoomsättning som 

komplement till t-testen. Detta test gav p-värden på 0,9945, 0,5466 och 0,2071 för period 

 Observationer Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Period 1 (08-11) 3 157 -1.9508 31.1012 -522.03 643.71 

Period 2 (09-11) 3 366 -0.2238 26.1092 -523.07 167.14 

Period 3 (10-11) 3 602 -0.9815 26.1057 -519.12 153.83 

Period 4 (11-12) 3 917 -4.4934 33.7182 -850.18 507.78 

Period 5 (11-13) 3 843 -6.6911 90.0581 -5258.06 441.8 

Period 6 (11-14) 3 781 -4.6764 29.3553 -691.87 384.57 
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4, period 5 respektive period 6 (se Appendix 4). Motsvarande z-värden för dessa perioder 

blev 0,007, 0,603 och 1,261. Detta innebär att vi inte kan förkasta den tvåsidiga 

nollhypotesen. Nachar (2008, s. 19) menar att det går att halvera p-värdet för att kunna 

tolka resultatet som ensidigt. Enligt detta fick vi p-värdena 0,4973, 0,2733 och 0,1036 

vilket innebär att vi fortfarande inte finner något signifikant stöd för vår ensidiga hypotes 

1 till en 90 % signifikansnivå. Enligt den bivariata analysen finner vi inte ett negativt 

samband mellan förekomsten av en revisionsanmärkning och en efterföljande förändring 

i företagens nettoomsättning.  

 

5.2.2 Förändring i antal anställda 

Resultaten från t-testen som undersöker sambandet mellan variablerna 

Revisionsanmärkning och Förändring antal anställda visas nedan i tabell 11. Vi kan 

utifrån tabellen avläsa att medelvärdena för period 4 är ungefär 0,35 och 0,18 för företag 

som inte erhållit respektive erhållit en revisionsanmärkning. För period 5 var 

medelvärdena för dessa grupper ungefär 0,38 respektive 0,31 och för period 6 var 

medelvärdena ungefär 0,60 respektive 0,30. I genomsnitt har därmed företagen som 

studerats ökat antalet anställda med under 1 person, vilket gäller för en ettårs-, tvåårs- 

samt en treårsperiod efter 2011. P-värdena för respektive period blev 0,2022, 0,4122 och 

0,2611, det vill säga att inget av testen visade att ett statistiskt signifikant samband 

föreligger.  

 
Tabell 11. T-test för variablerna Revisionsanmärkning och Förändring antal anställda (st). 

 Obs. Medelvärde Standardavvikelse T-värde P-värde 

  Ej Anm. Anm. Ej Anm. Anm.   

Period 4 (2011-2012) 3917 0.3453 0.1806 2.8429 3.5259 0.8340 0.2022 

Period 5 (2011-2013) 3843 0.3812 0.3095 4.5680 4.2578 0.2220 0.4122 

Period 6 (2011-2014) 3781 0.5980 0.3035 6.4174 4.9389 0.6402 0.2611 

 

Vi testade även sambandet mellan revisionsanmärkningen och förändringen i antalet 

anställda i tre Mann-Whitney U-test. Resultaten från dessa test visade p-värdena 0,0765, 

0,1628 och 0,0857 efter att ha halverats för att testas som ensidigt (se Appendix 4). Detta 

innebär att vi kan till signifikansnivån 90 % förkasta nollhypotesen för period 4 samt 

period 6. Genom att studera Rank sum-värdena och de förväntade värdena i testet kan vi 

utläsa vilken av populationerna som har haft en högre förändring i antalet anställda 

(Corder & Foreman, 2014, s. 79-80). För period 4 är Rank sum för de företag som fått en 

revisionsanmärkning 422 411,5 medan det förväntade värdet är 444 693. Då Rank sum-

värdet är lägre än det förväntade värdet kan vi utläsa att de företag som fått en 

revisionsanmärkning är lägre rangordnade i testen. Detta innebär att dessa företag har haft 

en lägre förändring i antalet anställda jämfört med de företag som inte fick en anmärkning 

i revisionen. Genom att utläsa Rank sum-värdena och de förväntade värdena för period 6 

kan vi även där utläsa att de företag som erhållit en anmärkning har en mindre fördelaktig 

förändring i antalet anställda jämfört med de som inte erhållit en anmärkning. Samtliga t-

test som utförts visade att inget negativt samband föreligger mellan variablerna 

Revisionsanmärkning och Förändringen antal anställda. Däremot visar två av de tre 

Mann-Whitney U-testen ett signifikant samband där en anmärkning innebär en sämre 

förändring i antalet anställda.  

 

5.2.3 Förändring i soliditet 

För att undersöka hypotes 3 har vi genomfört t-test för de tre olika tidsperioderna efter 

2011. Dessa redovisas nedan i tabell 12. De företag som erhöll en revisionsanmärkning 
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2011 har i genomsnitt de efterföljande två åren en negativ förändring av soliditeten medan 

de företag som inte erhöll en anmärkning har en positiv förändring. Över en treårsperiod 

har däremot de som erhöll en revisionsanmärkning förbättrat sin soliditet mer än de som 

inte erhöll anmärkning. Resultaten från två av dessa tre t-tester visar att det föreligger ett 

negativt samband mellan erhållandet av en revisionsanmärkning och en efterföljande 

förändring i företagens soliditet. För period 4 respektive 5 var dessa test signifikanta då 

de visade t-värdena 2.6601 respektive 3.2916 samt p-värdena 0.0039 respektive 0.0005. 

Dessa är därmed signifikanta på en 99 % nivå. Däremot visade testerna inget signifikant 

samband mellan typen av revisionsberättelse och förändringen i soliditet för period 6. 

 
Tabell 12. T-test för variablerna Revisionsanmärkning och Förändring soliditet (procentenheter). 

 Obs. Medelvärde Standardavvikelse T-värde P-värde 

  Ej Anm. Anm. Ej Anm. Anm.   

Period 4 (2011-2012) 3917 0.5335 -1.7522 12.1914 17.5777 2.6601 0.0039 

Period 5 (2011-2013) 3843 2.2055 -1,5138 15.3860 23.3329 3.2916 0.0005 

Period 6 (2011-2014) 3781 3.6472 4.1956 17.4922 23.9115 -0.4229 0.6638 

 

Likt t-testerna visar Mann-Whitney U-testerna ett negativt samband som är signifikant 

för period 4 och period 5 (se Appendix 4). För dessa perioder är det ensidiga p-värdet 

0,003 för period 4 och 0,0314 för period 5. Testen för dessa perioder visar därmed att vi 

kan förkasta nollhypotesen till en signifikansnivå på 99 % respektive 95 %. För period 4 

och period 5 har populationen som fått en revisionsanmärkning ett Rank sum-värde som 

är lägre än det förväntade värdet. Utifrån detta kan vi avläsa att dessa företag har en 

mindre fördelaktig förändring i soliditeten jämfört med de företag som inte fick någon 

revisionsanmärkning. För period 6 finner däremot Mann-Whitney U-testet inget 

signifikant samband likt motsvarande t-test. Enligt  t-testen och Mann-Whitney U-testen 

kan vi avläsa att det finns ett negativt samband mellan erhållandet av en 

revisionsanmärkning och en förändring i soliditeten för ettårs- samt tvåårsperioden efter 

räkenskapsåret 2011. Däremot finner inga av dessa tester något samband för period 6 som 

är den efterföljande treårsperioden.  

 

5.2.4 Förändring i genomsnittlig skuldränta 

Som en del av att undersöka hypotes 4 genomförde vi t-test för att se om de olika 

grupperna; företag som erhållit respektive inte erhållit en revisionsanmärkning, skiljde 

sig åt sett till hur den genomsnittliga skuldräntan förändrats. Hypotes 4 är formulerad 

utifrån att undersöka om det finns ett positivt samband till skillnad från övriga hypoteser. 

Detta är på grund av att en hög skuldränta anses vara negativt från företagens perspektiv 

och att en lägre skuldränta ses som positivt. Resultaten från dessa tester redovisas nedan 

i tabell 13. För alla tre tidsperioder som vi undersökt kan vi genom att studera 

medelvärdena se att i de företag som inte erhållit en revisionsanmärkning har den 

genomsnittliga skuldräntan förändrats mer fördelaktigt jämfört med de företag som 

erhållit en anmärkning. Av de tre t-testen vi genomförde för att studera skuldräntan var 

två test signifikanta till en 99 % signifikansnivå och det tredje till en 90 % signifikansnivå. 

För period 4 fann vi ett statistiskt signifikant samband då t-värdet blev -2.3480 och p-

värdet blev 0.0095. Resultaten från period 5 visade ett t-värde på -1.6296 och ett p-värde 

på 0.0516 vilket innebär att detta test är signifikant sett till en nivå om 90 % för denna 

period. Testet som avsåg period 6 var signifikant till 99 % med ett t-värde på -3.0101 och 

ett p-värde på 0.0013.  
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Tabell 13. T-test för variablerna Revisionsanmärkning och Förändring genomsnittlig skuldränta (procentenheter). 

 Obs. Medelvärde Standardavvikelse T-värde P-värde 

  Ej Anm. Anm. Ej Anm. Anm.   

Period 4 (2011-2012) 3917 0.0430 0.2882 2.0161 2.7096 -2.3480 0.0095 

Period 5 (2011-2013) 3843 -0.0096 0.2685 2.3451 3.2690 -1.6296 0.0516 

Period 6 (2011-2014) 3781 -0.0850 0.4698 2.4618 3.6996 -3.0101 0.0013 

 

När vi genomfört Mann-Whitney U-testerna fick vi fram justerade p-värdena 0,0016, 

0,0227 och 0,003 för period 4, period 5 respektive period 6 (se Appendix 4). Motsvarande 

z-värden för dessa perioder blev -2,958, -2,002 respektive -3,449. Två av dessa test är 

således signifikanta till en 99 % nivå medan det tredje är signifikant till en 95 % nivå. För 

alla dessa tre test var Rank sum-värdet högre än det förväntade värdet, vilket innebär att 

de företag som erhållit en revisionsanmärkning ökat  sin genomsnittliga skuldränta. Fyra 

av de sex bivariata testerna gällande variablerna Revisionsanmärkning och Förändring 

genomsnittlig skuldränta visar därmed statistiskt signifikanta samband sett till en 99 % 

nivå och säger att företagens skuldränta har ett samband med typen av revisionsberättelse 

som företagen erhåller. De andra två testen var signifikanta till en 95 % respektive 90 % 

nivå.  

 

5.2.5 Förändring i Kassalikviditet 

För att undersöka hypotes 5 utförde vi tre stycken t-test för vilka resultaten visas i tabell 

14. Av medelvärdena kan vi utläsa att de företag som inte erhållit en revisionsanmärkning 

i genomsnitt ökade sin kassalikviditet mer än de företag som erhållit anmärkning för en 

ettårs- respektive tvåårsperiod efter räkenskapsåret 2011. Under en treårsperiod ökade 

dock kassalikviditeten i genomsnitt mer för de företag som erhållit en anmärkning år 

2011. Dock finner vi inget signifikant samband för vår hypotes då t-värdena ligger mellan 

1,2342 och -1,6038 samt att p-värdena är högre än 0,10.  

 
Tabell 14. T-test för variablerna Revisionsanmärkning och Förändring kassalikviditet (procentenheter). 

 Obs Medelvärde Standardavvikelse T-värde P-värde 

  Ej Anm. Anm. Ej Anm. Anm.   

Period 4 (2011-2012) 3917 14.4636 5.4226 108.2150 87.4549 1.2342 0.1086 

Period 5 (2011-2013) 3843 36.9311 33.1238 185.4258 186.8017 0.2892 0.3862 

Period 6 (2011-2014) 3781 59.2365 90.1956 263.3457 314.6537 -1.6038 0.9456 

 

Resultaten från Mann-Whitney U-testen finns redovisade i Appendix 4. Testen visade 

ensidiga p-värden om 0,1206, 0,2049 samt 0,2018 för period 4, period 5 respektive period 

6. T-värdena från dessa test visade 1,172,  0.824 respektive -0,835. I dessa test kan vi 

därmed inte förkasta nollhypotesen. Utifrån dessa t-test och Mann-Whitney U-test kan vi 

inte finna något negativt samband mellan erhållandet av en revisionsanmärkning 2011 

och förändringen i företagens kassalikviditet. 

 

5.2.6 Förändring i avkastning på totalt kapital 

Sedan utförde vi även t-test för att testa hypotes 6. Resultaten av dessa tester visas nedan 

i tabell 15. Av medelvärdena från dessa test kan vi utläsa att de företag som inte erhållit 

en revisionsanmärkning år 2011 har i genomsnitt haft en mindre fördelaktig förändring 

av avkastning på totalt kapital än de företag som år 2011 erhöll en anmärkning. P-värdena 

visar att skillnaden mellan de två populationerna inte är signifikant, det vill säga att 

företag som erhållit en revisionsanmärkning inte har ett negativt samband med 

förändringen i avkastningen på totalt kapital.  
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Tabell 15. T-test för variablerna Revisionsanmärkning och Förändring avkastning på totalt kapital (procentenheter). 

 Obs. Medelvärde Standardavvikelse T-värde P-värde 

  Ej Anm. Anm. Ej Anm. Anm.   

Period 4 (2011-2012) 3917 -4.2823 -3.6207 21.3377 31.9298 -0.4380 0.6693 

Period 5 (2011-2013) 3843 -4.9258 -4.5122 21.7022 31.4813 -0.2608 0.6029 

Period 6 (2011-2014) 3781 -4.6626 -2.0889 22.0109 31.8750 -1.5682 0.9415 

 

Resultaten från Mann-Whitney U-testen visade inget statistiskt signifikant samband 

mellan dessa variabler för period 4 samt period 5 (se Appendix 4). P-värdena för dessa 

perioder var 0,3797 respektive 0,3613. För period 6 fann testet dock att sambandet mellan 

variablerna var signifikant sett till en 90 % nivå då det halverade p-värdet var 0,0527. För 

period 6 var Rank sum-värdet 404 475 och det förväntade värdet 380 091. Detta innebär 

att avkastningen på totalt kapital hos populationen som fått en revisionsanmärkning har 

förändrats på ett mer fördelaktigt sätt jämfört med de som inte fått en anmärkning. Om vi 

kopplar detta till vår studies hypotes 6, finner vi således ett positivt samband och inte ett 

negativt samband som vår hypotes förutsåg. Därmed motsvarar detta resultat ett p-värde 

om 0,9473 (1-0,0527) för period 6. Utifrån de bivariata testerna finner vi således inget 

negativt samband mellan variablerna.  

