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Sammanfattning 
Denna studie behandlar konkursprediktion bland svenska K3-företag där vi bearbetar 
två avsnitt i företagens årsredovisning, förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen. 
Det grundläggande syftet med denna uppsats att undersöka huruvida ovanstående delar 
kan användas för att förutspå konkurser. Studien är relevant eftersom tidigare forskning 
sällan har undersökt förvaltningsberättelsens samt revisionsberättelsens användbarhet 
för att förutspå en konkurs och speciellt i en svensk kontext.  
 
Studien omfattar 101 stycken K3-företag som gick i konkurs under bokslutsåren 2007-
2014. Utöver detta inkluderar studien 202 K3-företag som inte hade gått i konkurs 
vilket medför att det totala urvalet omfattar 303 observationer. Dessa verksamma 
företag har blivit matchade med förhållandet 2:1 mot konkursföretagen utifrån bransch, 
storlek och finansiell situation. Detta urval möjliggör en undersökning av studiens 
problematik i de situationer där finansiella mått och liknande faktorer inte inverkar på 
sannolikheten för konkurs.  
 
Den teoretiska metoden omfattar en kvantitativ forskning där hypoteser deduceras från 
relevant teori för att slutligen testas i en logistisk regression. Metodologin angående 
revisionsberättelsen är baserad på vetenskapliga artiklar, där revisorers anmärkning om 
fortsatt drift har använts i en hög utsträckning tidigare. Gällande förvaltningsberättelsen 
är den tämligen outforskad i jämförelse med revisionsberättelsen och studien 
undersöker om företagets grad av optimism angående framtida utveckling kan användas 
vid en konkursprediktion. 
 
Studiens huvudsakliga resultat är att både revisions- och förvaltningsberättelsen kan 
användas i situationer där företagen har jämförbara ekonomiska förhållanden och är 
således svåra att urskilja ifall de kommer att gå i konkurs eller inte. I de observationer 
då revisorn anmärkte tvivel om fortsatt drift gick 25 av 29 företag i konkurs. Utifrån 
denna studie går det dock inte med säkerhet säga att revisionskvalitén skiljer sig mellan 
olika byråer. Däremot finns tendenser att revisorer från de fyra största revisionsbyråerna 
medför mer kvalitet i rapporteringen om fortsatt drift. 
 
Det går att konstatera att företagets grad av optimism i förvaltningsberättelsen 
innehåller användbar information för att förutspå konkurser. Dessa är i överlag svagare 
än revisionsberättelsens samband men indikerar samtidigt att företag som upplyser om 
negativa framtidsutsikter oftare går i konkurs. Genom detta, samt vad 
revisionsberättelsen förtäljer är de möjligt för en användare av företags årsredovisningar 
att inkludera detta resultat vid konkursprediktion. 
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1. Inledning 

Detta kapitel avser att introducera läsaren till vår studie. Kapitlet inleds med en 
grundlig genomgång av relaterade lagar och litteratur för att skapa en bild om det 
problem vi vill belysa. Vidare fortlöper kapitlet med problemformulering, syfte samt 

avgränsningar. 
 

1.1 Problembakgrund 

När ett företag upprättar sina räkenskaper ska de förhålla sig till ett antal principer lagen 
erfordrar på redovisningen. En av de fundamentala principerna återfinns i 
Årsredovisningslagen (hädanefter ÅRL) och benämns fortlevnadsprincipen där 
“företaget skall förutsättas fortsätta sin drift” enligt 2 kap. 4 § 1p (SFS 1995:1554). 
Enligt International Standards on Auditing (hädanefter ISA) 570 2 § antas företaget 
fortsätta sin verksamhet inom en överskådlig framtid, om inte företagsledningen 
medvetet tänker avsluta verksamheten eller då det inte finns någon realistisk möjlighet 
till fortsättning. Under fortlevnadsprincipen antas företagets alla tillgångar och skulder 
vara upprättade baserat på att de kommer att utnyttjas och betalas av under företagets 
normala förhållanden, ISA 570 2 §. 
 
Enligt 6 kap. 1 § 3p ÅRL (SFS 1995:1554) ska större företag (K3) i samband med 
upprättandet av årsredovisningar upplysa i förvaltningsberättelsen om “företagets 
förväntade framtida utveckling inklusive en beskrivning av väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som företaget står inför”. Genom lagtexten blir K3-företag bundna 
att förtälja om förväntade händelser under kommande räkenskapsår och denna 
information skulle möjligen kunna användas för att förutspå konkurser. I propositionen 
till nuvarande regler i 6 kap. 1 § 3p ÅRL (SFS 1995:1554) diskuterades det ifall företag 
som tvingas upplysa enligt ny lagtext skulle tvingas dela med sig av intern information 
och således försämra sin konkurrenssituation (Prop. 2004/05:68, s. 10).  
 
För att ytterligare understryka fortlevnadsprincipens relevans har revisorernas egna 
regelverk ISA, stadgat åtgärder vid bedömningen om fortsatt drift. Enligt ISA 570 6 & 
9a §§, ska revisorer anmärka i revisionsberättelsen om betydande tvivel finns angående 
företagets fortsatta drift, vilket förutsätter att de samlar tillräckligt med bevis för ett 
sådant uttalande. Omständigheter till grund för en anmärkning kan vara sviktande 
resultat, en förlorad storkund, rättslig tvist bland annat, ISA 570 A2 §. Med den 
information revisorn besitter torde dennes bedömning om fortsatt drift vara viktig för att 
företagets intressenter ska kunna ta lämpliga affärsmässiga beslut. Att revisorer ska vara 
neutrala åskådliggörs i 20 § Revisorslagen (SFS 2001:883) vilket är en förutsättning för 
det antagande om att revisorers anmärkningar om fortsatt drift kan användas för att 
förutspå konkurser. 
 
Tillvägagångssättet för att prediktera konkurser har varit föremål för många tidigare 
studier där finansiella nyckeltal legat till grund för slutsatserna, exempelvis i Altman 
(1968), Ohlson (1980), Zmijewski (1984) och Shumway (2001) som alla har konstruerat 
konkursmodeller genom forskningen. Emellertid är det möjligt att kritisera flera av 
tidigare konkursmodeller då de har använt slumpmässiga urval för de företag som inte 
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har gått i konkurs. Konkursmodellernas resultat har ofta baserats på ett underlag där 
konkursföretag har jämförts med slumpmässigt utvalda icke-konkursföretag (Gilbert et 
al., 1990, s. 161-162). Samma studie konstaterade att en modell som testades på ett 
slumpmässigt urval felaktigt klassificerade icke-konkursföretag som konkursföretag i 
endast 2,1 % av fallen medan felprocenten ökade till 32,3 % när urvalet bestod av 
företag i en dålig finansiell situation (Gilbert et al., 1990, s. 167-168). Med andra ord 
kan en konkursmodells precision baseras på det undersökta urvalet och det kan tyckas 
mer relevant att studera företag med likvärdiga finansiella förhållanden. 
 
Hur träffsäker en revisors anmärkning om fortsatt drift har visat sig vara för framtiden 
har varit en kärnfråga för många tidigare studier. En majoritet av forskarna inom ämnet 
påstår att revisorns bedömning är en sämre indikation till en framtida konkurs än 
statistiska modeller (McKee, 2003, s. 569; Koh, 1991, s. 337; Lennox, 1999a, s. 769; 
Sun, 2007 s. 73-74). Detta resultat skiljer sig i Hopwood et al. (1994, s. 426) som påstår 
att revisorers tvivel om fortsatt drift inte behöver vara sämre indikationer på en framtida 
konkurs än statistiska modeller.  
 
I studierna av Lennox (1999a, s. 759) samt Hopwood et al. (1989, s. 43) undersöktes det 
ifall revisorns anmärkning om fortsatt drift gav extra förklarande kraft till en 
konkursmodell med finansiella nyckeltal. Studien av Hopwood et al. (1989, s. 43) 
visade ett en konkursmodell fick ytterligare förklaringsgrad när revisorns bedömning 
om fortsatt drift inkluderades i konkursmodellen. Däremot kunde inte Lennox (1999a, s. 
774) konstatera att revisorer bidrog med förklaringsgrad utöver en tidigare 
konkursmodell när andra faktorer såsom företagsstorlek & bransch inkluderades. 
 
Tidigare forskning har undersökt om revisionskvalitén är annorlunda beroende på 
revisionsbyråns storlek och generellt verkar större revisionsbyråers anmärkningar vara 
bättre för att prediktera konkurser än mindre (Geiger & Rama, 2006, s. 11; Lennox, 
1999b, s. 221). Enligt studien av Mo et al. (2015, s. 10) har de största revisionsbyråerna 
incitament till att leverera högre kvalitet i revisionen, varpå detta kan vara en förklaring 
till ovanstående resultat. Det kan dessutom bero på att stora revisionsbyråer har en 
högre grad av expertis (Reichelt & Wang, 2008, s. 677) samt har möjlighet att välja 
klienter med bättre finansiell ställning (Lawrence & Minutti-Meza, 2011, s. 283). 
 
Ett fall där revisorerna misslyckades med att upplysa omvärlden om sin kunds egentliga 
finansiella ställning var när det amerikanska storbolaget Enron gick i konkurs, där 
revisorerna förmodligen agerat efter ekonomiska incitament istället för sin roll som 
oberoende part (Healy & Palepu, 2003, s. 15-16). Inte heller Enron hade i detta fall 
prioriterat intressenterna med att göra lämpliga upplysningar trots de höga riskerna med 
exempelvis redovisningstekniska lösningar, som gömde en del av företagets skulder 
(Healy & Palepu, 2003, s. 10-11). Detta är endast ett av flera exempel då revisorer och 
företag har misslyckats med att upplysa om rådande ekonomiska omständigheter, vilket 
belyser den problematik som intressenter kan möta när de ska utvärdera ett företags 
möjligheter till fortsatt drift. 
 

1.2 Problemdiskussion 

Sammantaget för gällande lagstiftning är att det föreligger ett liknande ansvar i 
upprätthållandet av fortlevnadsprincipen för företagsledningen och revisorer. K3-företag 
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har en skyldighet att rapportera sina framtidsutsikter, medan revisorer är förpliktade att 
anmärka i revisionsberättelsen ifall de tvivlar på företagets möjligheter till fortsatt 
verksamhet. Utifrån dessa två regelverk bör intressenter få nog med information ifall 
risken för konkurs är överhängande, varefter detta möjligen kan användas för 
konkursprediktion. 
 
Författarna har emellertid skapat sig en uppfattning om att revisorer står inför trångmål 
vid bedömningen om fortsatt drift. Det finns ett flertal olika förklaringar till varför 
revisorers tveksamheter beträffande den fortsatta driften inte har varit signifikativt 
förklarande till en framtida konkurs. Däribland den självuppfyllande profetian, vilket 
betyder att företaget går i konkurs som ett resultat av revisorns anmärkning (Kida, 1980, 
s. 517). Sedan menar Tucker et al. (2003, s. 403 & 428) att revisorer lämnar rena 
revisionsberättelser i allt högre grad när risken är stor att kunden går i konkurs i mån om 
att inte förlora en kund. Dessutom har det visat sig att företag kan byta revisor på grund 
av en erhållen oren revisionsberättelse (Chow & Rice, 1982, s. 332). Liknande faktorer 
kan potentiellt minska revisorers oberoende och därmed påverka revisionsberättelsen 
användbarhet vid en konkursprediktion. 
 
En annan inverkande faktor på revisorers beslut att anmärka fortsatt drift är den 
möjlighet tredje part har att stämma revisionsbyrån. Blay (2005, s. 777) påvisar att 
revisorer som upplever en högre risk för stämning också rapporterar tvivel om fortsatt 
drift i högre utsträckning. I och med de revisionsskandaler kring millennieskiftet (t.ex. 
Enron) har det påvisats att revisorer har ändrat sina beteenden angående rapporteringen 
om fortsatt drift och numera är benägna att rapportera anmärkningar när osäkerheter 
föreligger (Fargher & Jiang, 2008, s. 75; Geiger et al., 2005, s. 34).  
 
För att upprätthålla en hög standard har Revisorsnämnden enligt 3 § 3p Revisorslagen 
(SFS 2001:883) befogenhet att sanktionera revisorer vid felaktigheter. Dessutom har 
revisorer skadeståndsansvar i de situationer hen med oaktsamhet eller uppsåtligen 
tillfogar företaget alternativt tredje part skada vid en undermålig revision, enligt 37 § 
Revisionslagen (SFS 1999:1079). I sin studie framhåller Svanström (2013, s. 341) 
däremot att stämningsrisken för revisorer är låg i Sverige. Utifrån ovanstående 
resonemang kan de finnas möjligheter att revisorer anpassar rapporteringen om fortsatt 
drift utifrån stämningsrisken i relation till andra faktorer, såsom den självuppfyllande 
profetian (Carson et al., 2013, s. 366).  
 
Med argumentationen från Carson et al. (2013, s. 366) har svenska revisorer incitament 
att tillfredsställa kunders önskemål genom att inte anmärka om fortsatt drift i samma 
utsträckning, beroende på den låga stämningsrisken. Därmed kan appliceringen av 
tidigare teorier i en svensk kontext vara problematisk med tanke på den annorlunda 
miljön som revisorer befinner sig i och det kan finnas intresse för att undersöka om 
revisorers anmärkning kan användas vid konkursprediktion inom Sveriges ramar. Ett 
led i att förbättra studien är att de jämförelseföretagen inte är slumpmässigt utvalda utan 
istället matchade efter liknande finansiella förhållanden (Gilbert et al., 1990. s. 161). 
 
Det andra området av intresse för denna empiriska undersökning är 
förvaltningsberättelsens innehåll vad gäller upplysningar om framtiden kan användas 
vid en konkursprediktion. Det finns en informationsasymmetri mellan företaget och 
intressenter och företaget kan ha incitament till att inte vara helt transparenta i dess 
upplysningar (Healy & Palepu, 2001, s. 407-408). Därtill finns proprietärkostnadsteorin 
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som också kan förklara de incitament företag har att inte upplysa tillräckligt 
(Verrecchia, 1983, s. 181). Denna teori är relevant då den beskriver de olika kostnader 
som uppkommer när företaget upplyser om antingen positiva eller negativa nyheter och 
varför företag kan välja kortfattade upplysningar istället för detaljerade (Verrecchia, 
1983, s. 181-182). Dessa teorier är av generella slag men kan vara till hjälp för att förstå 
hur företag utformar sina upplysningar.  
 
Det forskningsområdet vilket lägger närmast denna empiriska undersökning har visat 
sig vara litet och ur ett svenskt perspektiv tämligen obefintligt. Den vetenskapliga 
artikeln vi funnit mest givande är av Mayew et al. (2015, s. 1629-1633) där det 
konstaterades att företagets lingvistik i dess upplysningar är användbar vid en 
konkursprediktion. En annan ingång valde Uang et al., (2006, s. 811-812) och fick 
resultatet att företagets upplysningar var oanvändbara, vilket skickar motsatta signaler 
än vad Mayew et al., (2015 s. 1629-1633) kom fram till. Att teorier är få, delvis inte 
överens samt brist på svenska underlag gör detta intressant att se ifall 
förvaltningsberättelsen kan användas vid konkursprediktion. 
 

1.3 Problemformulering 

Kan konkursprediktion i svenska företag förbättras genom revisorernas bedömning om 
fortsatt drift samt finns det skillnader mellan revisionsbyråer? Kan konkursprediktion i 

svenska företag förbättras genom förvaltningsberättelsens upplysningar? 
 

1.4 Syfte 

Med denna studie är det huvudsakliga målet att bidra på både det teoretiska samt 
praktiska området om hur det är möjligt att använda allmänt tillgänglig information från 
förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen vid en konkursprediktion.  
 

1.5 Teoretisk samt praktisk relevans 

Genom problembakgrunden och den efterföljande diskussionen har det teoretiska gapet 
förklarats med olika angreppsätt på ämnet revisorns förutseende för sina klienters 
eventuella framtida konkurs. Det har varit problematiskt att finna lämplig forskning 
inom Sveriges gränser, speciellt om konkursprediktion. Samtidigt finns det 
motsägelsefulla teorier (t.ex. Lennox 1999a och Hopwood et al., 1989) där det är 
problematiskt att utvärdera vilken studie som är “bäst”. Denna problematik har därmed 
bidragit till studiens teoretiska relevans.  
 
Det som gör K3-företag till en intressant urvalsgrupp är den förvaltningsberättelse 
företagen upprättar då den ska innehålla företagets förväntningar om framtida 
utveckling samt de väsentliga risker/osäkerheter företaget står inför. I en studie av 
Mayew et al. (2015, s. 1626) redogör författarna att de inte har kännedom om liknande 
forskning som gemensamt undersöker företagets upplysningar samt 
revisionsberättelsens användbarhet vid konkursprediktion. Att det även ur ett globalt 
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perspektiv verkar vara ett ämne som sällan blir grund för vetenskapliga studier skapar 
det än mer möjligheter för att lyckas åstadkomma relevans. 
 
Att enbart K3-företag kommer inkluderas är samtidigt något som kan skapa ett 
mervärde för studiens praktiska relevans. I och med att K3-företagen enligt 1 kap. 3 § 
4p ÅRL (SFS 1995:1554) klassificeras likt de börsnoterade bolagen som “större bolag” 
innebär detta att kravbilden inom redovisningen är till stor del densamma. Till skillnad 
från de börsnoterade har inte K3-företagen samma intresse från massmedia vilket kan 
göra att de i en större utsträckning kan “falla under radarn”. Till exempel listar Dagens 
Industri dagligen börsens vinnare och förlorare (Dagens Industri, u.å.) vilket är ett 
enkelt sätt för en spekulant att överblicka marknaden och dess investeringsmöjligheter. 
Trots ett mindre intresse utifrån har K3-företag hög omsättning, mycket tillgångar samt 
personal och är således viktiga för många intressenter. Att kunna bistå dessa med ett 
utvecklat verktyg för framtida affärsbeslut, känns därmed relevant. 
 
Vi anser att studiens resultat bör vara av betydelse för företagsintressenter, i synnerhet 
de vars affärsmässiga beslut inkluderar information från årsredovisningen. Alla 
påverkas vi av företagens fortlevnad på olika sätt; banker vill ha sin ränta, den anställde 
sin lön och kommunen behöver skattepengar för att uträtta sin behövliga verksamhet. 
Genom att vi fokuserar på företag med likvärdig finansiell situation torde resultaten 
vara givande för lagstiftare, regelsättare samt kreditgivare (Geiger & Rama, 2003, s. 
62). Därmed kommer resultatet från denna studie att vara intressant för de som 
utvärderar företags möjligheter att fortsätta sin verksamhet, oavsett empiriskt resultat. 
Skulle revisionsberättelsen eller förvaltningsberättelsen bidra med användbar 
information vid konkursprediktion kan dessa användas för att ta mer välgrundade 
beslut. Vore dessa variabler helt oanvändbara i sammanhanget kan det vara av intresse 
för lagstiftande organ, då de lagstadgade kraven inte genererar nog bra information för 
intressenter. Därmed blir det problematiskt att på förhand utpeka en specifik intressent 
när resultatet från empirin vore av intresse för flera aktörer. 
 

1.6 Avgränsningar 

I denna studie kommer vi begränsa oss till K3-företag för räkenskapsåren 2007 till 
2014. Det finns två förklaringar till det valda tidsintervallet, varav den första 
anledningen är rådande lagstiftning. Första gången K3-företag enligt lag var 
förpliktigade att förtälja om framtida utveckling tillsammans med väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer var räkenskapsår påbörjade 1 januari 2007, ÅRL 6 kap. 1§ 3p (SFS 
1995:1554). Då studien syftar till att se i vilken utsträckning upplysningen kan användas 
prediktivt mot en konkurs är det inte lämpligt att ta observationer dessförinnan. Den 
andra förklaringen till tidsintervallet var de begränsade observationerna, vilka hade 
skapat svårigheter för en statistisk undersökning ifall tidsspannet minskats, då K3-
företag sällan går i konkurs. Under litteraturgenomgången har det kommit till vår 
vetskap att tidigare forskning har använt sig av en liknande tidshorisont för de olika 
observationerna (McKee, 2003; Uang et al., 2006) vilket därför verkar lämpligt. 
 
Genom att begränsa studiens till de ovanstående årtalen blir det möjligt att undersöka 
både förvaltningsberättelsens- samt revisionsberättelsens inverkan på en framtida 
konkurs. Vi anser att det är både på gott och ont. I och med detta genererar vi svar som 
inte är påverkade av enskilda fluktuationer i ekonomin. Å andra sidan har vi anledning 
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att tro att revisorers prediktiva förmåga blir bättre över tid, varpå ett mer nutida 
tidsintervall vore mer lämpat (Sormunen et al., 2013, s. 320; Sundgren & Svanström, 
2014b, s. 15).  
 
Anledningen till varför vi avgränsar oss till K3-företag är likt argumenten i 1.5 
“Teoretisk och praktiskt relevans” att bidra med något nytt. De företagen som inte når 
upp till kriterierna för att vara ett “större” bolag har inget lagkrav att upplysa i samma 
utsträckning enligt 6 kap. 1 § 5st ÅRL (1995:1554) vilket inte möjliggör en 
undersökning likt denna. Börsnoterade företag är föremål för mest forskning, 
åtminstone vad det gäller revisorers rapportering om fortsatt drift. Det är fortfarande 
stora företag, men årsredovisningar kan möjligen vara den enda allmänt tillgängliga 
information intressenter har tillgång till. 
 
I andra avseenden avgränsar vi studien ytterligare i presentationen av de empiriska 
resultaten samt analysen. Vi strävar efter generaliserbara resultat, varpå enskilda 
observationer inte kommer att diskuteras utan det väsentliga är helheten. 
 

1.7 Förkortningar 

BIG 4  KPMG, EY, PWC & Deloitte 
BIG 7  Big 4 + Mazars, GT & BDO 
Ej BIG 7  Övriga revisionsbyråer 
FrekL  Lagen om företagsrekonstruktion 
ISA  International Standards on Auditing 
KonkL  Konkurslagen 
RN  Revisorsnämnden 
SEC  Securities and Exchange Commission 
SOX  Sarbanes-Oxley Act 
ÅRL  Årsredovisningslagen  
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2. Teoretisk metod 

I kommande kapitel vill vi presentera de metodologiska resonemang denna studie 
bygger på och konkretisera hur detta har påverkat arbetets process. Dessa företeelser 

är viktiga för studiens utformning och presentation varpå vi kommer att hänvisa 
tillbaka till de metodologiska grunder studien vilar på i senare avsnitt. Inledningsvis 

redogör vi för den förförståelse vi har samt studiens huvudsakliga perspektiv. 
Sedermera följer avsnitt som behandlar epistemologiska- samt ontologiska 

utgångspunkter och kapitlet avslutas med källkritiska och etiska resonemang bland 
annat. 

 

2.1 Förförståelse och ämnesval 

Genom universitetsstudierna har författarna följts åt med en nästintill identisk lista på 
avklarade kurser, vilket har varit en följd av bådas intresse för redovisning och revision. 
På högre nivå har just dessa ämnen varit i fokus och att förhålla oss till båda var 
önskvärt vid ämnesval. Återkommande var de olika redovisningsprinciperna vilka står 
till grund för hela redovisningen samt är något en revisor måste fokusera på, som gör 
dessa lämpliga för en studie i enlighet med vår vilja. Att både företagen och revisorn 
idag har en lagstadgad uppgift att se över samt upplysa om framtiden gör 
fortlevnadsprincipen aktuell vilket vi också anser vara intressant och välbehövligt att 
utforska. 
 