 

5.2.7 Fortlevnad 

För att undersöka hypotes 7 utförde vi ett chi2-test som innehöll variablerna 

Revisionsanmärkning och Fortlevnad. Resultaten från detta test visas nedan i tabell 16. 

Från tabell 16 kan vi utläsa att Pearson Chi2-värdet i detta test blev 62.5997 vilket visar 

att variabeln Fortlevnad har ett samband med variabeln Revisionsanmärkning. P-värdet i 

detta test blev 0.000 vilket visar att testet är statistiskt signifikant till en nivå om 99 %. 

Av resultaten kan vi utläsa att 3 750 företag inte fick en revisionsanmärkning år 2011 och 

244 företag fick en anmärkning. Vi kan även se att 3772 stycken av dessa företag 

fortfarande lever medan 222 företag har gått i konkurs, likviderats eller genomgått en 

företagsrekonstruktion. Av resultaten kan vi utläsa att av de företag som inte erhöll en 

anmärkning år 2011 är det 95.17 % som klarat av att leva vidare och 4.83 % som inte 

klarat av att fortleva. Samma siffror för de som erhöll en anmärkning 2011 var 83.20 % 

som överlevt mot 16.80 % som inte klarat av att fortleva. Utifrån dessa test kan vi utläsa 

att de företag som erhöll en revisionsanmärkning år 2011 har i högre utsträckning inte 

klarat av att leva vidare.  

 
Tabell 16. Chi2-test för variablerna Revisionsanmärkning och Fortlevnad. 

Revisionsanmärkning 2011 Fortlevnad  

Nej Överlevt Ej Överlevt Total 

Antal 3569 181 3750 

Förväntad frekvens 3541.6 208.4 3750 

Procent 95.17% 4.83% 100% 

Ja    

Antal 203 41 244 

Förväntad frekvens 230.4 13.6 244 

Procent 83.20% 16.80% 100% 

Total    

Antal 3772 222 3994 

Förväntad frekvens 3772 222 3994 

Procent 94.44% 5.56% 100% 

P-värde 0.000 Chi2-värde 62.5997 
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Av detta test kan vi med 99 % säkerhet förkasta nollhypotesen som säger att variablerna 

inte är associerade med varandra. Vi finner därmed ett statistiskt samband mellan 

erhållandet av en revisionsanmärkning och företagens fortlevnad.  

 

5.2.8 Revisionsanmärkning efterföljande år 

För att undersöka hypotes 8 utförde vi tre stycken chi2-test för vilka resultaten redovisas 

i appendix 5. Det första testet utfördes genom att undersöka om revisionsberättelsen för 

2012 är associerad med revisionsberättelsen för år 2011. Pearson Chi2-värdet blev 

482.6796 vilket innebär att erhållandet av en revisionsanmärkning för räkenskapsåret 

2012 är associerat med om företaget erhållit en anmärkning 2011. P-värdet för detta test 

visar 0.000 och innebär att testet är statistiskt signifikant till en nivå om 99 %. Vidare kan 

vi av resultaten utläsa att antalet företag i testet som inte erhöll en anmärkning år 2011 

respektive 2012 var 3 690 respektive 3 589 företag. Antalet revisionsanmärkningar för de 

båda åren var 227 respektive 328. Av de företag som inte fick en anmärkning år 2011 var 

det 5.96  % som erhöll en anmärkning och 94.04 % som inte erhöll en anmärkning nästa 

år. Av de företag som istället erhöll en anmärkning år 2011 var det 47.58 % som erhöll 

en anmärkning år 2012 och 52.42 % som inte erhöll en anmärkning. Utifrån dessa siffror 

kan vi se att de företag som erhöll en revisionsanmärkning år 2011 var mer benägna att 

erhålla en anmärkning även år 2012 jämfört med de företag som inte erhöll en anmärkning 

2011. 

 

I det andra testet undersökte vi om erhållandet av en revisionsanmärkning för år 2013 var 

associerad med utfärdandet av en revisionsanmärkning för år 2011. Chi2-värdet blev 

303.0893 vilket innebär att revisionsberättelsen år 2013 är beroende av 

revisionsberättelsen för år 2011.  P-värdet i detta test visar 0.000 vilket innebär att testet 

är statistiskt signifikant till en 99 % nivå. Av testen kan vi utläsa att 210 företag erhöll en 

revisionsanmärkning år 2011. Av dessa 210 företag erhöll 44.29 % en anmärkning år 

2013 och 55.71 % av företagen erhöll ingen anmärkning år 2013. Utöver detta kan vi från 

testet utläsa att 3 633 företag inte fick en anmärkning år 2011. Av dessa företag var det 

92.29 % som inte erhöll en anmärkning år 2013 och 7.71 % som erhöll en anmärkning år 

2013. Av detta test kan vi utläsa att de som fick en anmärkning vid revisionen år 2011 

var mer benägna att få en anmärkning även år 2013.  

 

I det tredje testet undersöktes om förekomsten av en revisionsanmärkning för år 2014 är 

associerad med anmärkningen från 2011. Chi2-värdet visade 135.4713 vilket visar att 

revisionsberättelsen för år 2014 är associerad av revisionsberättelsen för år 2011. Även 

detta p-värde blev 0.000 vilket visar att testet är statistiskt signifikant till 99 %. Detta test 

visade att 30.69 % av de 202 företag som erhöll en anmärkning år 2011 även fick en 

anmärkning år 2014. Detta innebär också att 69.31 % av företagen som erhöll en 

anmärkning 2011 undvek en revisionsanmärkning år 2014. Vidare visade testet  att 7.23 

% av de 3580 företag som inte fick anmärkning år 2011 erhöll en anmärkning år 2014 

medan 92.77 % av dessa företag inte erhöll någon anmärkning även år 2014. Även detta 

test visar att de företag som erhöll en revisionsanmärkning år 2011 var mer benägna att 

erhålla en revisionsanmärkning även år 2014.  

 

Av dessa tre Chi2-tester kan vi med 99 % säkerhet säkerställa att erhållandet av en 

revisionsanmärkning 2011 har ett samband med om företagen erhåller en anmärkning 

över de efterföljande tre åren.  
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5.2.9 Nyckeltalens samband med efterföljande revisionsanmärkning 

Ett delsyfte i vår studie var att undersöka hur förändringen i företagens nyckeltal var 

kopplade till huruvida företagen senare erhöll en revisionsanmärkning eller inte. För att 

undersöka detta har vi genomfört en bivariat analys i form av t-test och Mann-Whitney 

U-test. Resultaten från samtliga av dessa tester finns redovisade i appendix 6.  

 

T-testen för förändringen i nettoomsättning visade inga signifikanta samband då p-

värdena var 0,7987, 0,9625 och 0, 9952 för period 1, period 2 respektive period 3. Mann-

Whitney U-testen för samma variabel och perioder gav p-värdena 0,0064, 0,0415 och 

0,2034 efter att p-värdet justerats till att motsvara en ensidig alternativhypotes. För 

samtliga Mann-Whitney U-test var Rank sum värdena, för de företag som erhöll en 

revisionsanmärkning, var högre än det förväntade värdena. Detta innebär att p-värdena 

för vår alternativhypotes blir 0,9936 (1-0,0064) och 0,9585 (1-0,0415) för period 1 

respektive period 2. Vi finner således inget stöd för att en mindre fördelaktig trend i 

nettoomsättningen är associerad med erhållandet av en efterföljande 

revisionsanmärkning. Resultaten från testerna visar således att det inte föreligger ett 

negativt samband mellan förändringen i nettoomsättning och en efterföljande 

revisionsanmärkning. 

 

För variabeln som avser förändringen i företagens antal anställda fann t-testen inget 

signifikant samband för period 1-3. Resultaten från Mann-Whitney U-testen visar dock 

ett signifikant samband, sett till en 99 % nivå, föreligger för period 1 då p-värdet var 

0,0089. Av att studera Rank sum-värdet med det förväntade värdet kan vi se att de företag 

som erhållit en revisionsanmärkning har haft en högre förändring av antalet anställda. 

Detta innebär att p-värdet för period 1 sett till alternativhypotesen som säger att det finns 

ett negativt samband mellan variablerna blir 0,9911 (1-0,0089). För period 2 och period 

3 visar p-värdena att det inte föreligger något signifikant samband. Av resultaten av dessa 

sex test kan vi inte finna något stöd för ett negativt samband mellan en förändring av 

antalet anställda och ett framtida erhållande av en revisionsanmärkning. 

 

T-testen och Mann-Whitney U-testen som undersökte sambanden mellan förändringen i 

soliditet och erhållandet av en efterföljande revisionsanmärkning visar alla att 

nollhypotesen kan förkastas. Alla t-test och Mann-Whitney U-test visar p-värden om 

0,0000 för ettårs-, tvåårs- respektive treårsperioden innan räkenskapsåret 2011. Vi kan 

utifrån en signifikansnivå om 99 % säga att det finns ett negativt samband mellan 

förändringen i soliditet och huruvida en efterföljande anmärkning utfärdas. Om vi 

studerar relationen mellan Rank sum-värdena och de förväntade värdena i Mann-Whitney 

U-testet, kan vi utläsa att de företag som haft en mindre fördelaktig förändring i soliditet 

i större utsträckning erhållit en revisionsanmärkning senare år.  

 

T-testen för variabeln Förändring genomsnittlig skuldränta visade p-värdena 0.0828, 

0.2363 och 0.0016 för period 1, period 2 respektive period 3. Detta innebär att de företag 

som hade ökat sin genomsnittliga skuldränta för en ettårs- respektive treårsperiod innan 

2011 var mer benägna att erhålla en revisionsanmärkning år 2011. De två signifikanta 

testen, var signifikanta till en 90 % respektive 99 % signifikansnivå. P-värdena från 

Mann-Whitney U-testen visade 0,0069, 0,0212 respektive 0,000 och är således alla 

signifikanta till en 95 % signifikansnivå. För period 1 samt period 3 är detta samband 

även signifikant till 99 %. Dessa test visar även att de företag som hade en större ökning 

i skuldränta var mer benägna att erhålla en revisionsanmärkning år 2011, då samtliga 

Rank sum-värden är högre än de förväntade värdena. Utifrån detta kan vi utläsa att fem 
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av sex bivariata tester finner stöd för ett positivt samband mellan företagens förändring i 

genomsnittliga skuldräntan och en erhållandet av en revisionsanmärkning. 

 

Samtliga Mann-Whitney U-test gällande förändringen i kassalikviditet visar p-värden 

som är under 0,01. Detta innebär att vi på en 99 % signifikansnivå kan förkasta 

nollhypotesen och säga att de företag som haft en mer fördelaktig förändring i 

kassalikviditeten har varit mindre benägna att erhålla en revisionsanmärkning. Detta då 

värdena för Rank sum är lägre än de förväntade värdena för de som erhållit en 

revisionsanmärkning. Av t-testen kan vi utläsa att det finns ett signifikant samband för 

alla perioder. P-värdet för period 1 var signifikant till 90 % nivå medan p-värdena för 

period 2 och period 3 båda är signifikanta på en 99 % nivå. Fem av de sex utförda testen 

gällande variabeln förändringen i kassalikviditet är signifikanta till en signifikansnivå på 

99 % och det sjätte är signifikant till en 90 % nivå. Därmed finner vi att förändringen i 

kassalikviditet har ett negativt samband med huruvida en efterföljande 

revisionsanmärkning utfärdas eller inte. 

 

T-test för variabeln förändring i avkastning på totalt kapital visar p-värdena 0,0000, 

0,0000 samt 0,0001 för period 1-3. Detta sett till den alternativhypotes som säger att  det 

föreligger ett negativt samband mellan förändringen i avkastningen på totalt kapital och 

erhållandet av en revisionsanmärkning. Motsvarande Mann-Whitney U-test visar också 

att nollhypotesen kan förkastas då p-värdena för den ensidiga alternativhypotesen blir 

0,0016, 0,0001 samt 0,0229. För de företag som erhållit en revisionsanmärkning är Rank 

sum-värdet lägre än det förväntade värdet. Utifrån dessa tester kan vi därmed avläsa att 

det finns ett negativt samband mellan variablerna.  

 

5.3 Multivariat analys 
Huvudsyftet med denna studie är att undersöka huruvida en revisionsanmärkning som 

erhölls 2011 har ett negativt samband med förändringen i företagens efterföljande 

ekonomiska prestation. Genom tidigare bivariata analyser har vi analyserat förändringen 

i enskilda nyckeltal och dess samband med om företagen tidigare erhållit en 

revisionsanmärkning eller inte. Till skillnad från den bivariata analysen så ger den 

multivariata analysen möjligheten att undersöka sambandet mellan den beroende 

variabeln, i vårt fall förändringen i de olika nyckeltalen, och flera oberoende variabler 

(Tabachnick & Fidell, 2014, s. 153). I vår studie har vi använt oss av multipla 

regressionsanalyser för att undersöka sambandet mellan de beroende variablerna och den 

oberoende variabeln Revisionsanmärkning samt inkluderade kontrollvariabler. Just 

användandet av kontrollvariabler är en av anledningarna till att vi valt att genomföra 

multipla regressionsanalyser. Genom att inkludera kontrollvariabler kan vi urskilja 

effekten av den förklarande variabeln Revisionsanmärkning och därmed kontrollera de 

effekter som kommer från förklarande variabler som inte är intressanta för studiens syfte 

(Stock & Watson, 2014, s. 280).  

 

Tidigare i studien har vi format hypoteser för de olika nyckeltalen som vi undersöker. 

Detta har inneburit att vi genomfört flera multipla regressionsanalyser för att undersöka 

sambandet mellan en revisionsanmärkning och den efterföljande förändringen i de 

individuella nyckeltalen. De olika regressionsanalyserna innehåller alla samma 

oberoende variabler, där variabeln för Revisionsanmärkning är i fokus vid analysen. 