Under de absolut sista kurserna innan uppsatsen lästes artiklar, böcker och genomfördes 
seminarium som behandlade knepiga situationer inom redovisning. Dessutom fick vi en 
inblick i problematiken med revision samt de bolagsskandaler som skedde vid 
millennieskiftet. För en revisor har det mestadels handlat om åsidosatta förpliktelser 
som oberoende part samt att de inte upplyst intressenter i den mån de bör. Efter 
diskussioner med dåvarande lärare (nuvarande handledare) samt eftersökningar på 
artiklar insåg vi att detta var ett ämne värt att utforska. Att äldre forskning genererat 
resultat vilka pekar åt olika håll och att vi har en relativt ny lag i Sverige som tvingar 
företag att förtälja om framtiden i ett större omfång än tidigare gör detta till ett 
intressant och givande ämne att utforska. 
 

2.2 Perspektiv 

För att läsaren på ett mer naturligt sätt ska uppfatta den här studiens 
problemformulering och syfte är det angeläget att redogöra för studiens perspektiv. 
Vikten av att kommunicera forskningens perspektiv bottnar i att människor har olika 
värderingar samt att de sällan är uppenbara (Bjereld et al., 2009, s. 17). Thurén (2013, s. 
85) anser att alla redogörelser ska förutsättas utifrån ett perspektiv för att resultatet skall 
kunna tolkas på ett liknande sätt för läsaren. Denna studie har ett perspektiv på 
användare av årsredovisningar. Detta kan exempelvis vara en investerare eller 
leverantör, som ska bilda sig en uppfattning om företagets möjlighet att fortsätta sin 
verksamhet. Vi har undersökt om offentlig information kan användas för att förutspå 
konkurser för att ge intressenter ett starkare beslutsunderlag. 
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2.3 Kunskapssyn 

När det ska fastställas vad som är eller kan anses vara kunskap uppstår en 
epistemologisk frågeställning, där begreppet handlar om hur påståendet kunskap ska 
studeras (Bryman, 2011, s. 29). Vidare påpekar Bjereld et al (2009, s. 73) att de två 
motsättningarna inom epistemologin är positivismen och hermeneutiken. Positivism 
bottnar i naturvetenskapen och kunskap är det som kan bevisas genom empiriskt 
material, medan hermeneutik anser att kunskap är en tolkning och inte en absolut 
sanning (Bjereld et al., 2009, s. 73). Bryman (2011, s. 40) förklarar vidare att 
kunskapssyn som är positivistisk mynnar ut i en kvantitativ forskningsstrategi, 
hypoteser deduceras efter relevant teori. 
 
En utav positivismens grundläggande principer är att det som inte går att mäta, inte är 
kunskap (Hartman, 2001, s. 20). Det vi sedermera kommer att betrakta likt kunskap är 
det denna studie bevisat, varpå det analytiska avsnittet präglas av detta. Med en 
positivistisk kunskapssyn är det dessutom viktigt att forskaren bibehåller sin objektivitet 
under arbetet för att inte resultatet ska påverkas av dennes värderingar (Wallén, 1996, s. 
27). Den kunskapssyn som präglar denna studie är positivism. Vid återkoppling till 
problemformulering & syfte kommer denna studie att sträva efter samband mellan olika 
företeelser, vilket ställer krav på ett empiriskt material för att svara på dessa 
frågeställningar.  
  

2.4 Verklighetssyn 

Författarnas verklighetssyn, kallad ontologi, kommer i högsta grad påverka 
utformningen av studien, vilket gör detta till en viktig beståndsdel att beakta 
inledningsvis (Bryman 2011, s. 39). Innebörden av termen är att alla sociala 
förekomster har ett ursprung där det viktiga är huruvida uppkomsten är av mänsklig 
inverkan eller inte (Bryman, 2011, s. 35-36). Den förstnämnda kräver människans 
delaktighet i både skapandet och den ständiga förändringen av fenomenet och innehar 
namnet konstruktionism (Bryman, 2011, s. 36-39). Samspel mellan individer och tron 
på att verkligheten är föränderlig och möjlig att påverka är centrala antaganden inom 
konstruktionismen (Bryman, 2011, s. 36-39). Därmed hade konstruktionism varit en 
passande verklighetssyn för processen bakom exempelvis förvaltningsberättelsen, vilket 
är resultat av människor i samspel vid framställningen av årsrapporter. Anknyter vi 
däremot till studiens perspektiv blir denna ontologiska utgångspunkt mindre lämplig, då 
en intressent sannolikt inte kan påverka revisions- eller förvaltningsberättelsens 
utformning.  
 
Utesluts människans delaktighet från det som studeras är objektivism en mer passande 
ontologisk utgångspunkt, där oberoendet är ett ledord och hänför sig till att människan 
är inplacerad i en kontext utan möjlighet att förändra den (Bryman, 2011, s. 36). 
Tillvägagångssättet för denna studie har en klarare inriktning mot objektivism än 
konstruktionism av den anledningen att vi enbart observerar verkligheten genom 
officiella siffror från företag samt att intressenter inte är delaktiga i framställandet av 
ekonomiska rapporter. 
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2.5 Angreppssätt 

De möjliga angreppsätten är endera deduktiv eller induktiv metod, där det aktuella 
forskningsområdets befintliga omfattning och inriktning spelar in (Bryman, 2011, s. 25-
29). Valet mellan angreppssätten är hur studien kopplar an teori med studiens resultat 
(Bryman, 2011, s. 26-29). Den induktiva studien utgår från de resultat forskningen ger 
för att sedermera utmynna i teori, vilket är vanligt förekommande i en kvalitativ studie 
(Bryman, 2011, s. 26-29). Att i en uppsats likt denna följa detta angreppssätt med den 
tilltänkta kvantitativa metoden hade varit problematiskt att genomföra och förmodligen 
inte genererat lika bra resultat. Det aktuella forskningsämnet har studeras tidigare och 
forskare inom ekonomi har testat sig fram och successivt förbättrat konkursmodeller. 
Vår teoretiska genomgång har skapat en intressant infallsvinkel i konkursprediktion och 
därmed lämpar sig inte ett induktivt angreppssätt. 
 
Av angreppssätten ovan har vi valt det deduktiva vid samspelet mellan teori och empiri. 
I detta angreppssätt leder befintlig teori fram till intressanta ingångar i ämnet, 
användbara modeller och även till grund för den senare hypotesprövningen (Bryman, 
2011, s. 25-29). Däremot, med tanke på det bristande teoretiska underlaget av 
förvaltningsberättelsens inverkan på konkurs ter sig angreppssättet mer induktivt för 
detta avsnitt. Detta då tidigare studier haft andra infallsvinklar, urval och metoder för att 
undersöka företagens upplysningar resulterar det i att denna del av uppsatsen blir mer 
förutsättningslös än revisionsavsnittet. 
 

2.6 Metodval 

Det finns två typer av metodologiska utgångspunkter inom forskningen, vilka benämns 
kvantitativ och kvalitativ (Bryman 2011, s. 39). En simpel distinktion mellan 
utgångspunkterna är att en kvantitativ forskning behandlar mätbara företeelser medan en 
kvalitativ inte har dessa anspråk (Bryman, 2011, s. 40). Vidare menar (Bryman, 2011, s. 
40) att en kvantitativ forskning är lämplig när studiens utgångspunkt är väl förankrad i 
teorier samt när ett deduktivt angreppssätt tillämpas. För att anknyta till studiens syfte 
samt problemformulering är det möjligt att urskilja att vi vill mäta olika företeelser och 
samband mot en konkurs. Redan vid detta påstående blir en kvantitativ studie mer 
lämpad. 
 
Eftersom tidigare forskning är mestadels utformad av kvantitativa studier blir det 
lämpligt att använda sig av liknande metoder för att genomföra denna studie. Vi vill 
uppnå ett generaliserbart resultat som kan förklara företeelser inom en viss population. 
Rienecker & Jørgensen (2012, s. 193) beskriver att kvantitativ data är det som kan 
bestämmas i en mängdenhet där forskaren inte behandlar särskilda egenskaper i ett 
smalare urval. Det är exempelvis möjligt för oss att kvantifiera antalet konkursföretag, 
revisorers åsikter samt företagets uppskattning angående framtiden, varefter det lämpas 
med en kvantitativ metod. 
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2.7 Komparativ tvärsnittsanalys 

Ett led i att ta metoden kvantitativ forskning vidare är steget innan utförd datainsamling 
att bestämma hur densamma ska hämtas in och sedermera analyseras (Bryman, 2011, s. 
47-48). Då studien riktar sig åt intressenter med syftet att se ifall revisionsberättelsen 
eller förvaltningsberättelsen är användbar vid konkursprediktion har vi velat att samma 
information ska vara tillgänglig och användbar i framtiden för samtliga. Av den 
anledningen har offentlig statistik från databaser varit metoden för att samla in data. 
 
Datainsamling via liknande sätt är enligt Bryman (2011, s. 63) en vanlig väg att gå där 
observationer inhämtas vid en och samma tidpunkt. För denna studie är tidpunkten det 
sista bokslutsår konkursföretagen har och dess slutliga årsredovisning. De väsentliga 
delarna från dessa årsredovisningar har sedan varit grund för framtagandet av en 
jämförelsegrupp för att kunna se skillnader däremellan. Denna metod kallar Bryman 
(2011, s. 80) komparativ tvärsnittsdesign, vilket möjliggör undersökning av skillnader 
mellan jämförelsegrupperna. 
 

2.8 Litteratursökning  

För att upprätta ett teoretiskt ramverk för denna studie har vi använt oss av olika 
förfaranden. Initialt var det viktigt att skapa en förståelse inom området för att göra det 
möjligt att identifiera ett problem. Övervägande del litteratursökningen är genomförd i 
databasen EBSCO som Umeå Universitet tillhandahåller. Inledningsvis kunde sökningar 
bestå av en kombination på följande nyckelord, eller med synonymer till dessa:  
 
“Revisor”, “Fortsatt drift”, “Förvaltningsberättelse”, “Konkursprediktion”, 
“Bankruptcy prediction”, “Auditor”, “Going-concern opinion + bankruptcy”, “Going-
concern problems”, “Going-concern + disclosures”, “Management Disclosures”.  
 
Ganska tidigt insåg vi att mestadels av tillgänglig litteratur har genomförts utanför 
Sveriges gränser. Detta har medfört att litteratursökningen för ytterligare infallsvinklar 
mestadels varit på engelska, som en följd av utbudet på vetenskap. För att få tillgång till 
artiklar EBSCO inte förfogar över har även diverse sökningar genomförts i Google 
Scholar. Vid inledande seminarium rekommenderades det att i högsta möjliga mån 
enbart använda ansedda vetenskapliga tidskrifter, vilket kommer diskuteras mer 
utförligt i det kommande kapitlet. 
 
Med en bredare kunskap och tillgång till fler artiklar inom studiens angränsning gav det 
upphov till litteratursökningar på mer specificerade infallsvinklar vilka kan inverka på 
en konkursprediktion. Sökorden i senare skeden av litteratursökningen var exempelvis: 
 
“Self-fulfilling prophecy”, “Litigation risk”, “Auditor incentives”, “Bankruptcy 
prediction + Financial distress”, “Audit environment”, “Information asymmetries”, 
“Proprietary cost”, “MD& A” 
 
Därtill skall understrykas att vetenskapliga artiklar ofta redogör för tidigare forskning, 
varpå det har varit möjligt för oss att få tillgång till artiklar via citeringar från 
sekundärkällor. I dessa fall blir litteratursökningen svår att redogöra för, men det har 
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varit en vägledande metod att finna vetenskapliga artiklar som inte hittades via sökord 
på området. 
 

2.9 Källkritik  
Under forskningen har vi ansträngt oss för att vara källkritiska vid redogörelsen av de 
teoretiska utgångspunkter denna uppsats grundar sig i. Det finns varierande kriterier 
forskare kan beakta med hänsyn till utvärderingen av källans användbarhet. I denna 
studies källkritiska process har vi använt Thurén’s (2013, s. 7-8) fyra källkritiska 
kriterier; Äkthet, Oberoende, Tidssamband och Tendensfrihet. Sammantaget menar 
Thurén (2013, s. 7-8), i ovan nämnd ordning; att källan ska vara gedigen och inte nyttjat 
falska tillvägagångssätt, vara ursprunglig och inte ha sin härkomst i sekundära urkund, 
vara tidsenlig samt att läsaren inte ska förmoda att författaren presenterar en skev bild 
av verkligheten. 
 
I det kommande avsnittet, den teoretiska referensramen, är en stor del av presenterad 
litteratur av äldre ursprung, varpå det vetenskapliga kriteriet Tidssamband kan 
betvivlas. För att bearbeta problemet har det varit viktigt att de studier vilka redogörs i 
denna uppsats citeras i nutida tidskrifter. Detta medför att dess relevans och 
användbarhet någorlunda kan säkerställas. Med denna typ av kritiskt granskande anser 
vi att problemet med samtidhet har beaktats. Några av studiens elementära källor såsom 
Beaver (1966), Altman & (1968), Kida (1980) & Zmijewski (1984) har flertalet 
citeringar från samtida artiklar. Vi är likväl medvetna om att den teoretiska 
referensramen inte är framställd med enbart de senaste källorna, men är bekväma med 
att påstå att informationen har ett värde än idag utifrån ovanstående resonemang. 
 
Gällande den teoretiska referensramen är övervägande del av forskningen redan 
publicerad i vetenskapliga tidskrifter, med undantag från de avsnitt behandlandes 
gällande rätt, böcker som använts och fåtalet övriga källor. För att säkerställa att den 
litteratur som finns redogjord är aktuell trots sitt ursprung har författarna systematiskt 
använt sig av vetenskapliga artiklar vilka återfinns i databasen EBSCO. En majoritet av 
dessa är “peer reviewed”, vilket innebär att forskare och andra sakkunniga personer har 
granskat den vetenskapliga tidskriften innan den blev publicerad. Denna systematiska 
process har till viss mån säkerställt de vetenskapliga kriterierna Äkthet och 
Tendensfrihet av den orsaken att det huvudsakliga syftet med en “peer review” är att 
den vetenskapliga kvalitén är tillfredsställande (Vetenskapsrådet, 2011). 
 
Utöver detta, har författarna i största möjliga utsträckning använt sig av högt värderade 
vetenskapliga tidskrifter. ABDC har granskat vetenskapliga tidskrifter och publicerade 
2013 en lista över dessa och rankade dem från A*-C där A* är de mest trovärdiga 
journalerna (Austrialian Business Deans Council, u.å.). Därmed har vi använt 
vetenskapliga tidskrifter som har erhållit en A*- och A-ranking för att säkerställa att 
källorna är av hög vetenskaplig kvalitet. Ett exempel då vi har använt en artikel som inte 
är publicerad är för Sundgren & Svanström (2014b) för att kunna bidra med svenska 
perspektiv. Sedermera har artiklar i tidskrifterna Balans (utgiven av FAR) samt Ny 
Juridik inkluderats för att utöka inblicken i särskilda händelser.  
 
För att bearbeta det vetenskapliga kriteriet Oberoende har primära källor använts 
huvudsakligen för att undvika problem vilka kan uppstå om källan har återberättats i 
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flera led (Thurén, 2013, s. 8). Med vetenskapliga artiklar är det ofta en simpel process 
att lokalisera sig till den primära källan tack vare citeringar. Däremot är det mer 
problematiskt att lokalisera den primära källan i de fall då böcker använts.  
 
Även om vi anser att Thuréns (2013) fyra källkritiska kriterier beaktats är det likväl 
möjligt att framföra övergripande kritik. En klar majoritet av tidigare forskning är 
genomförd i USA och även om revisorer följer liknande regelverk skiljer sig den 
operativa och legala miljö de befinner sig i. Därmed blir det problematiskt att 
säkerställa dessa källors aktualitet i en svensk kontext. Ytterligare källkritiska 
bekymmer uppstod vid den teoretiska redogörelsen för förvaltningsberättelsen och dess 
betydelse mot en framtida konkurs. Att det i Sverige är ett relativt nytt fenomen och att 
forskningen inom landets gränser är obefintlig har medfört att angränsande teorier 
behövde inhämtas i linje med den deduktiva ansatsen. Teoriernas applicerbarhet mot 
konkursprediktion för förvaltningsberättelsen samt revisionsberättelsen är svåra att 
uttala sig om, men de vetenskapliga kriterierna Äkthet, Oberoende, Tidssamband och 
Tendensfrihet var likväl viktiga vid teorisökningen. 
 

2.10 Etiska perspektiv 

Enligt Bryman (2011, s. 142-143) kommer alltid upphovsmannen till 
samhällsvetenskapliga studier att styra forskningen åt något håll då det inte är möjligt 
vara helt värderingsfri. I denna studie har offentlig statistik använts och all data har 
hämtats automatiskt från databasen Retriever i den mån det varit möjligt. Enda tillfället 
vi själva påverkat materialet har varit vid kodningen av revisionsberättelsen samt 
förvaltningsberättelsen. Detta var nödvändigt för att kunna erhålla ett aggregerat 
material samt att det inte var möjligt att automatisk kvantifiera viss data. Denna process 
behandlas mer ingående i avsnitt 4.3 Operationalisering. De inkluderade företagen samt 
revisorerna i denna studie har inte tillfrågats om delaktighet och att lyfta fram enskilda 
observationer och dess inverkan på resultatet är inte i linje med studiens syfte och 
kommer därmed inte att redovisas.  
 
Trots att Bryman (2011, s. 144-145) tar upp att en uppsats sällan styrs av 
upphovsmännens olika incitament såsom framtida karriär är det något vi har valt att 
lyfta fram och tydliggöra. Båda författarna i denna studie kommer att arbeta med 
revision i framtiden men har i allra högsta mån sökt litteratur objektivt samt skrivit all 
analys utifrån ett neutralt perspektiv. Dessutom kommer bägge att representera Big 4, 
vilket är en del av de genomförda hypotesprövningarna. För att inte verka partiska är 
denna hypotes väl underbyggd med äldre teorier samt analyserad utifrån det empiriska 
material vi har åstadkommit. 
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3. Teoretisk Referensram 

Eftersom den valda problemformuleringen om konkursprediktion har ett tvådelat fokus 
följer även den teoretiska genomgången ett liknande mönster. Inledningsvis kommer 

konkursprediktion i allmänhet att presenteras. Därefter presenteras avsnittet om 
revisorer och slutligen även förvaltningsberättelsens del. Då studien undersöker 

parametrar inom både revision och redovisning tycks denna uppdelning vara lämplig 
för att lättare skapa en förståelse för studiens hypoteser, som presenteras i slutet av 

detta kapitel. 
 

3.1 Finansiella trångmål och konkursprediktion i 
allmänhet 

Inledningsvis kommer lagstiftning om konkurs att presenteras för att sedermera 
behandla konkursprediktion. Syftet med referensramens första del är att åskådliggöra 
tidigare teorier om konkursprediktion för att läsaren på ett lättare sätt ska förstå 
förvaltningsberättelsens och revisionsberättelsens inverkan på konkurs i ett senare 
moment. 
 

3.1.1 Lagar och regler 
En av de grundläggande principerna ett aktiebolag har att rätta sig efter vid upprättandet 
av årsredovisningar är fortlevnadsprincipen vilket enligt 2 kap. 4 § 1p ÅRL (SFS 
1995:1554) betyder att företaget förutsätts vara verksamma framöver. Mer precist 
benämner lagtexten att principen inkluderas i resultaträkningen, balansräkningen och 
även noterna, 2 kap. 4 § 1st ÅRL (SFS 1995:1554). Egentligen är det denna paragraf 
som ligger till grund för denna uppsats, då det är något både företag och revisorer måste 
bedöma samt granska. Skillnader mellan dessa parter är att företagen ska följa denna lag 
medan revisorernas uppgift är att se till att den följs, detta då genom deras egna 
regelverk, vilket presenteras närmare i teorikapitel 3.2.1 Revisionsstandard 570/ISA 570 
- Fortsatt drift.  
 
Vad som händer under räkenskapsåret efter att årsredovisningen offentliggjorts med 
hänsyn till konkurser, är vad som behandlas härnäst. Ifall företagen hamnar på obestånd 
och således inte har tillräckliga medel för att betala sina skulder träder 1 kap. 2 § 
Konkurslagen (SFS 1987:672) (hädanefter KonkL) in och en konkursanmälan skickas 
in. Denna anmälan görs endera av företaget självt eller en borgenär och för att förtydliga 
begreppet obestånd innebär detta enligt 1 kap. 2 § KonkL (SFS 1987:672) att företagets 
ekonomiska ställning inte bara är tillfällig. Antagandet om obestånd blir aktuellt när 
företaget offentliggjort att deras kommande betalningar uteblir eller att den aktuella 
skulden till borgenären inte kunnat täckas med företagets medel någon gång under 
senaste halvåret, 2 kap. 8 § KonkL (SFS 1987:672). 
 
Däremot är inte konkurs den enda utvägen när företag hamnar i finansiella problem, 
även en företagsrekonstruktion kan genomföras med förväntningar på att den 
ekonomiska situationen förbättras (Welmanson & Mellqvist, 2013, s. 288-289). Detta 
återfinns i lagen om företagsrekonstruktion (hädanefter FrekL) och i 1 kap. 2 § (SFS 
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1996:764) samma lag skapas förståelse om att detta handlar om att skydda borgenärer 
och agera utmed deras intressen.  Noterbart med ett sådant förfarande är dess 
tidsbegränsning då det måste förnyas varje kvartal och får inte pågå längre än ett år, 
enligt 4 kap. 8 § FrekL (SFS 1996:764).  Avslutat förfarande kan exempelvis vara 
konkurs eller en lyckad rekonstruktion, 4 kap. 7 § i FrekL (SFS 1996:764). Dessutom 
finns andra lösningar, exempelvis ackordsförhandling, där borgenärer accepterar en 
lägre betalning, 3 kap. 2 § FrekL (SFS 1996:764). Med andra ord är en det en kortsiktig 
lösning som likväl kan rendera i konkurs i ett senare skede.  
 

3.1.2 Tidigare forskning om konkursprediktion  
Konkursprediktion har varit föremål för många tidigare studier, och olika metoder för 
att upptäcka operationella och finansiella svårigheter har utvecklats. Altman (1968, s. 
590) beskrev att kreditinstitut tidigare använde kvalitativ data för att bedöma ett 
företags kreditvärdighet och visade att det är möjligt att förutspå konkurser samt 
finansiella problem med hjälp av företagens redovisade nyckeltal. Han skapade ett så 
kallat Z-värde, vilket baseras på en linjär funktion av fem redovisade nyckeltal (Altman, 
1968, s. 594). I de fall när Z-värdet understeg 2,675 klassificerades företag som konkurs 
och vice versa vid högre värden (Altman, 1968, s. 607) och modellen för att göra 
analysen möjlig presenteras nedan (Altman, 1968, s. 594): 
 
Z = 0,012X1 + 0,014X2 + 0,033X3 + 0,006X4 + 0,999X5 
Varav  X1 = Rörelsekapital dividerat med totala tillgångar. 
 X2 = Balanserad vinstmedel dividerat med totala tillgångar. 
 X3 = Rörelseresultat dividerat med totala tillgångar. 
 X4 = Marknadsvärde på eget kapital dividerat med totala skulder. 
 X5 = Intäkter dividerat med totala tillgångar. 
 