Resultaten från samtliga multipla regressionsanalyser redovisas i Appendix 7.  
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5.3.1 Multikollinearitet 

För att upptäcka om multikollinearitet kan vara ett problem vid de multipla 

regressionsanalyserna har vi gjort en korrelationsmatris. Korrelationsmatrisen visar hur 

stark korrelationen är mellan de olika variablerna i matrisen (Tabachnick & Fidell, 2014, 

s. 122). Korrelationen kan ta värden mellan -1 och 1, där 1 indikerar ett perfekt positivt 

samband, på motsvarande sätt indikerar -1 ett perfekt negativt samband mellan 

variablerna. I vår matris, som redovisas i tabell 17 nedan, inkluderade vi följande 

variabler: Omsättning, Antal Anställda, Soliditet, Genomsnittlig skuldränta, 

Kassalikviditet, Avkastning på Totalt kapital och Totalt kapital, samtliga för år 2011.  

 
Tabell 17. Korrelationsmatris. 

 Omsättning Anställda Soliditet Skuldränta Kassalikviditet ROA Totalt 

kapital 

Omsättning 1.0000       

Anställda 0.8302 1.0000      

Soliditet -0.1374 -0.1420 1.0000     

Skuldränta -0.0651 -0.0746 -0.0098 1.0000    

Kassalikviditet -0.0986 -0.1310 0.6288 0.0845 1.0000   

ROA -0.0479 -0.0443 0.3326 -0.0790 0.1347 1.0000  

Totalt kapital 0.7789 0.6264 -0.0847 0.0120 -0.0306 -0.0925 1.0000 

 

Utifrån matrisen kan vi utläsa att några korrelationer är relativt höga. Mellan variablerna 

Nettoomsättning och Antal anställda är korrelationen 0,8302, vilket är den högsta 

korrelationen i matrisen. Mellan Nettoomsättning och Totalt kapital är korrelationen 

0,7789 och mellan Soliditet och Kassalikviditet respektive mellan Antal anställda och 

Totalt kapital är korrelationen 0,6288 respektive 0,6264. Det finns inget bestämt värde på 

hur hög korrelationen ska vara för att anses vara för hög. Studenmund (2014, s. 272) 

menar att vissa forskare använder 0.8 som gräns, medan Tabachnick & Fidell (2014, s. 

122-124) menar att man kan acceptera korrelationer om 0.9. I vår studie har vi valt att 

använda ett kritiskt värde om 0,8. Korrelationen är som tidigare nämnt 0,8302 mellan 

Nettoomsättning och Antal anställda vilket kan anses orsaka problem vid en multipel 

regression. På grund av detta har vi exkluderat variabeln Antal anställda då vi anser att 

variabeln Nettoomsättning innehåller mer information om företagen och är en bättre 

indikator för företagens storlek och prestation. 

 

5.3.2 Förändring i nettoomsättning 

Våra multipla regressionsanalyser för beroende variabeln Förändring nettoomsättning 

visar att den oberoende variabeln Revisionsanmärkning har negativa koefficienter för 

samtliga tre perioder efter erhållandet av revisionsanmärkning. P-värdena för dessa 

koefficienter visar dock ingen statistisk signifikans då det lägsta p-värdet är 0.18. Vi kan 

därmed inte förkasta nollhypotesen som säger att det inte föreligger ett negativt samband 

mellan om företagen erhållit en revisionsanmärkning och hur deras nettoomsättning har 

förändrats. 

 

5.3.3 Förändring i antal anställda 

Koefficienterna för den oberoende variabeln Revisionsanmärkning visar ett svagt 

negativt samband mellan variabeln och den efterföljande förändringen i antalet anställda 

för period 4-6. Dessa modeller visar dock ingen statistisk signifikans då inga av p-värdena 

är lägre än 0,1 vilket är den lägsta signifikansnivån vi accepterar i denna studie. Vi kan 

därmed inte förkasta nollhypotesen som säger att det inte föreligger ett negativt samband 
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mellan erhållandet av en revisionsanmärkning och förändringen i företagens antal 

anställda. 

 

5.3.4 Förändring i soliditet 

Sambandet mellan erhållandet av en revisionsanmärkning och den efterföljande 

förändringen i företags soliditet kan beskrivas genom att studera koefficienterna från den 

multipla regressionsanalysen (se appendix 7). För period 4 är koefficienten -3,58, för 

period 5 är den -4,932 och för period 6 är den -1,412. Utifrån detta kan vi utläsa att 

sambandet mellan variablerna är negativt. Koefficienterna för period 4 och period 5 visar 

båda p-värdena 0,0000 vilket innebär att de är signifikanta på 99 % nivån. Vi kan därmed 

förkasta nollhypotesen som säger att inget negativt samband föreligger mellan 

revisionsanmärkningen och företags förändring i soliditet för dessa perioder.  

 

För period 6 är däremot sambandet inte signifikant. Genom att analysera storleken och 

riktningen på koefficienterna kan vi analysera sambandet mellan revisionsberättelsen och 

företagens förändring i soliditet. Om vi håller alla andra variabler konstanta, innebär 

koefficienten -3,58 för period 4 att företagens förändring i soliditet skiljer sig åt med 3,58 

procentenheter beroende på om de erhållit en revisionsanmärkning eller inte. På samma 

sätt kan erhållandet av en revisionsanmärkning beskrivas av koefficienten -4,932 för 

period 5. Då koefficienterna för dessa perioder visar ett negativt samband kan vi utläsa 

att företag som erhållit en revisionsanmärkning har haft en mindre gynnsam förändring i 

soliditeten jämfört med de företag som inte erhållit en anmärkning.  

 

Om vi analyserar den justerade förklaringsgraden, R2, kan vi se att endast 4,4  % av 

företagens förändring i soliditet för period 4 kan förklaras av de oberoende variablerna. 

Den justerade förklaringsgraden för period 5 innebär att modellen förklarar 3,8 % av 

variationen i variabeln Förändring soliditet.  

 

5.3.5 Förändring i genomsnittlig skuldränta 

Vid genomförandet av de multipla regressionerna för beroende variabeln Förändring 

genomsnittlig skuldränta kan vi utläsa ett positivt samband med oberoende variabeln 

revisionsanmärkning. Koefficienterna för variabeln Revisionsanmärkning visar värdena 

0,412 för period 4, 0,465 för period 5 och 0,788 för period 6. Dessa värden visar att de 

företag som erhållit en revisionsanmärkning ökar sin genomsnittliga skuldränta med 

0,412, 0,465 respektive 0,788 procentenheter mer än de företag som inte erhållit en 

revisionsanmärkning, om vi antar  att alla andra variabler hålls konstanta. Dessa resultat 

är signifikanta till en signifikansnivå om 99 % då alla p-värden var 0,001 eller lägre.  

 

Vidare kan vi av resultaten se att förklaringsgraden visar 0,415, 0,356 och 0,333 vilket 

innebär att 41,5 %, 35,6  % respektive 33,3 % av variationen i variabeln Förändring 

genomsnittlig skuldränta för de olika perioderna kan förklaras av denna modell. Utifrån 

dessa resultat kan vi till en signifikansnivå om 99 % förkasta nollhypoteserna gällande 

variabeln förändring i genomsnittlig skuldränta. Detta innebär att det föreligger ett 

positivt samband mellan erhållandet av en revisionsanmärkning och en efterföljande 

förändring i skuldränta. Detta samband kan anses vara mindre gynnsamt för företagen 

som erhållit en revisionsanmärkning,  då en låg skuldränta kan vara att föredra.  

 



47 
 

5.3.6 Förändring i kassalikviditet 

De multipla regressionsanalyserna för den beroende variabeln Förändring kassalikviditet 

visar en negativ koefficient för oberoende variabeln Revisionsanmärkning sett till period 

4, medan de visar positiva koefficienter för period 5-6. Dock är koefficienten 39.5 för 

period 6 den enda som är signifikant då p-värdet är 0,039. För period 4 och period 5 kan 

vi inte förkasta nollhypotesen då regressionsanalysen inte finner ett signifikant negativt 

samband. För period 6 kan vi däremot till en 95 % signifikansnivå förkasta nollhypotesen 

som säger att inget negativt samband föreligger mellan oberoende variabeln 

Revisionsanmärkning och beroende variabeln Förändring kassalikviditet. Vidare kan vi 

genom att studera den justerade förklaringsgraden för period  utläsa att 3,2 % av variabeln 

Förändring kassalikviditet kan förklaras av de oberoende variablerna i modellen.  

 

5.3.7 Förändring i avkastning på totalt kapital   

När vi genomförde de multipla regressionsanalyserna för oberoende variabeln 

Förändringen  avkastning på totalt kapital kunde vi avläsa att revisionsanmärkningens 

koefficienter för de olika perioderna visade -4,597, -3,764 och -1,625. Dessa var endast 

signifikanta för period 4 och period 5  då p-värdena var 0,000 och 0,004. För period 6 var 

däremot p-värdet 0,233. Utifrån dessa resultat kan vi utläsa ett negativt samband mellan 

beroende variabeln Förändring avkastning på totalt kapital och oberoende variabeln 

Revisionsanmärkning. Koefficienterna visar att företag som erhållit en 

revisionsanmärkning har haft en 4,597 respektive 3,764 procentenheter mindre 

fördelaktig förändring i avkastningen på totalt kapital under period 4 respektive period 5. 

 

Förklaringsgraden för de två första perioderna efter räkenskapsåret 2011 är 0,349 

respektive 0,343 vilket innebär att 34,9 % respektive 34,3 % av variationen i variabeln 

Förändring avkastning på totalt kapital förklaras av modellen. Utifrån dessa resultat kan 

vi till en signifikansnivå på 99 % förkasta nollhypotesen att en revisionsanmärkning inte 

har ett negativt samband med ett företags förändring i avkastning på totalt kapital för 

period 4 respektive period 5. 

 

5.4 Sammanställning av hypotesprövningar 
Nedan följer en sammanställning av de hypotesprövningar vi utfört och dess resultat i 

form av p-värden. Det är utifrån dessa p-värden vi valt att antingen förkasta eller inte 

förkasta nollhypoteserna Antalet asterisker i tabellen indikerar den signifikansnivå till 

vilken vi kunnat förkasta nollhypotesen. En asterisk (*) innebär en signifikansnivå om 90 

%, två asterisker (**) motsvarar 95 % och tre asterisker (***) innebär en signifikans om 

99 %.  

 

Nedan visar Tabell 18 resultaten från de statistiska tester som är kopplade till studiens 

huvudsyfte; att undersöka hur svenska byggföretags ekonomiska prestation i termer av 

nyckeltal och framtida fortlevnad är associerade med erhållandet av en 

revisionsanmärkning tidigare år.  

 

Sammanfattningsvis finner vi inget stöd för variablerna Förändring nettoomsättning, 

Förändring antal anställda och Förändring kassalikviditet. Däremot finner vi statistiskt 

stöd för variablerna Förändring soliditet och Förändring genomsnittlig skuldränta vid 

både de bivariata och multivariata analyserna. För variabeln Förändring i avkastning på 

totalt kapital finner vi blandade resultat då den multipla regressionsanalysen visar på ett 

signifikant negativt samband medan de bivariata analyserna inte finner detta samband.  
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Tabell 18. Sammanställning av resultaten för hypotes 1-6. 

 T-test Mann-Whitney U Multipel Regression 

Hypotes 1: Nettoomsättning 

Period 4 (2011-2012) 0.6425 0.4973 0.770 

Period 5 (2011-2013) 0.6174 0.2733 0.859 

Period 6 (2011-2014) 0.1765 0.1036 0.180   

Hypotes 2: Antal anställda 

Period 4 (2011-2012) 0.2022 0.0765* 0.642 

Period 5 (2011-2013) 0.4122 0.1628 0.925 

Period 6 (2011-2014) 0.2611 0.0857* 0.649   

Hypotes 3: Soliditet 

Period 4 (2011-2012) 0.0039*** 0.0030*** 0.000*** 

Period 5 (2011-2013) 0.0005*** 0.0314** 0.000*** 

Period 6 (2011-2014) 0.6638 0.3205 0.282   

Hypotes 4: Skuldränta 

Period 4 (2011-2012) 0.0095*** 0.0016*** 0.000*** 

Period 5 (2011-2013) 0.0516* 0.0227** 0.001*** 

Period 6 (2011-2014) 0.0013*** 0.0003*** 0.000*** 

Hypotes 5: Kassalikviditet 

Period 4 (2011-2012) 0.1086 0.1206 0.288 

Period 5 (2011-2013) 0.3862 0.2049 0.735 

Period 6 (2011-2014) 0.9466 0.2018 0.039 

Hypotes 6: ROA 

Period 4 (2011-2012) 0.6693 0.3797 0.000*** 

Period 5 (2011-2013) 0.6029 0.3613 0.004*** 

Period 6 (2011-2014) 0.9415 0.9473 0.233   

 

I tabell 19 visas en sammanställning av hypotesprövningarna kopplade till hypotes 7 och 

hypotes 8. Hypotes 7 är kopplad till studiens huvudsyfte där företagens fortlevnad 

undersöks medan hypotes 8 är kopplad till studiens delsyfte; att undersöka huruvida 

företag som erhållit en revisionsanmärkning ett år även är associerade med erhållandet 

av ytterligare anmärkningar efterföljande år.  

 

Från våra tester finner vi stöd för att revisionsanmärkningen har ett samband med 

företagens fortlevnad samt deras benägenhet att erhålla ytterligare anmärkningar 

efterföljande år.  

 
Tabell 19. Sammanställning av hypotes 7-8. 

 2012 2013 2014 2011- 

Hypotes 7: Fortlevnad    0.000*** 

Hypotes 8: Fler revisionsanmärkningar  0.000*** 0.000*** 0.000***  

 

I tabell 20 återfinns en sammanställning av hypotesprövningarna gällande hypotes 9 som 

är kopplad till studiens delsyfte; att undersöka om förändringar och trender i företags 

ekonomiska prestation har ett negativt samband med den efterföljande 

revisionsberättelse som utfärdas.  