Denna modell lyckades på ett urval av 66 företag (varav hälften hade gått i konkurs) 
korrekt klassificera företagen som konkurs eller icke-konkurs i 95 % av fallen (Altman, 
1968, s. 599). Liknande modeller med Z-värden har skapats i annan forskning, bland 
annat av Ohlson (1980) och Zmijewski (1984). Ohlson (1980, s. 117-119) baserar sitt Z-
värde på 4 områden; företagsstorlek, finansiella nyckeltal, prestanda och likviditet. 
Noterbart med detta Z-värde är att de olika nyckeltalen påverkar sannolikheten för 
konkurs på olika sätt, där exempelvis en högre finansiell hävstång ökar sannolikhet för 
konkurs medan en högre företagsstorlek eller avkastning på totalt kapital minskar 
densamma (Ohlson, 1980, s. 117-119). Zmijewski (1984, s. 69-72) baserar sitt Z-värde 
på 3 nyckeltal, presenterade nedan. 
 
Z = -4,336 + -4,513X1 + 5,679X2 + 0,004X3 
Varav  X1 = Årets resultat dividerat med totala tillgångar. 
 X2 = Totala skulder dividerat med totala tillgångar. 
 X3 = Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder. 
  
Detta Z-värde kan användas för att räkna ut sannolikheten för konkurs (Zmijewski, 
1984, s. 66). I en mer nutida studie av Sun (2007, s. 66-68) testas två av modellerna 
ovan, varpå den av Zmijewski (1984) är mer träffsäker vid konkursprediktion i relation 
till Altman (1968). Ytterligare en svaghet med Altmans (1968) modell är att den 
anpassas utifrån tillverkande företag, varefter det inte går att dra slutsatser ifall Z-



	

15	
	

värdets användbarhet är applicerbar inom andra branscher (Altman & McGough, 1974, 
s. 52). 
 
I sin studie belyser Gilbert et al. (1990, s. 161) att intressenter vilka ska bedöma ett 
företags möjligheter att fortsätta sin drift skulle vara mer intresserade av en modell som 
enbart inkluderar företag med en svag finansiell situation, då de av naturliga skäl är 
mest rimliga att utvärdera. Tidigare konkursmodeller kan ha fått för bra resultat då de 
har jämfört företag i konkurs med företag vars finansiella situation är stabil och således 
inte är sannolika att gå i konkurs (Gilbert et al., 1990, s. 161-162). Sedermera, när ett 
urval bestod av företag med finansiella trångmål var konkursmodeller (som tidigare 
visat sig starka) svaga i att korrekt klassificera ifall företaget kommer gå i konkurs eller 
inte, med fler felaktigheter än tidigare (Gilbert et al., 1990, s. 168-169). Detta tyder på 
att finansiella nyckeltal inte är nog bra medel för att separera finansiellt svaga företag 
som går i konkurs med finansiellt svaga företag där konkurs inte blir verklighet, varpå 
författarna konstaterar att; “ifall målsättningen vore att identifiera konkurser från en 
samling av företag med finansiella problem, presterar konkursmodellen dåligt.” 
(Gilbert et al., 1990, s. 168-169). 
 

3.2 Rapporteringen om fortsatt drift samt 
revisionskvalitet 

Det här avsnittet i den teoretiska referensramen redogör för revisorns roll vid en 
konkursprediktion. Inledningsvis kommer det regelverk revisorerna följer presenteras 
för att sedan behandla bakomliggande faktorer, mönster och incitament som påverkar 
anmärkningarna om fortsatt drift. Slutligen kommer vi att återge en teoretisk översikt 
angående revisorns prediktiva förmåga inför en framtida konkurs. 
 

3.2.1 Revisionsstandard 570/ ISA 570 - Fortsatt drift 
Som tidigare har nämnts i inledningen av denna studie måste revisorer följa standarden 
ISA 570 om fortsatt drift. 2004 var första året svenska revisorer behövde göra en 
bedömning om fortsatt drift, men då hette standarden Revisionsstandard 570 (Sormunen 
et al., 2013, s. 313; Sundgren & Svanström, 2014a, s. 533). När Sverige 2009 övergick 
till ISA 570 medförde detta inte några större skillnader då båda regelverken är liknande 
(Sormunen et al., 2013, s. 313). Utifrån detta antar vi att den förändring som kan ha 
blivit inte inverkade på revisorernas beteende. Detta avsnitt kommer att ge läsaren en 
grundläggande redogörelse av ISA 570 för att göra det möjligt att skapa en överblick 
över revisorernas skyldigheter. Mer specifika lagtexter kommer att behandlas med 
anknytning till respektive avsnitt. 
 
Ett företags räkenskaper ska upprättas i enlighet med fortlevnadsprincipen i alla andra 
situationer än när företagsledningen avser att likvidera bolaget, avsluta verksamheten 
eller då antagandet om fortlevnad är orimligt, enligt 2 § ISA 570. Företagsledningen 
förväntas årligen göra en bedömning om fortsatt drift där de bland annat ska ta hänsyn 
till de framtida faktorer som kan inverka på dess möjligheter att fortsätta verksamheten, 
enligt 3 & 5 §§ ISA 570. När företaget har gjort bedömningen, är det revisorns ansvar 
att inhämta tillräckligt och ändamålsenligt underlag för att kunna utvärdera företagets 
egen bedömning 6 & 9a §§ ISA 570. Till sitt förfogande har revisorn en del verktyg för 
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att underlätta detta moment. ISA 570 har stipulerat en rad osäkerhetsfaktorer vilka 
skulle kunna indikera osäkerheter. I paragraf A2 § ISA 570 är osäkerhetsfaktorerna 
uppdelade i ekonomiska, verksamhetsrelaterade samt övriga faktorer och i bilaga 1 
återfinns en svensk översättning av faktorerna. 
 
När revisorn bedömt att betydande tvivel om fortsatt drift råder ska hen utvärdera 
företagsledningens planer för att hantera dessa risker, 10a § ISA 570. Viktigt är att 
revisorer huvudsakligen behöver utvärdera samma tidsintervall som företagsledningen, 
vilket är 12 månader efter bokslutsdagen, 13 § ISA 570. Därtill har revisorerna till 
uppgift att ta del av företagsledningens information gällande händelser eller 
omständigheter bortom de 12 månaderna vilket även det kan medföra betydande tvivel 
om fortsatt drift, 15 § ISA 570. 
 
Det finns olika möjligheter då revisorn kan anmärka betydande tvivel om fortsatt drift. 
Revisorn skall först utvärdera de inhämtade bevisen för att undersöka om osäkerheter 
föreligger, 17 § ISA 570. Ifall det finns betydande tvivel är det revisorns uppgift att 
utvärdera ifall företaget har lämnat tillräckliga upplysningar om denna osäkerhet, 18 § 
ISA 570. Om upplysningarna är tillräckliga kommer en ren revisionsberättelse att 
lämnas med en “upplysning av särskild betydelse” som understryker de 
osäkerhetsfaktorer företaget står inför samt hänvisar till det specifika problemområdet, 
19 § ISA 570. Ifall upplysningarna från företagets sida är obefintliga eller otillräckliga 
bör revisorn uttala sig med en avvikande revisionsberättelse, 20-21§§ ISA 570. Det är 
alltså möjligt att företaget erhåller anmärkning på två olika sätt gällande fortsatt drift.  
 

3.2.2 Påverkande faktorer vid bedömningen om fortsatt drift 
Denna teoridel kommer att introducera vad som ligger bakom revisorernas uttalande om 
fortsatt drift och vilken inverkan revisionsbyrån har på revisionskvalitet samt vilka 
karaktärsdrag som kan rendera i en anmärkning. 
 

3.2.2.1 Betydelsen av klientens finansiella ställning och karaktärsdrag  
Det är bevisat att revisorer använder nyckeltal när de utvärderar ett företags förmåga att 
fortsätta sin verksamhet (Mutchler, 1985, s. 671). 1985 genomfördes intervjuer med 
revisorer där de fick rangordna de viktigaste nyckeltalen vid bedömningen angående 
fortsatt drift, varefter de 6 mest populära nyckeltalen gick att urskilja (Mutchler, 1985, 
s. 671). Genom att konstruera en modell baserat på dessa nyckeltal kunde sedan ett 
samband skådas mellan nyckeltalen och revisorernas rapportering om fortsatt drift 
vilket visar att dessa nyckeltal används vid bedömning (Mutchler, 1985, s. 671-673). 
Även om revisorer tar finansiell situation i anspråk, kommer det inte att vara den enskilt 
avgörande omständigheten ifall tvivel föreligger eller inte (Mutchler, 1985, s. 679). 
Detta för att revisorer har tillgång till internt material som slutligen kan inverka på 
rapporteringen om fortsatt drift, såsom företagsledningens planerade strategi för 
verksamheten (Mutchler, 1985, s. 679). Av de olika anledningarna ovan torde därför 
revisorn med hjälp av all tillgänglig information kunna lyckas göra en lämplig 
bedömning.   
 
Även Kida (1980, s. 520) argumenterar att revisorer har stor nytta av nyckeltal när de 
ska utvärdera ett företags möjligheter till fortsatt drift. I den studien undersöktes det hur 
revisorer presterar jämfört med en statistisk modell utifrån enbart finansiell data Kida 
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(1980, s. 513-514). Resultatet från denna studie var att modellen lyckades klassificera 
företag i finansiella trångmål i 90 % av fallen, medan revisorn var 7 procentenheter 
sämre (Kida, 1980, s. 513-514).  
 
Revisorer verkar samtidigt vara benägna att åberopa tvivel mer frekvent när kundens 
finansiella ställning är sämre. Mer än hälften av de företag vilka klassificeras “hög risk” 
att gå i konkurs erhöll anmärkningar om fortsatt drift medan företag som upplevde 
“lägre risk” erhöll anmärkning i 15 % av fallen (Citron & Taffler, 1992, s. 342). Det 
verkar följaktligen så att desto högre risk företaget har att gå i konkurs desto högre 
andel erhåller tvivel från revisorer, men det indikerar också att revisorer behöver vara 
säkra på att bolaget kommer att gå i konkurs innan han eller hon åberopar tvivel om 
fortsatt drift (Citron & Taffler, 1992, s. 342-343).  
 
I en tidigare studie beskriver Lennox (1999a, s. 773) att “revisorer är mer benägna att 
ge modifierade revisionsberättelser till finansiellt nödställda företag som är små, 
olönsamma, högt skuldsatta och lider av problem med kassaflödet”. Lennox (1999a, s. 
766) baserar sin slutsats på en jämförelse mellan revisorers och en statistisk modells 
effektivitet i att korrekt placera företag som konkurs eller icke konkurs. Med andra ord 
var konkurs den beroende variabeln vid jämförelsen av revisorers åsikt och den 
statistiska modellen (Lennox, 1999a, s. 761-763). Det visade sig att dessa två hade 
liknande precision i att särskilja företagen i endera konkurs eller icke-konkurs, varpå det 
är möjligt att konkludera att företagets finansiella situation (för t.ex. lönsamhet och 
skuldsättning) är viktig för rapporteringen av fortsatt drift (Lennox, 1999a, s. 767-768).  
 
Sammanfattningsvis betyder ovanstående teorier att revisorer tar redovisade nyckeltal i 
anspråk men det inte är hela beslutsunderlaget. Förutom den finansiella situationen har 
även tidigare artiklar visat att revisorers rapportering om fortsatt drift kan bero på 
företagets karaktär såsom dess storlek (Carson et al., 2013, s. 357-358). Tidigare studier 
har visat att mindre företag erhåller anmärkningar om fortsatt drift i högre omfattning än 
större (Mutchler, 1986, s. 159; Mutchler et al, 1997, s. 304; Lennox, 1999a, s. 772). 
Även studien av Mckeown et al. (2001, s. 8-9) konstaterade detta, och såg dessutom att 
mindre företag mer frekvent går i konkurs än större vid liknande finansiell ställning. 
 

3.2.2.2 Revisionsbyråns storlek 
Mycket forskning inom revisorers rapportering om fortsatt drift har undersökt hur 
revisionskvalitén beror på vilken byrå som har genomfört revisionen. DeAngelo (1981, 
s. 191) argumenterar att revisionsbyråer med fler kunder har mindre incitament till 
frångå sina förpliktelser som oberoende part. För större byråer skulle en förlorad kund 
vara mindre kostsamt i paritet mot ett förlorat rykte om åsidosättande av god 
revisionssed kommer allmänheten tillkänna (DeAngelo, 1981, s. 191). I en annan studie 
förtydligar Francis (2004, s. 352) detta resonemang genom att en byrå med ett fåtal 
klienter har mer ekonomiska incitament än en större byrå till att följa kundens önskemål 
och förbise sina egna förpliktelser. 
 
Presumtionen att större revisionsbyråer har mer incitament till hög bibehållen 
revisionskvalitet undersöktes dessutom i Lennox (1999b). Större revisorer är mer 
träffsäkra i sin rapportering om fortsatt drift än mindre, där de var mer sannolika att 
rapportera om tvivel till företag som sedermera gick i konkurs samt lämna rena 
revisionsberättelser till de företag vilka fortsatte sin verksamhet (Lennox, 1999b, s. 
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221). Detta resultat får stöd i Weber & Willenborg (2003, s. 714) som påstod att de 6 
största revisionsbyråerna var mer sannolika att åberopa tvivel till finansiellt nödställda 
företag och är mindre sannolika att åberopa tvivel om fortsatt drift till företag i 
finansiella trångmål. Gaeremynck & Willekens (2003, s. 74-75) argumenterar på ett 
liknande sätt att större revisionsbyråer är mer kompetenta eller objektiva då de är mer 
sannolika att rapportera potentiella problem i företagets räkenskaper till dess 
intressenter. 
 
Att större revisorer åberopar tvivel om fortsatt drift i högre grad än mindre revisorer 
kommer även andra artiklar fram till (Geiger & Rama, 2006, s. 11; DeFond & Lennox, 
2011, s. 34; Myers et al., 2013, 163-164). Read & Yezegel (2016, s. 176) visar i en 
nyligt publicerad studie att Big 4 gör färre fel i rapporteringen om fortsatt drift än icke-
Big 4. Analytiker tenderar samtidigt göra bättre framtidsprediktioner på de företag som 
reviderats av större revisionsbyråer (Behn et al., 2008, s. 337). Detta resultat visar hur 
revisionskvalitet kan påverka intressenters beslutsprocess (Behn et al., 2008, s. 347). 
Reichelt & Wang (2008, s. 677) menar att större revisionsbyråer besitter en större 
industrispecifik sakkunskap och av den orsaken rapporterar tvivel om fortsatt drift i 
större utsträckning än de revisionsbyråer med mindre industrispecifika kunskaper.  
 
Myers et al. (2013, s. 165) diskuterar däremot att större revisionsbolag kan handplocka 
sina klienter samt att de har mindre proportioner av finansiellt nödställda företag vilket 
underlättar revisionsprocessen. Lawrence & Minutti-Meza (2011, s. 283) påpekar att 
revisionskvalitén inte är påverkat av byråns storlek utan på klientens karaktär, där vissa 
företag är lättare att revidera än andra. Med andra ord har större revisionsbolag 
möjlighet att välja enklare kunder att revidera, varpå revisionskvalitén påverkas av 
klientens karaktär och inte enbart av revisionsbyråns kvalitet (Lawrence & Minutti-
Meza, 2011, s. 283).  
 
För att återknyta till studiens perspektiv kan intressenter ha nytta av information som 
kan påvisa vilka revisionsklienter som går i konkurs. Sundgren (2009, s. 208) 
undersökte bland annat om finansiellt nödställda företag i Finland som reviderades av 
högkvalitativa revisorer (läs: större) mer sällan gick i konkurs, allt annat lika. Han 
kunde finna ett samband med att klienter till Big 4 mer sällan gick i konkurs samtidigt 
som det var problematiskt att uttala sig om större revisionsbyråer som inte tillhörde Big 
4 (Sundgren, 2009, s. 212). 
 
Inom Sveriges ramar verkar rapporteringen mellan större och mindre revisionsbyråer 
vara i linje med vad tidigare forskning har kommit fram till (Sormunen et al., 2013, s. 
322). Liknande resultat återfinns i Sundgren & Svanström (2014a, s. 543) där det finns 
signifikanta skillnader mellan Big 4 samt mindre revisionsbyråer (med färre än 3 
auktoriserade revisorer). Revisionsbyråer som är mer ekonomiskt beroende av deras 
kunder (läs: har färre kunder) är därmed mindre benägna att åberopa tvivel om fortsatt 
drift (Sundgren & Svanström, 2014a, s. 543). Däremot har inte Sundgren och 
Svanström (2014a, s. 543) lyckats finna signifikanta skillnader mellan de största 
byråerna och den grupp av byråer som är stora men ej tillräckligt för att klassas som Big 
4.  
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3.2.3 Problematiken vid bedömning om fortsatt drift 
För att läsaren skall förstå den situation revisorer befinner sig i kommer vi i följande 
stycken presentera teorier vilka beskriver de felaktigheter revisorer kan göra i 
rapporteringen om fortsatt drift och möjliga konsekvenser detta kan få för 
revisionsbyrån, för att sedan utmynna i en teoretisk översikt angående incitament till att 
rapportera på ett visst sätt. 
 

3.2.3.1 Typer av felbedömningar 
Revisorer kan göra två olika felaktigheter med hänsyn till rapporteringen av fortsatt 
drift. Enligt 13 § ISA 570 ska revisorer i huvudsak bedöma företagets möjligheter till 
fortsatt drift i 12 månader efter bokslutsdagen. I empiriska studier om fortsatt drift har 
revisorer ansetts göra typ-1 fel då företag som fått en anmärkning om fortsatt drift 
överlever mer än 12 månader efter bokslutsdagen (Fargher & Jiang, 2008, s. 65; Menon 
& Williams, 2012, s. 2101). Den andra oegentligheten, typ 2-fel innebär att företaget 
går i konkurs inom 1 år från bokslutsdagen men att revisorn lämnat en ren 
revisionsberättelse (Feldmann & Read, 2010, s. 271). Notera att typ 1- och 2-fel inte är 
något som stadgas i ISA 570 då revisorer dessutom skall undersöka en tidshorisont 
utöver 12 månader, 15 § ISA 570. Dessa felaktigheter är därmed något som har 
utvecklats i tidigare forskning. 
 
De båda felen kan verka som en proxyvariabel för kvalitén på revisorns arbete och en 
lägre andel av typ 1- och 2-fel skulle antyda att revisionsberättelsen vore användbar vid 
konkursprediktion (Koh, 1991. s. 333-334; Lennox, 1999a s. 758; Feldmann & Read, 
2010, s. 271). I tabellen nedan åskådliggörs en simpel översikt över de olika 
felaktigheterna. 
 

Tabell	1:	Typ	1-fel	och	typ	2-fel	vid	rapporteringen	om	fortsatt	drift	
		 Tvivel	om	fortsatt	drift	 Inget	tvivel	om	fortsatt	drift	

Konkurs	(inom	
12	månader)	

Inget	fel	 Typ	2-fel	

Ej	Konkurs	(inom	
12	månader)	

Typ	1-fel	 Inget	fel	

 
Tidigare forskning är enig om att revisorer gör fler typ 2-fel i rapporteringen om fortsatt 
drift och misslyckas i större omfattning att upplysa intressenter när osäkerheter kan 
föreligga (Lennox, 1999a, s. 767; Koh, 1991, s. 336; Altman & McGough, 1974, s. 53; 
Fargher & Jiang, 2008, s. 75; Geiger et al., 2005, s. 26). Samtliga typ 2-fel innebär att 
en anmärkning om fortsatt drift saknar värde inför en konkursprediktion och att 
intressenter inte får hjälp med att förutse konkurser trots revisorns förpliktelser att 
bedöma denna faktor. Typ 1-felet innebär däremot att anmärkningen om konkurs var 
felaktig (inom tidsramen) ger även detta prediktiva svårigheter för en intressent.  
 
Då revisorer gör typ-2 fel riskerar de framtida rättstvister om företaget senare går i 
konkurs (Krishnan & Krishnan, 1996, s. 577). Å andra sidan löper revisorerna risken att 
få sparken om de anmärker om tvivel där sedan klienten överlever (Vanstraelen, 2003, 
s. 246-247). Louwers et al (1999, s. 806) påstår att beslutet angående fortsatt drift är ett 
av de mest komplicerade en revisor har i sin yrkesroll. För att knyta an ovanstående till 
denna studie vars urval består av onoterade bolag är informationen relevant, men vad 
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gäller risken för rättstvister, torde den vara lägre. Det faktum att företagen inte finns på 
någon börslista och istället har sitt ägande mer koncentrerat till färre parter som 
förmodligen också har större insyn i företaget än aktieägare, torde minska 
stämningsrisken. Likt tidigare konstaterat, genom artikeln av Svanström (2013, s. 341) 
är de urval vi undersöker verksamma i ett land där stämningsrisken generellt är låg. 
 
Nedan kommer vi att presentera teorier som förklarar problematiken i rapporteringen 
om fortsatt drift och vad dess inverkan kan få för konsekvenser. För att återkoppla till 
studiens syfte kan dessa teorier inverka på revisionsberättelsens prediktiva förmåga för 
en framtida konkurs. 
 

3.2.3.2 Företaget byter revisor 
Flertalet anledningar till byte av revisor finns (såsom fusion, ny ledning etc.) men i 
studien av Chow & Rice (1982, s. 328-330) kom de fram till att den enda signifikanta 
variabeln bakom bytet var att en oren revisionsberättelse förelåg. Det till trots att 
studien hade inkluderat flertalet variabler som möjligen kunde förklara byte av revisor 
(Chow & Rice, 1982, s. 328-330) 
 
Med andra ord visar detta samband att företag söker efter en mer gynnsam revision 
genom att byta revisor när meningsskiljaktigheter uppstår, vilket enligt Chow & Rice 
(1982, s. 328-333) inte har varit en lyckad strategi vid tidigare observationer. Detta 
konstaterade Chow & Rice (1982, s. 332-333) då företag vilka bytte revisorer efter 
anmärkning om fortsatt drift inte lyckades få rena revisionsberättelser i högre 
utsträckning än med tidigare revisorer trots anmärkningen. I motsatt riktning 
argumenterar Lennox (2000, s. 333) att företag kan erhålla mer gynnsamma 
revisionsberättelser ifall de byter revisorer. Med andra ord kan risken för att bli utbytt 
möjligen påverka revisorernas oberoende genom att göra fler typ 2-fel för att bibehålla 
sina kunder. 
 
Det är också bevisat att företag i finansiella trångmål är mer benägna att byta revisorer 
för att kunna erhålla mer positiv revision ur företagets perspektiv (Schwartz & Menon, 
1985, s. 254-255). De noterade företag som sedermera gick i konkurs visade under 80-
talet på en högre frekvens av revisorsbyten (Schwartz & Menon, 1985, s. 254-255). 
Detta mönster kan överensstämma med Chow & Rice (1982) studie då företag har 
incitament att byta revisorer för att erhålla en mer gynnsam revision (Schwartz & 
Menon, 1985, s. 254-255). I alla kontexter är inte risken för att förlora en klient en stor 
influens i rapporteringen om fortsatt drift, då revisorer kan låta sin rapportering 
påverkas av risken att få sparken av sin klient (Louwers, 1998, s. 152). 
 