 

För detta delsyfte finner vi signifikanta negativa samband mellan variablerna Förändring 

soliditet, Förändring kassalikviditet, Förändring avkastning totalt kapital och erhållandet 

av en efterföljande revisionsanmärkning. Vi finner även ett positivt samband mellan 

förändringen i genomsnittlig skuldränta och en efterföljande revisionsanmärkning. 

Däremot fann vi inte något stöd för variablerna Förändring nettoomsättning samt 

Förändring antal anställda. 
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Tabell 20. Sammanställning av hypotes 9. 

Hypotes 9 T-test Mann-Whitney U 

Nettoomsättning  

Period 1 (2008-2011) 0.7987 0.9936 

Period 2 (2009-2011) 0.9625 0.9585 

Period 3 (2010-2011) 0.9952 0.2034 

Antal anställda  

Period 1 (2008-2011) 0.9310 0.9911 

Period 2 (2009-2011) 0.5743 0.1789 

Period 3 (2010-2011) 0.6615 0.3075 

Soliditet 

Period 1 (2008-2011) 0.0000*** 0.0000*** 

Period 2 (2009-2011) 0.0000*** 0.0000*** 

Period 3 (2010-2011) 0.0000 0.0000*** 

Skuldränta 

Period 1 (2008-2011) 0.0828* 0.0069*** 

Period 2 (2009-2011) 0.2363 0.0212** 

Period 3 (2010-2011) 0.0016*** 0.0000*** 

Kassalikviditet 

Period 1 (2008-2011) 0.0523* 0.0004*** 

Period 2 (2009-2011) 0.0010*** 0.0007*** 

Period 3 (2010-2011) 0.0021*** 0.0004*** 

Avkastning på totalt kapital 

Period 1 (2008-2011) 0.0000*** 0.0016*** 

Period 2 (2009-2011) 0.0000*** 0.0000*** 

Period 3 (2010-2011) 0.0001*** 0.0229** 
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6. Analys

 

I detta kapitel analyseras studiens resultat och kopplas samman med existerande teori 

och tidigare studier. Syftet med detta är att ge läsaren en förståelse om vad som kan ligga 

bakom resultaten. Kapitlet inleds med en analys av revisionsanmärkningens samband 

med efterföljande förändringar i nyckeltalen. Därefter diskuteras 

revisionsanmärkningens koppling till företagens fortlevnad och avslutningsvis 

analyseras resultaten som är kopplad till studiens delsyften.

 
6.1 Revisionsanmärkningens samband med efterföljande nyckeltal 
Eilifsen et al. (2014, s. 7) menar att revisionen och revisionsberättelsen fungerar som en 

signal till företags intressenter. Om revisionsberättelsen innehåller anmärkningar från 

revisorn kan detta innebära att redovisningen innehåller felaktigheter och därmed inte är 

trovärdig. En potentiell konsekvens av erhållandet av en anmärkning i revisionen kan vara 

att intressenter som tar del av dessa signaler förändrar sitt beteende gentemot företaget. 

På så vis är det möjligt att typen av revisionsberättelse, via intressenterna, kan påverka 

företagets ekonomiska prestation. Syftet med vår studie var att undersöka huruvida 

erhållandet av en revisionsanmärkning har ett negativt samband med förändringar i 

företags ekonomiska prestation. Utifrån de resultat vi tidigare presenterat i empirikapitlet 

kan vi utläsa blandade resultat för de olika nyckeltalen och företagens fortlevnad.  

 

6.1.1 Förändring i nettoomsättning 

Företagens nettoomsättning är de intäkter som kommer från företagets normala 

verksamhet. För byggföretagen kan dessa intäkter komma från kunder som kan vara 

privatpersoner eller andra företag. Nettoomsättningen är på så vis beroende av kundernas 

och klienternas efterfrågan och förändringen i byggföretagens nettoomsättning kan 

därmed bero på just dessa intressenters agerande gentemot företaget. Den underliggande 

tanken med Hypotes 1 har sin grund i signalteorin samt intressentmodellen. En 

revisionsanmärkning kan som vi tidigare nämnt fungera som en negativ signal till företags 

intressenter (Carrington, 2014, s. 14). Bland annat kan kunder exempelvis bli tveksamma 

på om byggföretaget har kapaciteten att leverera tjänsten vilket kan leda till ett uteblivet 

köp (Smith et al., 2015, s. 26). Detta kan ha en inverkan på nettoomsättningen vilket är 

det vi undersökt vid Hypotes 1. 

  

Utifrån de tester som vi genomfört kan vi utläsa att det inte föreligger ett negativt samband 

mellan erhållandet av en revisionsanmärkning och en förändring i nettoomsättningen för 

svenska privata aktiebolag inom byggbranschen. En möjlig anledning till detta kan vara 

att kunder, som är den intressent som har störst inverkan på nettoomsättningen, inte tar 

hänsyn till huruvida företagen har erhållit en revisionsanmärkning eller inte. Vår studie 

finner därmed att en revisionsanmärkning inte har något negativt samband med svenska 

privata aktiebolag inom byggbranschen och förändringen i deras nettoomsättning. 

 

6.1.2 Förändring i antal anställda 

Resultaten gällande variabeln Förändring antal anställda visade blandade resultat där 

endast två av nio tester gav signifikanta resultat. Dessa två test visade signifikans till en 

90 % nivå medan övriga tester inte var signifikanta. Då dessa resultat var blandade kan 

vi inte med säkerhet säga att förändringen i antal anställda har ett negativt samband med 

erhållandet av en revisionsanmärkning tidigare år. Eftersom de tester som inte var 
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signifikanta hade höga p-värden samtidigt som de två testerna som var signifikanta endast 

visade ett svagt samband, gör vi antagandet att en revisionsanmärkning inte har ett 

negativt samband med förändringen av antalet anställda i svenska privata aktiebolag inom 

byggbranschen. 

 

Dessa resultat visar att det inte föreligger ett negativt samband vilket vi förväntade oss då 

studier av Laitinen & Laitinen (1998, s.650) fann att ett lägre antal anställda innebar en 

högre risk att erhålla en oren revisionsberättelse. I motsats till detta finner vi inte att vår 

variabel gällande förändringen av antalet anställda är associerat med utformningen av 

revisionsberättelsen. Vidare menar Laitinen & Laitinen (1998) att en dålig finansiell 

prestation i högre grad leder till en oren revisionsberättelse. Även Pasiouras et al. (2007, 

s. 1319) visade sambandet mellan finansiell prestation och revisionsberättelsen. Detta gav 

oss anledning att tro att antalet anställda skulle minska eftersom företag i en dålig 

ekonomisk situation kan behöva minska storleken på arbetskraften alternativt inte ha 

möjlighet att expandera. Vidare tror vi att resultaten från dessa tester påverkas av att det 

är företagen som själva bestämmer hur många anställda de har. Företagen ändrar inte sin 

efterfrågan på arbetskraft på grund av en revisionsanmärkning. Istället är det mer troligt 

att deras finansiella situation är den faktor som påverkar hur antalet anställda förändras, 

oberoende av utlåtandet i revisionsberättelsen. 

  

6.1.3 Förändring i soliditet 

Resultaten från testen gällande variabeln Förändring soliditet visar en viss signifikans i 

vår studie. Testerna visar att det förekommer ett negativt samband mellan en 

revisionsanmärkning och svenska privata aktiebolag inom byggbranschen och deras 

förändring i soliditet för period 4 och period 5. En anledning till att vi inte finner 

signifikans för period 6 kan vara att företagen hinner anpassa sig under en längre period 

vilket kan upphäva den effekt som uppstått på grund av revisionsanmärkningen. 

Resultaten från studier av Dopuch (1987) och Laitinen & Laitinen (1998) visade att 

företag med en högre skuldsättning var mer benägna att erhålla en oren 

revisionsberättelse. Våra resultat visar vidare att skuldsättningen har ett negativt samband 

med revisionsanmärkningen även efter erhållandet av anmärkningen. Vi finner ett 

samband mellan erhållandet av en anmärkning och att dessa företags soliditet förändras 

på ett mindre fördelaktigt sätt, förutsatt att företagen vill öka sin soliditet. Enligt Trade-

off teorin kan företag sträva efter en optimal skuldsättning för att dra nytta av den så 

kallade skatteskölden (Myers, 1984, s. 576-577). Därmed behöver företagen i studien inte 

nödvändigtvis sträva efter en högre soliditet. 

 

Utöver detta kan det finnas externa faktorer som påverkar företagens soliditet och som 

motverkar det långsiktiga sambandet mellan revisionsanmärkningen och förändringen i 

soliditet. Detta skulle förklara varför vi finner ett signifikant samband för period 4 och 5 

medan inget samband förekommer under för period 6. Detta resonemang kan stärkas av 

att förklaringsgraderna vid regressionsanalyserna för denna variabel var så låg som 

mellan 3,6  % till 5,2 % för dessa tre perioder. Från detta kan vi se att en stor del av 

variationen i beroende variabeln beror på faktorer utanför vår modell.  

 

6.1.4 Förändring i genomsnittlig skuldränta 

En variabel som gav konsekventa resultat över perioderna 4-6 och som stämde överens 

med våra förväntningar var Förändring genomsnittlig skuldränta. Enligt Hypotes 4 

förväntade vi oss att för de företag som erhållit en revisionsanmärkning skulle 
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förändringen i skuldränta vara mindre fördelaktig jämfört med de företag som inte erhållit 

en anmärkning. Samtliga statistiska test visar att det föreligger ett positivt samband 

mellan erhållandet av en revisionsanmärkning och en förändring i den genomsnittliga 

skuldräntan hos svenska privata aktiebolag inom byggbranschen. Riktningen på detta 

samband visar att de företag som erhållit en anmärkning har ökat sin skuldränta 

efterföljande år. 

 

Resultaten från våra tester gällande förändringen i skuldränta stämmer överens med de 

resultat som Chen et al. (2016) fann. De fann att låneavtal som skrevs året efter en oren 

revisionsberättelse erhållits var associerade med högre ränta och sämre lånevillkor (Chen 

et al., 2016, s. 141). Vidare fann även Bamber & Stratton (1997) att banker bedömde 

företag som erhållit en oren revisionsberättelse som mer riskfyllda och de därmed erbjöds 

högre räntepremier. Med stöd av dessa studier innebär det att om företagen som erhållit 

en revisionsanmärkning i vår studie sökt ytterligare extern finansiering från kreditgivare 

ska de fått en högre ränta till följd av denna anmärkning. Detta kan vara anledningen till 

att förändringen i den genomsnittliga skuldräntan är sämre för de företag som erhållit en 

revisionsanmärkning.  

 

Ett underliggande antagande i vår hypotes gällande förändringen i företags 

genomsnittliga skuldränta är att kreditgivare tar hänsyn till den information som 

revisionsberättelsen innehåller. Då vi funnit ett signifikant samband för denna variabel 

anser vi att det är troligt att skuldräntan förändras på grund av att kreditgivare tar hänsyn 

till om företagen erhållit en revisionsanmärkning eller inte. En diskussion kring detta har 

tidigare förts av Duréndez Gómez-Guillamón (2003) och Guiral-Contreras et al. (2007) 

där båda studierna finner att kreditgivare faktiskt tar hänsyn till revisionsberättelsen. 

Utifrån våra multipla regressionsanalyser kan vi utläsa förklaringsgrader om 41,5 %, 

35,6  % och 33,3 %. Detta innebär att trots att vi funnit signifikans mellan 

revisionsanmärkningen och förändringen i företagens genomsnittliga skuldränta, så finns 

det variabler utanför vår modell som också har en viss påverkan.  

 

6.1.5 Förändring i kassalikviditet 

Både den bivariata och multivariata analysen visar att det inte föreligger ett negativt 

samband mellan erhållandet av en revisionsanmärkning och den efterföljande 

förändringen utav företagen i studiens kassalikviditet. Av detta kan vi utläsa att 

utformningen av revisionsberättelsen inte har något samband med de svenska privata 

aktiebolagen inom byggbranschen och deras kortsiktiga betalningsförmåga. Många av de 

revisionsanmärkningar som utfärdats är på grund av att företagen inte skött betalningen 

av skatter eller avgifter korrekt. Av de 244 revisionsanmärkningar som utfärdades för 

företagen i studien under räkenskapsåret 2011, var 97 stycken av denna typ av 

anmärkning. Detta kan vara en indikation på att företagen redan vid året för 

revisionsanmärkningen haft en dålig betalningsförmåga. Ytterligare stöd för detta 

resonemang är resultaten från studien av Pasiouras et al. (2007) som visade att låg 

kassalikviditet ökade risken för att erhålla en revisionsanmärkning. Detta kan innebära att 

förändringen i kassalikviditet efter erhållandet av en revisionsanmärkning inte blir lika 

kännbar i de statistiska tester vi utfört. 

 

En orsak till frånvaron av signifikans kan också vara på grund av att företag som erhållit 

en revisionsanmärkning tar detta som en signal på att saker och ting måste förbättras inom 

organisationen. En anmärkning för exempelvis att skatter och avgifter betalats för sent 

kan innebära att företagsledningen vill skärpa till sig och öka kassalikviditeten för att 
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kunna möta olika betalningskrav. Om så är fallet skulle det kunna ha en inverkan på våra 

resultat vilket kan ha en del i att vi inte funnit något signifikant samband mellan 

revisionsanmärkningen och förändringen i företagen i studiens kassalikviditet.  

 

6.1.6 Förändring i avkastning på totalt kapital 

Gällande variabeln Förändring avkastning på totalt kapital erhöll vi blandade resultat och 

därför kan det vara svårt att avgöra huruvida vår hypotes 6 stämmer eller inte. De bivariata 

analyserna fann inget signifikant samband medan de multipla regressionerna för period 4 

och period 5 var signifikanta på 99 % nivån. Då den multipla regressionsanalysen 

inkluderar kontrollvariabler innebär detta att sambandet kan isoleras till den enskilda 

variabeln Revisionsanmärkning då de övriga oberoende variablerna hålls konstanta. 

Denna modell är således mer avancerad och mer informativ sett till vår studies hypoteser. 

Utifrån detta finner vi att revisionsanmärkningen trots allt har ett negativt samband med 

förändringen i avkastning på totalt kapital för svenska privata aktiebolag inom 

byggbranschen. En revisionsanmärkning leder enligt våra resultat till en mindre 

fördelaktig förändring i företagens avkastning på totalt kapital för period 4 och period 5. 