I ytterligare studier har det kunnat påvisas att företag tenderar att byta revisorer när de 
får orena revisionsberättelser på grund av tvivel om fortsatt drift (Citron & Taffler, 
1992, s. 343-344; Vanstraelen, 2003, s. 247-248; Tucker & Matsumura, 1998, s. 211-
212). Skulle företaget, trots anmärkning om fortsatt drift, överleva är sannolikheten stor 
att revisionsbyrån ersätts med en annan (Citron & Taffler, 1992, s. 343-344). Att göra 
s.k. typ 1-fel (anmärka om fortsatt drift medan företaget överlever) kan alltså vara 
kostsamt och sedermera en bidragande faktor varför revisorer är återhållsamma med att 
avlägga tvivel om fortsatt drift till en klient (Citron & Taffler, 1992, s. 343-344).  
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Även i Belgien byter företagen revisorer vid erhållna anmärkningar om fortsatt drift 
vilket pressar revisorerna till att avvika från oberoendet för att bibehålla intäkter 
(Vanstraelen, 2003, s. 246 & 250). Specifikt med Belgien är dess mandatperiod på tre år 
vilket håller revisorerna och företaget bundna till kontraktet över perioden ifall inte 
“exceptionella omständigheter” föreligger (Vanstraelen, 2003, s. 235). Hur revisorn 
väljer mellan att avlägga en ren revisionsberättelse eller ej kan därför påverkas av det 
faktum att kommande tre års intäkter från klienten står på spel (Vanstraelen, 2003, s. 
235). 
 

3.2.3.3 Självuppfyllande profetian 
Kida (1980, s. 517) framhåller att det existerar skillnader i revisorers beteende i 
rapporteringen av fortsatt drift, då en majoritet av de undersökta revisorerna medgav att 
det var möjligt att tvivel om fortsatt drift kan medföra problem för klienten. Själva 
anmärkningen om fortsatt drift kan försätta företagen i ekonomiska besvär ansåg 61 % 
av de tillfrågade revisorerna, trots att den egentliga finansiella situationen inte behöver 
vara dålig (Kida, 1980, s. 517). Just detta resonemang av Kida (1980, s. 517) har gett 
upphov till den självuppfyllande profetian, där en försämrad ekonomisk ställning 
framkallas av revisorernas anmärkning. 
 
Några år senare undersökte Mutchler (1984, s. 19) samma problemområde genom att 
intervjua partners och auktoriserade revisorer på de 8 största revisionsbyråerna. 6 av 16 
respondenter medgav att den självuppfyllande profetian existerade, medan 3 av dessa 
kunde exemplifiera tillfällen då en oren revisionsberättelse dessutom hade orsakat en 
konkurs (Mutchler, 1984, s. 24).  Detta tyder på att begreppet i sig verkar existera bland 
de yrkesverksamma och att det är något nästintill hälften hade det i åtanke. Dock ska 
omfattandegraden i studien av Mutchler (1984) med försiktighet användas då fåtalet 
respondenter användes. 
 
En av de mest extrema illustrationerna av den självuppfyllande profetian går att 
återfinna i Nogler (1995). Vidare presenterar det att 65 % av de företag som upplöser 
anmärkningen om fortsatt drift gör det antingen igenom konkurs eller upphört av någon 
annan anledning (fusion, likvidation etc.), samt att endast 35 % av det företag som 
upplöser sina anmärkningar gör det genom att kunna tillfredsställa revisorernas krav 
(Nogler, 1995, s 59-60). I och med detta resonemang finns det en sannolikhet att 
revisorer kan påverka företagets framtid med sin rapportering, såsom Mutchler (1984, s. 
19) poängterade med sin studie.  
 
En annan studie där den självuppfyllande profetian blev behandlad var i Louwers et al. 
(1999, s. 807) som studerade revisorernas påverkan på klienternas verksamhet. 
Forskaren menar att revisorer påverkar företagets chanser till att fortsätta sin drift 
negativt vid en åsikt om fortsatt drift (Louwers et al., 1999, s. 812). Första året revisorn 
anmärker om fortsatt drift går 25 % av företagen i konkurs nästkommande år (Louwers 
et al., 1999, s. 812). Vidare presenterar Louwers et al. (1999, s. 812) att ifall företaget 
inte går i konkurs ett år efter revisorns tvivel planar sannolikheten att gå i konkurs ut, 
varpå den självuppfyllande profetian kan vara framträdande. Revisorns position samt 
sambandet mellan revisionsberättelsen och insolvens gör det sannolikt att revisorns 
revisionsberättelse gör upphov till ett samband där en oren revisionsberättelse kan 
medföra en konkurs (Louwers et al., 1999, s. 813-814). 
 



	

22	
	

Vanstraelen (2003, s. 246) påpekar att en revisionsberättelse med anmärkningar om 
fortsatt drift signifikant påverkar sannolikheten att gå i konkurs, vilket indikerar att en 
självuppfyllande profetia existerar. Belgiska företag som erhåller en oren 
revisionsberättelse är mer sannolika att gå i konkurs än de företag vars räkenskaper 
skrivs under med en ren revisionsberättelse (Gaeremynck & Willekens, 2003, s. 75). Vi 
anser att detta kan vara möjligt i en svensk kontext för onoterade företag. Den 
kvalitativa informationen i årsredovisningen är mer knapphändig än för noterade 
företag, varpå revisorns bedömning om fortsatt drift kan medföra en eventuell konkurs.  
 
Samtidigt föreligger studier vilka redogör för det motsatta, att en självuppfyllande 
profetia inte existerar. Citron & Taffler (1992, s. 343-344) företag i finansiella trångmål 
som fått anmärkningar om fortsatt drift och jämförde dessa med liknande företag utan 
anmärkningar. För det urvalet vars revisorer anmärkte om betydande tvivel gick det inte 
att konstatera att dessa företag gick i konkurs i högre omfattning än de med ren 
revisionsberättelse (Citron & Taffler, 1992, s. 344). Tucker & Matsumura (1998, s. 212) 
åskådliggjorde problematiken med att studera den självuppfyllande profetian, då det 
egentligen är företaget som agerar när det kan finnas en självuppfyllande effekt på 
revisionsberättelsen. Dessa verkar istället byta revisor mer frekvent när risken för den 
självuppfyllande profetian är överhängande (Tucker & Matsumura, 1998, s. 212). 
Utifrån detta resonemang kan revisorer pressas att inte anmärka om tvivel då en 
anmärkning kan medföra att företaget går i konkurs eller att de blir utbytta, varpå 
revisionsbyrån får en inkomstkälla mindre. Samtidigt bevisade Tucker & Matsumura 
(1998, s. 212) att revisorer inte ändrade sitt rapporteringsbeteende i liknande situationer. 
Egentligen är det företagets finansiella situation (& storlek) vilket påverkar 
sannolikheten att gå i konkurs, och revisorns åsikt om fortsatt drift ska ses som en tidig 
varning vilket ändå ger möjligheten för företaget att rädda verksamheten själva (Citron 
& Taffler, 2001, s. 360).  
 
Enligt ovan presenterade teorier går det att urskilja en viss oenighet mellan forskare, där 
vissa menar att det finns en självuppfyllande profetia och andra inte gör det. Men för 
studiens syfte är det intressant att presentera hur revisorer agerar i situationer där det 
kan finnas en självuppfyllande profetia. Guiral et al. (2011, s. 175) argumenterar att det 
finns motstridiga åsikter om den självuppfyllande profetian mellan revisorer i den grad 
att det kan medföra att revisorer rapporterar olika. Revisorer som anser att den 
självuppfyllande profetian existerar kommer ägna mer tid åt att hitta förmildrande 
omständigheter vilka förstärker företagets möjlighet till fortsatt drift (Guiral et al., 2011, 
s. 175). Det visade sig också att revisorernas uppfattning om den självuppfyllande 
profetian samtidigt inverkar på revisionsarbetet, då revisorns initiala förväntning på 
profetian kommer att inverka på vilka bevis hen kommer att samla in (Guiral et al., 
2011, s. 185). 
 

3.2.3.4 Stämningsrisk och risk för förlorat rykte 
Kaplan & Williams (2013, s. 199) argumenterar att intressenter har möjlighet att 
stämma revisorer om dennes rapportering har gett upphov till förluster hos dem. 
Lagstiftningen som gör det möjligt för tredje part att stämma revisorer fungerar likt ett 
motmedel vilket syftar till att bibehålla revisorernas oberoende för att denne inte ska 
arbeta utifrån sina egna incitament (Blay, 2005, s. 762-763). Denna företeelse återfinns i 
svensk lagstiftning under 37 § Revisionslagen (SFS 1999:1079) där skadeståndsansvar 
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för oaktsamhet eller uppsåtlighet uppstår ifall revisorn skadar företaget eller annan 
ekonomiskt.  
 
De enligt 3 § Revisorslagen (SFS 2001:883) är utsedda att övervaka revisorerna är 
Revisorsnämnden (RN) och de har dessutom till uppgift att pröva fall för eventuella 
sanktioner vid behov. Vid en närmare inblick på 1 § Förordning med instruktion för 
Revisorsnämnden (SFS 2007:1077) är syftet med RN att arbeta för branschens 
förtroende och har med hjälp av 3 § samma förordning en tillsynsnämnd med 
befogenhet att döma enskilda revisorer. Användandet av en oberoende tillsynsnämnd är 
inte enbart en svensk företeelse utan finns även i andra länder och har liknande 
uppgifter och befogenheter. Till exempel heter Storbritanniens motsvarighet FRC och 
har även dem möjlighet att använda sanktioner mot revisorer som inte följt de gällande 
regelverken (FRC, 2016, s. 1-5). 
 
I en undersökning på 3993 mindre svenska företag visade Sundgren & Svanström 
(2014b, s. 18) att revisorer anmärkte om fortsatt drift för åren 2008-2009 i högre 
utsträckning, vilket var samtidigt som RN ökade de disciplinära sanktionerna gentemot 
revisorer. För tiden 2007-2009 förlorade 24 stycken revisorer sin licens efter beslut av 
RN, vilket representerar 0,6 % av alla revisorer och totala andelen disciplinära åtgärder 
var för samma period cirka 4,3 % (Sundgren & Svanström, 2014a, s. 533). Därmed 
finns ett implementerat system i Sverige där revisorer riskerar att stämmas eller erhålla 
sanktioner vid underlåtenhet att rapportera tvivel om fortsatt drift, men Svanström 
(2013, s. 341) konstaterar likväl att stämningsrisken för svenska revisorer är lindrigare 
än i USA. Nedan kommer vi att presentera teorier från andra länder, mestadels på 
noterade bolag för att åskådliggöra stämningsriskens inverkan på rapporteringen om 
fortsatt drift.  
 