 

Pasiouras et al. (2007) fann ett samband mellan liknande variabler och visade att 

avkastningen på totalt kapital hade en del i att prediktera den typ av revisionsberättelse 

som ett företag senare skulle erhålla. Vi undersökte vidare om en revisionsanmärkning 

hade ett negativt samband med företagens efterföljande förändring i avkastningen på 

totalt kapital och fann att detta var signifikant. Även våra resultat visar således att 

revisionsberättelsen är associerad med avkastningen på totalt kapital.  

 

6.1.7 Revisionsanmärkningens samband med efterföljande ekonomisk prestation 

Sett till de olika variabler som vi studerat revisionsanmärkningens samband med, finner 

vi endast stöd för svenska privata aktiebolag inom byggbranschen och deras förändring i 

soliditet, förändring i genomsnittlig skuldränta och förändring på avkastning på totalt 

kapital. Spence (2002) menade att den generella tanken med signalering är att den part 

som innehar mer och bättre information kan dela med sig av denna information genom 

olika typer av signaler. Ett krav för detta är att det existerar informationsasymmetri mellan 

parterna vilket signalerna är till för att minska. I vår studie appliceras detta på företaget 

som anses vara den part som har mer och bättre information om sin ekonomiska situation. 

Företagets intressenter har däremot inte tillgång till samma mängd och högkvalitativa 

information vilket innebär att informationsasymmetri existerar.  

 

Utifrån vår studie kan vi indirekt se om företagens erhållna revisionsberättelse kan 

fungera som en signal till utomstående. Då vi inte funnit stöd för att företagens 

nettoomsättning, antal anställda och kassalikviditet förändras efter erhållandet av en 

revisionsanmärkning, kan vi inte heller säga att vissa intressenter förändrar sin interaktion 

med företaget på grund av detta. Däremot fann vi stöd för att företags genomsnittliga 

skuldränta, soliditet och avkastning på totalt kapital förändras annorlunda efter 

erhållandet av en anmärkning i revisionen. Då skuldräntan är starkt sammankopplad till 

företagets kreditgivare tycks det finnas ett intresse för, och en användbarhet av 

revisionsberättelsen för just denna intressent. Lennox & Pittman (2011) menade att 

revisionen fungerar som en signal till kreditgivare genom att visa att företag som frivilligt 

revideras, erhåller bättre kreditbetyg. Våra resultat kan komplettera deras resultat och 

vara en indikation på att kreditgivare tar hänsyn till revisionsberättelsen i sitt 

beslutsfattande.  
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Utifrån våra resultat kan vi se att vissa delar av företagens ekonomiska prestation inte 

förändras efter erhållandet av en revisionsanmärkning. Detta behöver nödvändigtvis inte 

betyda att vissa intressenter inte tar hänsyn till revisionsberättelsens innehåll. Däremot 

finner inte vår studie indikationer på att vissa intressenter förändrar sitt beteende gentemot 

företaget så att dess nettoomsättning, antal anställda och kassalikviditet påverkas negativt.  

 

Det finns en risk att vissa omständigheter och situationer kan ha en påverkan på resultaten 

i vår studie. Exempelvis kan vår avgränsning till företag som hade över 1 miljon kronor i 

omsättning vid räkenskapsåret 2011 ha en påverkan. Företag som nyligen startats kan 

vara inne i en tillväxtfas vilket kan innebära att en stor förändring i nyckeltalen kas ses 

som naturligt i jämförelse med företag som var mer etablerade. Därmed kan dessa höga 

förändringar i nyckeltalen potentiellt snedvrida vår studies resultat. 

 

En annan faktor som kan ha snedvridit studiens resultat är att vi behandlat företag som 

inte klarat av att fortleva som partiellt bortfall i de tester som avser åren efter att de blev 

inaktiva. Då företag som erhållit en revisionsanmärkning var mer benägna att gå i 

konkurs, likvideras eller rekonstrueras betyder det att fler företag från den gruppen 

behandlades som partiellt bortfall efterkommande år. Detta kan ge ett snedvridet resultat 

då dessa företags förändringar i nyckeltalen försvinner från studien. Ett alternativ till detta 

hade varit att behandla värdena för nyckeltalen som noll. I vår studie skulle detta leda till 

att dessa företag visar upp en extrem minskning av nyckeltalen om vi inte behandlat dessa 

som partiellt bortfall. Vi tror därmed att vi bidragit till ett mer rättvisande resultat genom 

att behandla dessa företag som partiellt bortfall vid vissa av studiens statistiska tester. 

 

6.2 Fortlevnad 
Utifrån vår empiri kan vi utläsa att det finns ett samband mellan erhållandet av en 

revisionsanmärkning för svenska privata aktiebolag inom byggbranschen och en 

efterföljande konkurs, likvidation eller företagsrekonstruktion. Från våra resultat kan vi 

finna stöd för att en revisionsanmärkning faktiskt försämrar företagens möjligheter till 

fortlevnad. Våra resultat är i enlighet med Gaeremynck & Willekens (2003), som fann att 

den typ av revisionsberättelse som utfärdas kan prediktera en efterföljande konkurs. Även 

Hopwood et al. (1989) fann i deras studie resultat som överensstämmer med vår hypotes 

7 och dessa resultat. Genom univariata och multivariata analyser fann de samband mellan 

typen av revisionsberättelsen och företagens framtida chans till fortlevnad. Utifrån våra 

resultat, samt att de överensstämmer med tidigare empiri, kan vi anta att en 

revisionsanmärkning kan fungera som en indikator eller en varningsflagg för företagens 

framtid.  

 

6.3 Revisionsanmärkning efterföljande år 
Resultaten från vår studie visade att företag som erhöll sin första revisionsanmärkning 

2011 var mer benägna att erhålla ytterligare en anmärkning under de efterföljande åren 

jämfört med de företag som inte erhöll en anmärkning. Detta resultat stämmer överens 

med tidigare studier som utförts av Keasy et al. (1988) och Ireland (2003). Ireland (2003, 

s. 1002) fann stöd för att de företag som erhöll en oren revisionsberättelse ett år i större 

utsträckning erhöll en oren revisionsberättelse även året efter. Då vår studie inte syftat till 

att undersöka de underliggande anledningarna till detta kan vi endast spekulera om vad 

detta beror på. En anledning kan vara att företagen som fått en anmärkning är oense med 

revisorn gällande den princip eller metod som anmärkningen gäller. Därmed kan de ha 
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valt att avstå från att korrigera det fel som revisorn påpekat både det första året och även 

efterföljande år. Det kan också bero på att företagen inte tar en anmärkning i 

revisionsberättelsen på allvar och därför inte känner något behov av att korrigera felen. 

Det är också möjligt att de företag som erhåller en revisionsanmärkning hamnar i ond 

cirkel vilket kan vara anledningen till att vi funnit stöd för detta samband även två och tre 

år efter den ursprungliga anmärkningen. 

 

6.4 Nyckeltalens samband med efterföljande revisionsanmärkning 
Som ett delsyfte i studien undersökte vi om förändringen av företagens nyckeltal har ett 

negativt samband med den typ av revisionsberättelse som utfärdas efterföljande år. 

Utifrån resultaten i empirikapitlet kan vi utläsa att fyra av variablerna ökar benägenheten 

att erhålla en revisionsanmärkning för svenska privata aktiebolag inom byggbranschen.  

 

Utifrån våra resultat kan vi se att varken förändringen i nettoomsättning och förändringen 

i antal anställda har ett negativt samband med företagen i studiens benägenhet att erhålla 

en revisionsanmärkning. Dessa resultat går delvis emot en tidigare studie av Laitinen & 

Laitinen (1998) som fann att företag med lägre tillväxt var mer benägna att erhålla en 

oren revisionsberättelse. Vidare visade Laitinen & Laitinens (1998) resultat att företag 

med ett lägre antal anställda var mer benägna att erhålla en oren revisionsberättelse. Deras 

studie finner således att nyckeltalen för omsättning och antal anställda är associerade med 

en oren revisionsberättelse. I motsats till detta finner vår studie inget samband mellan 

förändringen i dessa variabler och erhållandet av en revisionsanmärkning. Noterbart är 

att vår studie skiljer sig åt från Laitinen & Laitinens (1998) studie sett till exempelvis 

urval och tidpunkt. De studerade publika aktiebolag i Finland utifrån räkenskapsåren 

1992-1994 medan vi avgränsat oss till privata aktiebolag inom den svenska 

byggbranschen under räkenskapsåren 2008-2011. Dessa skillnader i geografi, 

urvalsstorlek, bransch samt tidpunkt kan eventuellt ligga bakom de skillnader i resultaten 

som uppstått. 

  

När det kommer till soliditeten visar testerna för period 1-3 en signifikans till 99 % nivån. 

Vi finner således att det föreligger ett negativt samband vilket innebär att en försämring i 

företags soliditet har ökat benägenheten att erhålla en revisionsanmärkning för svenska 

privata aktiebolag inom byggbranschen. Tidigare studier av Dopuch et al. (1987) och 

Laitinen & Laitinen (1998) finner att hög skuldsättning har en påverkan för risken att 

erhålla en revisionsanmärkning. Dessa resultat stämmer delvis överens med våra resultat 

som visar att risken att erhålla en revisionsanmärkning ökar om företaget har en sämre 

trend i deras soliditet. Utifrån våra resultat och resultaten från Dopuch et al. (1987) samt 

Laitinen & Laitinens (1998) studier kan vi påstå att företagens soliditet har ett negativt 

samband med den typ av revisionsberättelse som senare utfärdas.  

 

Vidare fann vi ett positivt samband mellan variablerna Förändring genomsnittlig 

skuldränta och Revisionsanmärkning för period 1-3. Från detta kan vi utläsa att svenska 

privata aktiebolag inom byggbranschens förändring i skuldränta och deras benägenhet att 

erhålla en revisionsanmärkning är associerade med varandra. Som vi tidigare beskrivit är 

företagens skuldränta kopplad till dess räntekostnader vilka i sin tur är beroende av 

kreditgivarnas bedömning av företagens kreditrisk. Sambandet mellan företagens risk och 

erhållandet av olika typer av revisionsberättelser har tidigare undersökts av bland annat 

Pasiouras et al. (2007) och Ireland (2003). Pasiouras et al. (2007, s. 1326) fann att företags 

kreditrisk har en del i att prediktera vilka företag som kommer att erhålla en oren 

revisionsberättelse medan Ireland (2003, s.1005) visade att företag som fått en oren 
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revisionsberättelse kan kännetecknas av en hög finansiell risk. Företag som innehar en 

högre risk bör som konsekvens av detta erhålla sämre lånevillkor eller sämre möjligheter 

till att beviljas lån (Berk & DeMarzo, 2014, s. 156). Således kan detta kopplas samman 

med våra resultat, då en hög risk borde innebära en ökning i skuldräntan vid ytterligare 

extern finansiering. På så sätt finner vi att våra resultat, som säger att förändringen i den 

genomsnittliga skuldräntan har ett positivt samband med erhållandet av en 

revisionsanmärkning, överensstämmer med de resultat som Pasiouras et al. (2007) och 

Ireland (2003) tidigare fått. 

  

Utifrån empirikapitlet kan vi utläsa att vi funnit ett negativt samband mellan förändringen 

i kassalikviditeten och den efterföljande revisionsanmärkningen för svenska privata 

aktiebolag inom byggbranschen. De flesta av våra tester var signifikanta till en 

signifikansnivå om 99 % vilket visar att detta samband är starkt. Våra resultat stämmer 

överens med studien av Pasiouras et al. (2007) som visar att en låg kassalikviditet är 

associerat med erhållandet av en oren revisionsberättelse de efterkommande åren. Även 

här bidrar vår studie med ytterligare bevis på hur kassalikviditeten är kopplad till typen 

av revisionsberättelse. Utifrån våra resultat kan vi visa att de företag som erhållit en 

revisionsanmärkning 2011, har i större utsträckning haft en mindre fördelaktig förändring 

i dess kassalikviditet åren innan 2011. Resultaten från vår studie kan vara en effekt av att 

97 av de 244 företag som erhöll en revisionsanmärkning år 2011 fick det på grund av att 

betalning av skatter och avgifter inte skötts korrekt. Denna anmärkning kan vara ett 

resultat av en dålig kassalikviditet vilket innebär att företag inte har möjlighet att sköta 

dessa betalningar korrekt. 

 

Pasiouras et al. (2007) har tidigare visat att företagens avkastning på totalt kapital delvis 

kan förklara vilken typ av revisionsberättelse som företagen kan komma att erhålla. 

Relaterat till detta finner vi att förändringen i avkastningen på totalt kapital hos svenska 

privata aktiebolag inom byggbranschen också är associerat med huruvida de kommer att 

erhålla en revisionsanmärkning eller inte. De statistiska testerna gällande variabeln 

Förändring avkastning på totalt kapital har funnit signifikanta samband för period 1-3. 

Utifrån detta kan vi utläsa att företagens trend i lönsamhet, eller mer specifikt 

avkastningen på totalt kapital, påverkar dess benägenhet att erhålla en 

revisionsanmärkning. Vidare kan detta kopplas samman till de resultat gällande 

lönsamhet som Laitinen & Laitinen (1998, s. 650-651) tidigare redovisat. I deras studie 

beskriver de ett signifikant samband mellan dålig lönsamhet och erhållandet av en oren 

revisionsberättelse. Likt deras studie finner även vi ett samband mellan lönsamheten och 

utformningen av revisionsberättelsen, med skillnaden att vi studerat förändringen i 

avkastningen på totalt kapital istället för detta nyckeltal vid en specifik tidpunkt.  

 

Resultaten gällande studiens delsyfte visar som vi tidigare nämnt att förändringen av 

nyckeltalen soliditet, kassalikviditet och avkastning på totalt kapital har ett negativt 

samband med huruvida en efterföljande revisionsanmärkning utfärdas eller inte för 

svenska privata aktiebolag inom byggbranschen. Vi finner även ett positivt samband 

mellan företags förändring i genomsnittlig skuldränta och en efterföljande 

revisionsanmärkning. Sammanfattningsvis kan vi utifrån detta utläsa att förändringen i 

företagens ekonomiska prestation har en stor inverkan på deras benägenhet att erhålla en 

anmärkning vid revisionen. Följaktligen kan detta ha en inverkan på studiens huvudsyfte 

då en negativ förändring i vissa nyckeltal innan erhållandet av en anmärkning kan 

innebära att förändringarna i nyckeltalen efter anmärkningen inte blir lika märkbara.  
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7. Slutsats 

 
I detta kapitel redogör vi för de slutsatser som studien resulterat i och kopplar dessa 

tillbaka till studiens syfte och problemformulering. Vidare diskuteras även studiens 

bidrag, etiska och samhälleliga aspekter och avslutningsvis ger vi förslag till framtida 

forskning inom relevanta och närliggande forskningsområden.  

 

7.1 Studiens slutsats 
Vår studies huvudsyfte var att: undersöka hur svenska byggföretags ekonomiska 

prestation i termer av nyckeltal och framtida fortlevnad är associerade med erhållandet 

av en revisionsanmärkning tidigare år. Utifrån våra resultat finner vi att detta samband 

är varierande för de olika nyckeltalen som vi undersökt. Vi finner att 

revisionsanmärkningen har ett negativt samband med företagens förändring i soliditet och 

förändring i avkastning på totalt kapital. Vidare finner vi också att revisionsanmärkningen 

har ett positivt samband med företagens förändring i den genomsnittliga skuldräntan. 

Detta innebär att den genomsnittliga skuldräntan har ökat för de företag som erhållit en 

anmärkning, vilket utifrån företagens perspektiv kan anses vara negativt. När det kommer 

till företagens soliditet har vi istället funnit att den i genomsnitt minskar för de företag 

som erhållit en revisionsanmärkning över den efterföljande tvåårsperioden. Detta i 

jämförelse med de företag som inte erhöll en revisionsanmärkning vars soliditet i 

genomsnitt ökade. Vi kan även se att företags avkastning på totalt kapital minskar efter 

erhållandet av en revisionsanmärkning. För de andra studerade nyckeltalen; 

nettoomsättning, antal anställda och kassalikviditet fann vi däremot inget negativt 

samband mellan en revisionsanmärkning och förändringen i företags nettoomsättning, 

antal anställda och kassalikviditet. 

 

Som Eilifsen (2014, s. 6-7) påstår kan revisionen fungera som en signal till företagens 

intressenter med försäkran om att de finansiella rapporterna är rättvisande och att 

förvaltningen av företaget utförts korrekt. I vår studie finner vi delvis att en 

revisionsanmärkning påverkar företagens ekonomiska prestation negativt vilket kan bero 

på att företagets intressenter i vissa fall tolkat anmärkningen som en negativ signal. 

Däremot är orsaken till dessa samband utanför vår studies omfattning vilket gör att vi 

endast kan misstänka att vissa intressenter tar hänsyn till revisionsberättelsen medan 

andra intressenter inte gör det.  

 

Då vissa revisionsanmärkningar hänför sig till om företagen befinner sig i finansiella 

svårigheter var det föga förvånande att våra resultat fann stöd för att erhållandet av en 

revisionsanmärkning var associerad med företagens fortlevnad. Resultaten från vår studie 

visar att företag som erhållit en revisionsanmärkning har varit mer benägna att gå i 

konkurs, likvideras eller rekonstrueras, jämfört med de företag som inte erhållit en 

anmärkning. 

 

Vår studie ämnade som delsyfte även att undersöka om förändringar och trender i företags 

ekonomiska prestation har ett samband med den typ av revisionsberättelse som senare 

utfärdas. Utifrån våra resultat finner vi stöd för att negativa trender i soliditet, 

kassalikviditet och avkastning på totalt kapital i större utsträckning är associerade med 

erhållandet av en revisionsanmärkning. Utöver detta finner vi ett samband mellan en 

ökning i den genomsnittliga skuldräntan och erhållandet av en efterföljande 

revisionsanmärkning. Däremot finner vi inget stöd för att trender i företagens 
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nettoomsättning och antalet anställda har ett negativt samband med en efterföljande 

revisionsanmärkning. Vidare finner vi också att företag som erhållit en 

revisionsanmärkning vid räkenskapsåret 2011 i högre utsträckning erhåller ytterligare 

revisionsanmärkningar efterkommande år. 

 

Vår studies problemformulering lyder: Finns det ett negativt samband mellan erhållandet 

av en revisionsanmärkning och den  efterföljande ekonomiska prestationen för svenska 

privata aktiebolag inom byggbranschen? För att svara på detta finner vi att 

revisionsanmärkningen har ett negativt samband med företagens efterföljande förändring 

i soliditet och förändring i avkastning på totalt kapital. Dessutom finner vi ett positivt 

samband mellan företags erhållande av en revisionsanmärkning och förändringen i deras 

genomsnittliga skuldränta. Även företagens fortlevnad har ett samband med huruvida 

företagen erhållit en revisionsanmärkning eller inte tidigare år. Däremot finner vi inget 

signifikant samband med övriga nyckeltal som förändringen i nettoomsättning, antal 

anställda och kassalikviditet. Sammanfattningsvis finner vi att revisionsanmärkningen är 

associerad med förändringen av vissa delar av den ekonomiska prestationen för svenska 

privata aktiebolag inom byggbranschen. 

 

7.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Vår studie har teoretiskt bidragit till ytterligare forskning kring revisionsanmärkningens 

samband med det reviderade företagets ekonomiska prestation. Detta område var enligt 

vår uppfattning relativt outforskat och vi bidrar därför med kunskap om vilka nyckeltal 

och förändringen i dessa som är associerade med en revisionsanmärkning.  

 

Tidigare studier har fokuserat mycket på de föreliggande orsakerna till utfärdandet av en 

revisionsanmärkning. Vår studie ämnade däremot visa sambandet mellan erhållandet av 

en revisionsanmärkning och de efterföljande förändringarna i företagens nyckeltal. Det 

har i tidigare studier framkommit att företags skuldränta och fortlevnad påverkas negativt 

av en revisionsanmärkning och vi ger dessa studier ytterligare stöd. Vidare kan vi även 

bidra med att visa att företags soliditet och avkastning på totalt kapital har ett samband 

med erhållandet av en revisionsanmärkning. Detta samband innebär att dessa nyckeltal 

förändras mindre fördelaktigt ur företagens perspektiv åren efter erhållandet av en 

anmärkning. 

 

Utöver detta kompletterar vår studies delsyfte tidigare forskning då vi undersöker 

sambandet mellan trender i företagens nyckeltal och det efterföljande erhållandet av en 

revisionsanmärkning. Tidigare studier inom relaterade områden undersöker endast 

nyckeltalens värden i sig och dess samband med revisionsanmärkningen efterföljande år. 

Vår studie fokuserar istället på förändringar i nyckeltalen åren innan erhållandet av en 

revisionsanmärkning. Studien bidrar mer specifikt med kunskap om att förändringen i 

soliditet, skuldränta, kassalikviditet och avkastning på totalt kapital har ett samband med 

den efterföljande revisionsberättelsen. 

 

Rent praktiskt bidrar vår studie med att öka svenska privata aktiebolag inom 

byggbranschens förståelse om hur viktigt det är att inte erhålla en revisionsanmärkning. 

Med vår studie som grund kan de få en bild av hur deras ekonomiska prestation, eller 

främst förändringen i skuldränta, soliditet, avkastningen på totalt kapital samt dess 

fortlevnad, har ett samband med innehållet i revisionsberättelsen. Även företag i andra 

branscher kan eventuellt ha nytta av våra resultat, även om vår studie fokuserar på just 

byggföretag. Vidare hoppas vi att våra bevis för hur företagen kan påverkas av en 
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revisionsanmärkning ska ge byggföretag incitament att lämna korrekta och rättvisande 

finansiella rapporter. 

 

7.3 Etiska och samhälleliga aspekter 
Dahmström (2011, s. 432) menar att behovet av etiska regler inom samhällsforskningen 

är ett ämne som blir mer och mer debatterat. En viktig etisk aspekt inom 

samhällsforskningen menar Dahmström (2011, s. 388) är att inga individer får komma till 

skada genom ett utlämnande av känsliga personuppgifter. Då vi har använt oss av 

sekundärdata som baserar sig i offentliga handlingar har vi undvikit att individer själva 

deltagit i studien som uppgiftslämnare. I vår studie studeras inte heller personer, utan 

företag. Företag kan likt personer också skadas av uppgiftsutlämnande. För att motverka 

detta har vi kodat våra observationer så att de inte går att koppla till företagets namn eller 

organisationsnummer. Detta gör att vi inte riskerar att skada något företag inom studien 

då alla företag behandlas som anonyma vilket Dahmström (2011, s. 433) anser är ett krav 

för god forskningsetik. Ytterligare ett skydd mot studieobjekten är att vi aldrig lyfter fram 

specifika företag. Istället beskriver vi endast företagen utifrån de två grupper som de 

delats in i efter huruvida de erhållit en revisionsanmärkning eller inte.  

 

Då vår studie utgår från en objektivistisk verklighetssyn och en positivistisk kunskapssyn 

är det viktigt att vi varit objektiva under studiens gång och undvikt tolkningar av våra 

resultat. I kvantitativa studier uppstår det behov av att analysera resultaten som 

framkommit vid de statistiska analyserna. Genom att redovisa p-värden och övriga 

resultat från studiens statistiska metoder visar vi tydligt hur vi tolkat de olika sambandens 

signifikans. P-värdena har vi sedan kopplat till de olika signifikansnivåerna om 90 %, 95 

% och 99 % som kan anses vara generellt accepterade. Vi frångick detta objektiva synsätt 

vid ett tillfälle i studien när vi erhöll blandade resultat för sambandet mellan 

revisionsanmärkningen och den efterföljande förändringen i avkastning på totalt kapital. 

För att lösa denna situation värderade vi en statistisk metod som mer lämplig och 

tillförlitlig än andra vilket vi resonerat och argumenterat kring tidigare i studien.  

 

Vi har genom studiens gång försökt att redogöra för de steg och processer som utförts i 

syfte att främja studiens transparens och replikerbarhet. Detta har varit extra viktigt i 

kapitlen för praktisk metod där vi tydligt redogjort för studiens processer samt i empirin 

där vi objektivt redovisat resultaten från de statistiska testerna. Detta har vi gjort i syfte 

av att vi vill vara öppna med hur vi utfört studien.  

 

Det finns även en etisk och samhällelig relevans för vår studies ämnesområde, revision. 

Revisionen finns till för att försäkra att företagens redovisning är korrekt och trovärdig. 

Eftersom de som sköter redovisningen är i en position att kunna manipulera och vrida 

resultatet åt ett visst håll, fungerar revisionen som ett viktigt motmedel. Till olika grader 

är resultatmanipulering lagligt medan det kan ses som tveksamt ur en etisk synvinkel 

(Elias, 2002, s. 34). Därmed kan förekomsten av revision, ur ett samhälleligt perspektiv, 

anses fylla en viktig roll i relationen mellan företag och dess omvärld. 

 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 
Vår studie har undersökt sambandet mellan en revisionsanmärkning och det reviderade 

företagens ekonomiska prestation. Då vi avgränsat oss till privata aktiebolag inom den 

svenska byggbranschen tycker vi att det finns utrymme för att komplettera med ytterligare 

forskning där företagen i studien är verksamma inom andra branscher. Ytterligare ett 
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alternativ är att studera företag som inte är verksamma inom någon specifik bransch 

överhuvudtaget och istället inkludera ett större urval för att få en mer generell uppfattning 

om revisionsanmärkningens effekter. Det finns även en möjlighet att inkludera fler eller 

andra variabler än de vi använt oss av i vår studie. 

 

I ett tidigt stadie av vår studie ämnade vi att kategorisera revisionsanmärkningarna efter 

dess typ och undersöka huruvida sambanden skiljer sig åt bland dessa. Dock fullföljde vi 

aldrig detta och därför anser vi nu att detta är en bra möjlighet för framtida studier. Då 

olika revisionsanmärkningar kan skilja sig ganska mycket åt gällande dess innebörd tror 

vi att det kan vara intressant att ställa de olika anmärkningarna och dess effekter mot 

varandra. Det kan exempelvis antas att en allvarligare revisionsanmärkning bör få 

allvarligare konsekvenser för företagens ekonomiska prestation. Utifrån detta upplägg 

finns även en möjlighet att finna samband som visar att vissa typer av anmärkningar har 

en effekt på vissa nyckeltal. 

 

En stor del av vår studie bygger på faktumet att företags intressenter har tillgång till 

revisionsberättelsen och att de också har möjlighet att påverka företaget. Därför anser vi 

att det kan vara av intresse att genomföra en kvalitativ studie som undersöker olika 

intressenters användning av revisionsberättelsen. Utifrån en sådan studie skulle det vara 

möjligt att koppla revisionsanmärkningens potentiella effekter till olika intressentgrupper 

alternativt att förkasta intressenternas användning av revisionsberättelsen. En sådan 

studie skulle kunna utgå från, likt vår studie, företagens perspektiv men den skulle även 

kunna utgå från intressenternas perspektiv.  
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8. Sanningskriterier 

 
Följande kapitel diskuterar kring de sanningskriterier som är relevanta för en kvantitativ 

studie och hur väl de är uppfyllda. Sanningskriterierna som redogörs för i detta kapitel 

är reliabilitet och validitet. 

 

8.1 Reliabilitet 
Lantz (2014, s. 41) menar att en studies reliabilitet är en fråga om huruvida studiens 

resultat stämmer överens med verkligheten eller inte. Bryman & Bell (2013, s. 62-63) 

menar att en studie med hög reliabilitet är fri från slumpmässiga felaktigheter och att 

resultaten skulle bli desamma om studien upprepades. Vidare beskriver Bryman & Bell 

(2013, s. 171-172) att en studies reliabilitet kan bedömas efter tre faktorer; stabilitet, 

intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet.  

 

Stabiliteten innebär att en studies resultat ska vara konsekventa över tid och anses vara 

hög när data som samlats in vid två olika tillfällen ger samma resultat (Lantz, 2014, s. 

42). För vår studie kan vi anta att stabiliteten är relativt hög då vi har utgått från databasen 

Retriever Business när vi samlat in data. Detta leder till att studien borde ge samma 

resultat oavsett när den genomförs, förutsatt att samma tidsperioder undersöks. Då 

databasen uppdateras dagligen finns det dock en risk att vissa observationers data 

korrigeras över tid. Men då antalet observationer i studien är många så borde detta endast 

innebära en risk för en mycket liten skillnad i resultatet.  

 

Vidare menar Lantz (2014, s. 40) att studier med hög reliabilitet är fria från systematiska 

fel, det vill säga att det som avses studeras är mätt på rätt sätt samt att inga felaktiga 

antaganden om verkligheten är gjorda. All information i studien är hämtat från Retriever 

Business som kan anses vara en tillförlitlig källa som utgår från företagens 

årsredovisningar.  Vi har dessutom utfört stickprov för att kontrollera att beloppen och 

värdena som hämtats från databasen stämmer överens med vad företagen själva redovisat. 

Då vi inte funnit några felaktigheter vid dessa stickprov och kontrollräkningar kan vi anta 

att informationen eller de data som hämtats in har hög reliabilitet. Eftersom vi beräknat 

förändringen i nyckeltalen via formler i Excel har vi kunnat säkerställa att variablerna är 

uträknade på samma sätt för alla observationer och för alla perioder. Vidare har vi även 

efter uträkningar av förändringen i nyckeltalen kontrollräknat värdena för variablerna för 

att vara säkra på att de är korrekta. Utifrån detta anser vi att studiens reliabilitet är hög då 

vi varit konsekventa vid studiens datainsamling och databearbetning samt att vi 

minimerat riskerna för bearbetningsfel. 

 

8.2 Validitet 
Enligt Olsson & Sörensen (2011, s. 124) definieras validitet som att det studien 

undersöker faktiskt är det som avses undersökas. I vår studie betyder detta att de metoder, 

processer och följaktligen de resultat vi erhållit ska på ett korrekt sätt svara till studiens 

problemformulering och syfte. Detta innebär att det vi mäter i vår studie faktiskt är det vi 

från början syftat till att mäta. Bryman & Bell (2013, s. 63-64) skiljer på olika typer av 

validitet där vi främst kommer diskutera vår studies interna och externa validitet. 

 

Intern validitet behandlar kausalitet, det vill säga om en slutsats som inkluderar ett orsak-

verkan samband mellan två eller flera variabler faktiskt håller. Den interna validiteten 

behandlar således huruvida det faktiskt är den oberoende variabeln som orsakar den 
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beroende variabeln eller om det är någon annan extern faktor som ligger bakom 

förhållandet. Vår studie har undersökt sambandet mellan erhållandet av en 

revisionsanmärkning och den efterföljande förändringen i de reviderade företagens 

ekonomiska prestation. Vår problemformulering och hypoteser är således uppställda för 

att mäta det samband som föreligger mellan variablerna, oavsett om det är ett kausalt 

samband eller inte. Det ska noteras att de slutsatser som dragits i denna studie inte syftar 

till kausala samband mellan variablerna utan till det samband som överhuvudtaget 

existerar. Vi har därigenom använt oss av metoder och statistiska analyser som tillåtit oss 

att mäta det vi i studiens syfte avsett att mäta utan att felaktigt rikta in oss på kausala 

samband. Den interna validiteten i vår studie beror på huruvida de samband vi funnit 

mellan revisionsanmärkningen och en efterföljande förändring i företagens soliditet, 

skuldränta och avkastning på totalt kapital kan bero på faktorer som inte tagits hänsyn till 

vid våra statistiska tester. Även företagens fortlevnad och benägenhet att erhålla 

ytterligare revisionsanmärkningar kan påverkas av externa faktorer.  

 

Extern validitet är enligt Bryman & Bell (2013, s. 64) huruvida resultaten kan 

generaliseras bortom sammanhanget av en studie. Om en studie innehar hög extern 

validitet, eller generaliserbarhet, ska resultaten kunna generaliseras på hela 

målpopulationen. En fråga kring detta är därmed huruvida vår studies urval är 

representativt eller inte. Då vi utgår från företag som erhöll en revisionsanmärkning för 

räkenskapsåret 2011 kan resultaten av studien vara svåra att generalisera på företag som 

erhåller en revisionsanmärkning vid senare år. Exempelvis kan förändringar i det svenska 

företagsklimatet göra våra resultat mindre generaliserbara. Men då vår studie utgår från 

ett räkenskapsår som inte ligger allt för långt bak i tiden är det rimligt att tro att 

företagsklimatet är oförändrat och därmed att sambanden gällande en 

revisionsanmärkning bör vara den samma för dessa typer av företag. 
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Appendix 1: Typer av revisionsanmärkningar 
 

Revisionsanmärkning 2011 Antal 

Revisorn har ej godkänt 0 

Revisorn har ej godkänt ansvarsfrihet för en eller 

flera styrelseledamöter alt. VD 

0 

Kontrollbalansräkningen visar att likvidationsplikt 

föreligger 

6 

Likvidationsplikt föreligger. Kontrollbalansräkning 

är ej upprättad 

29 

Balans- och/eller resultaträkning innehåller osäkra 

eller felaktigt värderade poster 

0 

Påtalad brist i företagets interna kontroll 5 

Betalning av skatter och/eller avgifter har ej sköts 

korrekt 

97 

Kontrollbalansräkningen visar att likvidationsplikt ej 

föreligger 

0 

Olaga lån har givits till aktieägare eller närstående 7 

Revisorskommentarer av övrig allvarlig art 3 

Allmän upplysning/kommentar från revisorn 14 

Koncernuppgift saknas 0 

Företaget har erhållit kapitaltäckningsgaranti 0 

Årsredovisningar är inlämnade försent, alternativt för 

sent hållen bolagstämma 

83 

Svårbedömd reservation A-J 0  

Totalt 244 
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Appendix 2: Bortfallsanalys 
Bortfallsanalys 1. Partiellt Bortfall 

Variabel Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5 Period 6 

 2008-2011 2009-2011 2010-2011 2011-2012 2011-2013 2011-2014 

Omsättning 903 702 430 77 151 213 

 22,61% 17,58% 10,77% 1,93% 3,78% 5,33% 

Antal Anställda 837 628 392 77 151 213 

 20,96% 15,72% 9,81% 1,93% 3,78% 5,33% 

Soliditet 837 628 392 77 151 213 

 20,96% 15,72% 9,81% 1,93% 3,78% 5,33% 

Skuldränta 837 628 392 77 151 213 

 20,96% 15,72% 9,81% 1,93% 3,78% 5,33% 

Kassalikviditet 837 628 392 77 151 213 

 20,96% 15,72% 9,81% 1,93% 3,78% 5,33% 

ROA 837 628 392 77 151 213 

 20,96% 15,72% 9,81% 1,93% 3,78% 5,33% 

 

Bortfallsanalys 2. Totalt Bortfall 

Variabel Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Period 5 Period 6 

 2008-2011 2009-2011 2010-2011 2011-2012 2011-2013 2011-2014 

Omsättning 1544 1343 1071 718 792 854 

 33,31% 28,98% 23,11% 15,49% 17,09% 18,43% 

Antal Anställda 1478 1269 1033 718 792 854 

 31,89% 27,38% 22,29% 15,49% 17,09% 18,43% 

Soliditet 1478 1269 1033 718 792 854 

 31,89% 27,38% 22,29% 15,49% 17,09% 18,43% 

Skuldränta 1478 1269 1033 718 792 854 

 31,89% 27,38% 22,29% 15,49% 17,09% 18,43% 

Kassalikviditet 1478 1269 1033 718 792 854 

 31,89% 27,38% 22,29% 15,49% 17,09% 18,43% 

ROA 1478 1269 1033 718 792 854 

 31,89% 27,38% 22,29% 15,49% 17,09% 18,43% 
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Appendix 3: Deskriptiv statistik efter justering för extremvärden 
 

Beskrivande statistik av variabeln Förändring nettoomsättning (%) efter justering för extremvärden. 

 Observationer Medelvärde Standardavvikelse Minsta Max 

Period 1 (2008-2011) 3 091 0.9251 3.6560 -0.7916 30.2383 

Period 2 (2009-2011) 3 292 0.7591 2.7517 -0.7019 22.9543 

Period 3 (2010-2011) 3 564 0.3279 0.9399 -0.6601 6.5378 

Period 4 (2011-2012) 3 917 0.1130 0.5687 -0.9793 2.9715 

Period 5 (2011-2013) 3 843 0.1554 0.7545 -1 4.1601 

Period 6 (2011-2014) 3 781 0.2707 1.0017 -1 5.8803 

 

Beskrivande statistik av variabeln Förändring antal anställda (st) efter justering för extremvärden. 

 Observationer Medelvärde Standardavvikelse Minsta Max 

Period 1 (2008-2011) 3 157 1.4251 6.8811 -25 37 

Period 2 (2009-2011) 3 366 1.5520 5.7451 -15 35 

Period 3 (2010-2011) 3 602 0.9295 3.5687 -9 21 

Period 4 (2011-2012) 3 917 0.3357 2.8866 -12 13 

Period 5 (2011-2013) 3 843 0.3773 4.5511 -19 20 

Period 6 (2011-2014) 3 781 0.5824 6.3473 -28 29 

 

Beskrivande statistik av variabeln Förändring soliditet (procentenheter) efter justering för extremvärden. 

 Observationer Medelvärde Standardavvikelse Minsta Max 

Period 1 (2008-2011) 3 157 1.5217 18.1614 -68.26 46.7 

Period 2 (2009-2011) 3 366 -0.0620 16.3934 -69.34 41.28 

Period 3 (2010-2011) 3 602 0.1883 12.7894 -51.88 35.43 

Period 4 (2011-2012) 3 917 0.4010 12.5750 -43.18 36.97 

Period 5 (2011-2013) 3 843 2.0023 15.9411 -54.25 46.5 

Period 6 (2011-2014) 3 781 3.6763 17.8878 -55.9 58.81 

 

Beskrivande statistik av variabeln Förändring genomsnittlig skuldränta (procentenheter) efter justering 

för extremvärden. 

 Observationer Medelvärde Standardavvikelse Minsta Max 

Period 1 (2008-2011) 3 157 -0.5121 3.0136 -16.82 10.78 

Period 2 (2009-2011) 3 366 0.1390 2.4334 -12.03 11.75 

Period 3 (2010-2011) 3 602 0.4143 1.8709 -5.77 11.89 

Period 4 (2011-2012) 3 917 -0.0238 2.0636 -11.58 8.41 

Period 5 (2011-2013) 3 843 0.0056 2.4050 -12.63 10.84 

Period 6 (2011-2014) 3 781 -0.0555 2.5451 -12 13.06 

 

Beskrivande statistik av variabeln Förändring kassalikviditet (procentenheter) efter justering för 

extremvärden 

 Observationer Medelvärde Standardavvikelse Minsta Max 

Period 1 (2008-2011) 3 157 -0.4530 175.7301 -1212.88 558.27 

Period 2 (2009-2011) 3 366 -6.8717 157.5877 -1056.3 474.93 

Period 3 (2010-2011) 3 602 -0.8186 107.5711 -604.86 411.14 

Period 4 (2011-2012) 3 917 13.9362 107.1332 -269.47 668.59 

Period 5 (2011-2013) 3 843 36.7231 185.4788 -384.7 1285.98 

Period 6 (2011-2014) 3 781 60.8823 266.3644 -345.39 2006.36 
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Beskrivande statistik av variabeln Förändring Avkastning på totalt kapital (procentenheter) efter 

justering för extremvärden. 

 Observationer Medelvärde Standardavvikelse Minsta Max 

Period 1 (2008-2011) 3 157 -1.9558 21.4969 -79.06 69.33 

Period 2 (2009-2011) 3 366 0.0578 20.3158 -67.47 67.4 

Period 3 (2010-2011) 3 602 -0.6149 20.4336 -77.78 59.29 

Period 4 (2011-2012) 3 917 -4.2439 22.0854 -87.47 64.31 

Period 5 (2011-2013) 3 843 -4.9032 22.3420 -82.84 64.53 

Period 6 (2011-2014) 3 781 -4.5258 22.6452 -86.91 62.79 
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Appendix 4: Mann-Whitney U-test för period 4-6 
Tabellbeskrivning - Nettoomsättning 

Oren11 = Revisionsanmärkning 2011 

For_Oms12 = Förändring i Omsättning period 4 
For_Oms13 = Förändring i Omsättning period 5 

For_Oms14 = Förändring i Omsättning period 6 

Tabellbeskrivning – Antal Anställda 

Oren11 = Revisionsanmärkning 2011 

For_anstallda_st12 = Förändring i Antal Anställda period 4 
For_anstallda_st13 = Förändring i Antal Anställda period 5 

For_anstallda_st14 = Förändring i Antal Anställda period 6 
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Tabellbeskrivning - Soliditet 

Oren11 = Revisionsanmärkning 2011 

For_ soliditet12 = Förändring i Soliditet period 4 

For_ soliditet13 = Förändring i Soliditet period 5 
For_ soliditet14 = Förändring i Soliditet period 6 

 

 
 

 

 

Tabellbeskrivning - Skuldränta 

Oren11 = Revisionsanmärkning 2011 

For_ skuldränta 12 = Förändring i genomsnittlig skuldränta 

period 4 
For_ skuldränta 13 = Förändring i genomsnittlig skuldränta 

period 5 

For_ skuldränta 14 = Förändring i  genomsnittlig skuldränta 
period 6 
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Tabellbeskrivning - Kassalikviditet 

Oren11 = Revisionsanmärkning 2011 

For_ kassalikviditet12 = Förändring i Kassalikviditet period 

4 
For_ kassalikviditet13 = Förändring i Kassalikviditet period 

5 

For_ kassalikviditet14 = Förändring i Kassalikviditet period 
6 

Tabellbeskrivning – Avkastning på totalt kapital 

Oren11 = Revisionsanmärkning 2011 

For_ROA12 = Förändring i Avkastning på totalt kapital 

period 4 
For_ROA13 = Förändring i Avkastning på totalt kapital 

period 5 

For_ROA14 = Förändring i Avkastning på totalt kapital 
period 6 
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Appendix 5. Chi2-test för Revisionsanmärkning efterföljande år. 

Chi2-test för variablerna Revisionsanmärkning 2011 och Revisionsanmärkning 2012 

Revisionsanmärkning 2011 Revisionsanmärkning 2012  

Nej Nej Ja Total 

Antal 3470 220 3690 

Förväntad frekvens 3381 309 3690 

Procent 94.04% 5.96% 100% 

Ja    

Antal 119 108 227 

Förväntad frekvens 208 19 227 

Procent 52.42% 47.58% 100% 

Total    

Antal 3589 328 3917 

Förväntad frekvens 3589 328 3917 

Procent 91.63% 8.37% 100% 

P-värde 0.000 Chi2-värde 482.6796 

 

Chi2-test för variablerna Revisionsanmärkning 2011 och Revisionsanmärkning 2013 

Revisionsanmärkning 2011 Revisionsanmärkning 2013  

Nej Nej Ja Total 

Antal 3353 280 3633 

Förväntad frekvens 3280.4 352.6 3633 

Procent 92.29% 7.71% 100% 

Ja    

Antal 117 93 210 

Förväntad frekvens 189.6 20.4 210 

Procent 55.71% 44.29% 100% 

Total    

Antal 3470 373 3843 

Förväntad frekvens 3470 373 3843 

Procent 90.29% 9.71% 100% 

P-värde 0.000 Chi2-värde 303.0893 

 

Chi2-test för variablerna Revisionsanmärkning 2011 och Revisionsanmärkning 2014 

Revisionsanmärkning 2011 Revisionsanmärkning 2014  

Nej Nej Ja Total 

Antal 3321 259 3580 

Förväntad frekvens 3276.1 303.9 3580 

Procent 92.77% 7.23% 100% 

Ja    

Antal 140 62 202 

Förväntad frekvens 184.9 17.1 202 

Procent 69.31% 30.69% 100% 

Total    

Antal 3461 321 3782 

Förväntad frekvens 3461 321 3782 

Procent 91.51% 8.49% 100% 

P-värde 0.000 Chi2-värde 135.4713 
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Appendix 6: Bivariata tester för period 1-3. 
 

T-test för variablerna Revisionsanmärkning och Förändring nettoomsättning (%). 

 Obs. Medelvärde Standardavvikelse T-värde P-värde 

  Ej Anm. Anm. Ej Anm. Anm.   

Period 1 (2008-2011) 3091 0.9123 1.1630 3.6527 3.7206 -0.8371 0.7987 

Period 2 (2009-2011) 3292 0.7390 1.1218 2.6938 3.6326 -1.7814 0.9625 

Period 3 (2010-2011) 3564 0.3177 0.4912 0.9129 1.2912 -2.5904 0.9952 

 

T-test för variablerna Revisionsanmärkning och Förändring antal anställda (st) 

 Obs. Medelvärde Standardavvikelse T-värde P-värde 

  Ej Anm. Anm. Ej Anm. Anm.   

Period 1 (2008-2011) 3157 1.3826 2.2439 6.8933 6.6269 -1.4838 0.9310 

Period 2 (2009-2011) 3366 1.5476 1.6298 5.7703 5.2969 -0.1874 0.5743 

Period 3 (2010-2011) 3602 0.9233 1.0280 3.5516 3.8357 -0.4165 0.6615 

 

T-test för variablerna Revisionsanmärkning och Förändring soliditet (procentenheter). 

 Obs. Medelvärde Standardavvikelse T-värde P-värde 

  Ej Anm. Anm. Ej Anm. Anm.   

Period 1 (2008-2011) 3157 1.9616 -6,5067 17.5892 25.2785 5.8446 0.0000 

Period 2 (2009-2011) 3366 0.4001 -8.1946 15.6442 24.9905 6.9087 0.0000 

Period 3 (2010-2011) 3602 0.5716 -5,8793 12.1546 19.4107 7.2066 0.0000 

 

T-test för variablerna Revisionsanmärkning och Förändring genomsnittlig skuldränta (procentenheter). 

 Obs. Medelvärde Standardavvikelse T-värde P-värde 

  Ej Anm. Anm. Ej Anm. Anm.   

Period 1 (2008-2011) 3157 -0.5295 -0.1945 3.0255 2.7755 -1.3867 0.0828 

Period 2 (2009-2011) 3366 0.1318 0.2654 2.3959 3.0233 -0.7184 0.2363 

Period 3 (2010-2011) 3602 0.3912 0.7794 1.8545 2.0839 -2.9474 0.0016 

 

T-test för variablerna Revisionsanmärkning och Förändring kassalikviditet (procentenheter). 

 Obs. Medelvärde Standardavvikelse T-värde P-värde 

  Ej Anm. Anm. Ej Anm. Anm.   

Period 1 (2008-2011) 3157 0.7351 -22.1362 173.6887 208.9604 1.6233 0.0523 

Period 2 (2009-2011) 3366 -4.8774 -41.9643 152.6100 225.7790 3.0838 0.0010 

Period 3 (2010-2011) 3602 0.4723 -21.2548 105.7147 132.1969 2.8684 0.0021 

 

T-test för variablerna Revisionsanmärkning och Förändring avkastning på totalt kapital 

(procentenheter). 

 Obs. Medelvärde Standardavvikelse T-värde P-värde 

  Ej Anm. Anm. Ej Anm. Anm.   

Period 1 (2008-2011) 3157 -1.5313 -9.7031 20.9354 28.9587 4.7562 0.0000 

Period 2 (2009-2011) 3366 0.4518 -6.8749 19.7502 27.6541 4.7347 0.0000 

Period 3 (2010-2011) 3602 -0.3040 -5.5355 19.6119 30.2841 3.6385 0.0001 
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Mann-Whitney U-test - Nettoomsättning 

Oren11 = Revisionsanmärkning 2011 

For_Oms8 = Förändring i Omsättning period 1 

For_Oms9 = Förändring i Omsättning period 2 
For_Oms10 = Förändring i Omsättning period 3 

Mann-Whitney U-test – Antal Anställda 

Oren11 = Revisionsanmärkning 2011 

For_anstallda_st8 = Förändring i Antal Anställda period 1 

For_anstallda_st9 = Förändring i Antal Anställda period 2 
For_anstallda_st10 = Förändring i Antal Anställda period 3 
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Mann-Whitney U-test - Soliditet 

Oren11 = Revisionsanmärkning 2011 

For_soliditet8 = Förändring i Soliditet period 1 

For_ soliditet9 = Förändring i Soliditet period 2 
For_ soliditet10 = Förändring i Soliditet period 3  

 

 

 

Mann-Whitney U-test - Skuldränta 

Oren11 = Revisionsanmärkning 2011 

For_skuldränta8 = Förändring i genomsnittlig skuldränta 

period 1 
For_ skuldränta 9 = Förändring i genomsnittlig skuldränta 

period 2 

For_ skuldränta 10 = Förändring i genomsnittlig skuldränta 
period 3 
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Mann-Whitney U-test - Kassalikviditet 

Oren11 = Revisionsanmärkning 2011 

For_kassalikviditet8 = Förändring i Kassalikviditet period 1 

For_ kassalikviditet9 = Förändring i Kassalikviditet period 2 
For_ kassalikviditet10 = Förändring i Kassalikviditet period 

3 

 

 

Mann-Whitney U-test – Avkastning på totalt kapital 

Oren11 = Revisionsanmärkning 2011 

For_ROA8 = Förändring i Avkastning på totalt kapital 

period 1 
For_ROA9 = Förändring i Avkastning på totalt kapital 

period 2 

For_ROA10 = Förändring i Avkastning på totalt kapital 
period 
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Appendix 7: Multivariat analys 
 

Multipla regressionsmodeller för beroende variabeln Förändring nettoomsättning. 

 Period 4 (2011-2012) Period 5 (2011-2013) Period 6 (2011-2014) 

 Koefficient Koefficient Koefficient 

 P-värde P-värde P-värde 

Revisionsanmärkning 2011 -0.011 -0.009 -0.097    

 0.770 0.859 0.180    

Omsättning -0.000*** -0.000*** -0.000*** 

 0.000 0.000 0.000    

Soliditet -0.003*** -0.004*** -0.007*** 

 0.000 0.000 0.000    

Skuldränta -0.024*** -0.028*** -0.037*** 

 0.000 0.000 0.000    

Kassalikviditet -0.000 -0.000 -0.000    

 0.547 0.403 0.594    

ROA 0.001 0.002** 0.004*** 

 0.357 0.035 0.000    

Tillgångar 0.000*** 0.000** 0.000**  

 0.000 0.016 0.010    

Intercept 0.295*** 0.368*** 0.570*** 

 0.000 0.000 0.000    

    

Justerad R2 0.033 0.022 0.027    

Observationer 3917 3843 3781   

 

Multipla regressionsmodeller för den beroende variabeln antal anställda. 

 Period 4 (2011-2012) Period 5 (2011-2013) Period 6 (2011-2014) 

 Koefficient Koefficient Koefficient 

 P-värde P-värde P-värde 

Revisionsanmärkning 2011 -0.092 -0.031 -0.211    

 0.642 0.925 0.649    

Omsättning 0.000*** 0.000* 0.000*   

 0.004 0.060 0.095    

Soliditet -0.009*** -0.013*** -0.014**  

 0.003 0.008 0.032    

Skuldränta -0.044** -0.061* -0.072    

 0.036 0.074 0.132    

Kassalikviditet -0.000 0.000 -0.000    

 0.815 0.940 0.904    

ROA 0.014*** 0.019*** 0.028*** 

 0.000 0.000 0.000    

Tillgångar -0.000 -0.000* -0.000*   

 0.722 0.055 0.069    

Intercept 0.491*** 0.682*** 0.893*** 

 0.000 0.000 0.000    

    

Justerad R2 0.014 0.007 0.007    

Observationer 3917 3843 3781   
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Multipla regressionsmodeller för den oberoende variabeln Förändring soliditet. 

 Period 4 (2011-2012) Period 5 (2011-2013) Period 6 (2011-2014) 

 Koefficient Koefficient Koefficient 

 P-värde P-värde P-värde 

Revisionsanmärkning 2011 -3.577*** -4.925*** -1.370    

 0.000 0.000 0.282    

Omsättning -0.000** -0.000*** -0.000*** 

 0.014 0.000 0.000    

Soliditet -0.109*** -0.147*** -0.216*** 

 0.000 0.000 0.000    

Skuldränta -0.232** -0.152 -0.133    

 0.010 0.195 0.313    

Kassalikviditet 0.002 0.002 0.006**  

 0.255 0.337 0.014    

ROA -0.056*** -0.004 -0.023    

 0.000 0.821 0.199    

Tillgångar 0.000** 0.000*** 0.000*** 

 0.041 0.000 0.004    

Intercept 5.352*** 7.616*** 11.441*** 

 0.000 0.000 0.000    

    

Justerad R2 0.043 0.036 0.052    

Observationer 3917 3843 3781  

 

Multipla regressionsmodeller för den oberoende variabeln Förändring genomsnittlig skuldränta. 

 Period 4 (2011-2012) Period 5 (2011-2013) Period 6 (2011-2014) 

 Koefficient Koefficient Koefficient 

 P-värde P-värde P-värde 

Revisionsanmärkning 2011 0.412*** 0.465*** 0.788*** 

 0.000 0.001 0.000    

Omsättning -0.000*** -0.000*** -0.000*** 

 0.000 0.000 0.000    

Soliditet -0.013*** -0.012*** -0.012*** 

 0.000 0.000 0.000    

Skuldränta -0.586*** -0.648*** -0.673*** 

 0.000 0.000 0.000    

Kassalikviditet -0.000 -0.000 0.001*   

 0.250 0.761 0.063    

ROA -0.010*** -0.003 -0.004**  

 0.000 0.132 0.042    

Tillgångar 0.000*** 0.000*** 0.000*** 

 0.000 0.000 0.000    

Intercept 1.501*** 1.496*** 1.342*** 

 0.000 0.000 0.000    

    

Justerad R2 0.415 0.356 0.333    

Observationer 3917 3843 3781   
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Multipla regressionsmodeller för den oberoende variabeln Förändring kassalikviditet. 

 Period 4 (2011-2012) Period 5 (2011-2013) Period 6 (2011-2014) 

 Koefficient Koefficient Koefficient 

 P-värde P-värde P-värde 

Revisionsanmärkning 2011 -7.833 4.432 39.638**  

 0.288 0.735 0.039    

Omsättning -0.000 -0.000*** -0.000*** 

 0.124 0.000 0.001    

Soliditet 0.651*** 0.825*** 0.951*** 

 0.000 0.000 0.001    

Skuldränta -0.394 0.801 3.358*   

 0.614 0.558 0.090    

Kassalikviditet -0.050*** 0.065** 0.201*** 

 0.001 0.013 0.000    

ROA -0.432*** 0.065 -0.327    

 0.000 0.729 0.229    

Tillgångar 0.000 0.001*** 0.001*** 

 0.548 0.000 0.000    

Intercept 6.484* -7.671 -12.596    

 0.099 0.263 0.205    

    

Justerad R2 0.010 0.025 0.032    

Observationer 3917 3843 3781  

 

Multipla regressionsmodeller för den oberoende variabeln Förändring avkastning på totala tillgångar. 

 Period 4 (2011-2012) Period 5 (2011-2013) Period 6 (2011-2014) 

 Koefficient Koefficient Koefficient 

 P-värde P-värde P-värde 

Revisionsanmärkning 2011 -4.597*** -3.764*** -1.625    

 0.000 0.004 0.233    

Omsättning 0.000 0.000 -0.000    

 0.504 0.796 0.919    

Soliditet 0.027 0.036* 0.017    

 0.149 0.063 0.396    

Skuldränta -0.240* -0.096 -0.091    

 0.066 0.480 0.518    

Kassalikviditet -0.001 -0.002 0.000    

 0.709 0.348 0.975    

ROA -0.777*** -0.791*** -0.776*** 

 0.000 0.000 0.000    

Tillgångar -0.000 -0.000 -0.000    

 0.397 0.718 0.334    

Intercept 5.270*** 4.548*** 5.068*** 

 0.000 0.000 0.000    

    

Justerad R2 0.349 0.343 0.321    

Observationer 3917 3843 3781   
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