Om revisorer gör en felaktig bedömning angående fortsatt drift kan byrån utsättas för 
rättstvister där enorma summor pengar står på spel och vid en fällande dom kan även 
hela revisionsbyråns existens hotas (Kaplan & Williams, 2013, s. 200). Stämningsrisken 
för revisorer är högre vid underlåten anmärkning om fortsatt drift (typ-2 fel) än när de 
avlägger tvivel i revisionsberättelsen (Francis, 2004, s. 350; Kaplan & Williams, 2013, 
s. 222). När hög stämningsrisk föreligger anser forskarna att revisorer gjorde fler 
anmärkningar om fortsatt drift (Blay, 2005, s. 777; Kaplan & Williams, 2013, s. 220). 
Utifrån stämningsrisken resonerar Carcello & Palmrose’s (1994, s. 17) att revisorer 
väljer att åberopa tvivel om fortsatt drift för att skydda sig mot rättstvister, då de flesta 
stämningar uppkommer efter missade anmärkningar. Blay (2005, s. 782) menar att i 
sammanhang med låg stämningsrisk hotas revisorernas oberoende, då relationerna med 
klienterna blir mer prioriterad. Med detta påstående avser Blay (2005, s. 782-783) att 
förtydliga vikten av stämningsrisken vid bedömningen om fortsatt tvivel och att det inte 
enbart är t.ex. karaktärsdrag hos klienten som avgör huruvida revisorn ger en ren 
revisionsberättelse eller ej.  
 
Francis & Krishnan (2002, s. 138) påstår att 1990-1994 symboliserades med en allt 
högre stämningsrisk för revisorer jämfört med de tre efterföljande åren, då införandet av 
“The Reform Act” medförde att stämningsrisken för revisorer blev lägre. Denna 
lagstiftning resulterade också i att revisorer ändrade sitt handlande avseende 
rapporteringen av fortsatt drift (Francis & Krishnan, 2002, s. 143). Andelen företag som 
erhöll åsikter om fortsatt drift sjönk från 8,26 % år 1990 till 3,3 % 1997, vilket tyder på 
att revisorer lämnar färre tvivel om fortsatt drift när stämningsrisken är lägre (Francis & 
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Krishnan, 2002, s. 143). Även Geiger & Raghunandan (2002, s. 21-22) erhöll liknande 
resultat för detta tidsintervall. 
 
Vad Vander Bauwhede & Willikens (2004, s. 503) konstaterar vid en låg stämningsrisk 
är att revisorerna väljer att tillfredsställa sina klienter i en högre utsträckning än att 
bedöma situationerna helt oberoende. Detta uttalande gör forskarna utifrån belgiska 
företag och i jämförelse med de anglosaxiska länderna är det sällan revisorer ställs inför 
rätta i Belgien, vilket indikerar att en revisor där kan komma lättare undan med 
undermålig rapportering (Vander Bauwhede & Willekens, 2004, s. 503 & 515). I sin 
studie på norska företag anser Hope & Langli (2010, s. 589) att det inte finns belägg för 
att påstå att en låg stämningsrisk påverkar revisorernas rapportering om fortsatt drift. 
 

3.2.3.5 Vad är mest kostsamt?  
Vi har i tidigare kapitel belyst påverkande faktorer för rapportering om fortsatt drift 
(självuppfyllande profetian, stämningsrisken samt kundförluster) vilka kan vara grund 
för åsidosättande av revisorers oberoende. I sin studie menar Carson et al. (2013, s. 366) 
att ovanstående faktorer kan göra upphov till kostnader för revisionsbyrån, antingen 
genom ett förlorat revisionsarvode (klienten byter revisor eller går i konkurs) eller i dyra 
rättstvister. Revisorer har därmed ekonomiska incitament att välja vilken av dessa 
kostnader som ska prioriteras vid bedömningen om fortsatt drift (Carson et al., 2013, s. 
366), vilket Carson et al. (2013, s. 366) väljer att ställa mot varandra i ekvationen 
nedan. För att lämpa sig till studiens rubriceringar har ekvationen modifierats, men 
poängen är densamma. 
 

Kostnad för potentiell stämning 
Kostnad om klient byter revisor/självuppfyllande profetia 

 
Om detta förhållande blir högt kommer revisorer allt oftare att åberopa tvivel, med 
tanke på att den relativa kostnaden för att bli stämd är högre än kostnaderna för att 
klienten går i konkurs eller byter revisionsbyrå (Carson et al., 2013, s. 366). Däremot 
om förhållandet ovan blir ett lågt tal är den relativa kostnaden för att tappa ett 
revisionsarvode högre än potentiella stämningskostnaden, varpå revisorer kommer att 
påpeka om tvivel om fortsatt drift mer sällan (Carson et al., 2013, s. 366). Återigen bör 
den låga stämningsrisk vi har i Sverige enligt Svanström (2013, s. 341) tas i beaktning 
vilket kan påverka denna modell av Carson et al. (2013) till den grad att byråerna väljer 
att inte riskera de kostnader vilka finns i nämnaren ovan.  
 

3.2.4 Ändringar inom revisorsyrket 
Inledningen på det nya millenniet resulterade i bolagsskandalen där tidigare nämnda 
Enron är ett av de mest uppmärksammade fallen (Tolle, 2004, s. 35). Kort därefter 
förändrades gällande lag i USA med syfte att intressenterna skulle få ökad insyn samt 
ett större förtroende för de publika bolagen (Tolle, 2004, s. 45-46). Resultatet blev 
Sarbanes-Oxley Act (SOX) och infördes för noterade bolag i USA, vilket dessutom 
medförde att utländska noterade bolag i landet omfattas av lagen (Svernlöv & 
Blomberg, 2003, s. 23). SOX innefattas av stränga straff vid överträdelser och fokuserar 
på oberoendet hos revisorer samt ökade krav för redovisningen (Nilsson, 2010, s. 60-
61). Innan införandet av SOX (perioden 2000-2001) erhöll 48 % av de företag som gick 
i konkurs tvivel om fortsatt drift året innan (Geiger et al., 2005, s. 26-27). Noterbart är 
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att perioden efter SOX (2002-2003) erhöll 73 % av de företag som gick i konkurs 
anmärkning om fortsatt drift vilket var en anmärkningsvärd ökning (Geiger et al., 2005, 
s. 26-27). Av den anledningen kan det konstateras att revisorerna likt en respons på 
lagändringen, blev mer konservativa och åberopade tvivel mer frekvent för att inte 
riskera rättstvister (Geiger et al., 2005, s. 33). 
 
Relevant att ifrågasätta är ifall revisionskvalitén förbättrats sedan SOX blev gällande, 
samt ifall revisorernas tendenser till konservativt beteende renderade i fler typ 1-fel? 
Exempelvis visade det sig att när Belgien gick till mer regelbaserat system (liknande 
SOX) i början på 2000 blev revisorer mer benägna att rapportera tvivel om fortsatt drift, 
men på bekostnad av ökade nivåer av typ 1-fel (Carcello et al., 2009, s. 1425). Däremot 
visade en studie på australiensiskt urval att även om typ 2-felen minskade i samband 
med SOX, ökade inte andelen typ 1-fel signifikant (Carey et al., 2009, s. 1052-1054). 
Givet de effekter den nya lagstiftningen gav upphov till är det möjligt att påstå att 
revisionskvalitén blivit högre (Carey et al., 2009, s. 1052-1054). Dessutom påpekar 
Myers et al. (2014, s. 162-164) att revisorer minskade sina typ 2-fel signifikant mellan 
perioderna 2000-2001 till 2002-2006 (från 38 % till 28 %) medan typ 1-felen inte 
visade på en signifikant ökning under samma tidsintervall (från 20 % till 21 %). Detta 
tyder på att kvalitén i revisionsberättelsen höjdes efter införandet av SOX, då revisorer 
sammantaget gör färre fel vid bedömningen om fortsatt drift. 
 
Även om lagändringar gav upphov till ökad kvalitet undersökte Kao et al. (2014, s. 168) 
om detta samband hade en långvarig effekt. I ett utökat tidsintervall visade det sig att 
ekonomiskt viktiga klienter vilka var finansiellt nödställda erhöll allt mer sällan tvivel 
om fortsatt drift desto längre tid efter att SOX introducerats (Kao et al., 2014, s. 168). 
Tidigare studiers resultat om revisorers konservatism efter införandet av SOX bibehölls 
inte över tid och anmärkningen om fortsatt drift är tillbaka på tidigare nivåer som innan 
SOX (Kao et al., 2014, s. 174-179). 
 
En liknande studie har gjorts av Feldmann & Read (2010). De kompletterar den 
forskning Fargher & Jiang (2008) genomförde med ett utökat antal observerade år 
(Feldmann & Read 2010, s. 68). I artikeln av Fargher & Jiang (2008, s. 75) ansåg de att 
finansiellt nödställda företag mer sannolikt erhöll anmärkningar om fortsatt drift året 
efter SOX införande, medan att effekten inte bibehölls de två nästkommande åren. 
Feldmann & Read (2010, s. 272-273) noterade att 47 % av de företag som gick i 
konkurs 2001 inte hade anmärkningar om fortsatt drift (typ 2-fel) och att andelen sjönk 
till 28 % under 2002. Däremot verkar inte denna positiva effekt vara ihållande, då det 
visade sig att typ 2-felen närmade sig samma nivåer som innan införande av SOX under 
perioden 2004-2009 (Feldmann & Read, 2010, s. 272-273). 
 
Under finansiella kriser är revisorers prediktiva förmåga mer viktiga än under normala 
förhållanden eftersom användare av finansiella rapporter då är ännu mer benägna att få 
korrekt information för sina affärsbeslut (Geiger et., 2014, s. 60). Lennox (1999a, s. 
769) bevisade att revisorer generellt inte var nog bra på att förutspå konkurser genom att 
exemplifiera bristfällig rapportering inför lågkonjunkturen 1989-1991. Revisorer 
kritiserades även i upprinnelsen till den senaste finanskrisen, omkring 2008, då bland 
annat USA’s fjärde största investmentbank Lehman Brothers gick i konkurs endast 2 
månader efter att revisorer bedömt att deras finansiella status var tillfredsställande 
(Sikka, 2009, s. 869-870). Revisorernas oberoende blev ifrågasatt när en stor del av 
intäkterna från banker kommer från andra tjänster än revisionen (Sikka, 2009, s. 869-



	

26	
	

870). Efter den senaste finanskrisen verkar revisorer anpassat sig utifrån den kritik de 
erhållit och var mer benägna att anmärka om fortsatt drift när finanskrisen var över 
(Geiger et al., 2014, s. 59). 
 
I en studie av Sormunen et al. (2013, s. 317) var däremot anmärkning om fortsatt drift 
den beroende variabeln, i syfte att bland annat undersöka om skillnader existerade 
mellan homogena länder. Sverige införde 2004 regler om revisorers ansvar angående 
rapporteringen om fortsatt drift, vilket var senare än grannländerna Norge och Danmark 
(Sormunen et al., 2013, s. 312-313). Studien baseras på små- och medelstora 
konkursföretag, där empiriska undersökningen visade 18 % av konkursföretagen hade 
fått en oren revisionsberättelse med tvivel om fortsatt drift medan revisorerna i Norge 
(Danmark) var träffsäkra med sina tvivel i 25 % (48 %) av fallen (Sormunen et al., 
2013, s. 318). Forskarna ansåg att denna förhållandevis stora skillnad grundar sig i att 
nya regler behöver ges en viss tid innan den ger utslag då det innebär en omställning för 
revisorerna (Sormunen et al., 2013, s. 320). 
 

3.2.5 Revisorer vs statistiska modeller vid konkursprediktion 
Talet nedan av den dåvarande ordföranden för SEC inspirerade forskarna Altman & 
McGough (1974, s. 50-51) att studera huruvida revisorernas uttalande i företagens 
årsredovisningar kan användas vid konkursprediktion. Talet belyser den problematik 
revisorer befinner sig i vid bedömningen om företagens framtida fortlevnad. 

“Auditors sometimes find themselves so dubious about a company’s viability as a going 
concern that they find themselves unable to give an opinion as to the overall fairness of 
the financial statements, which rest after all on the implicit assumption that there is a 
going business here which can reasonably be expected to continue operating for an 
indefinite period in the future. We think it imperative that such prime candidates for 

bankruptcy or reorganization proceedings be spotted at the earliest possible moment so 
that investors may guide themselves accordingly...” 

(Casey, 1972) 
 
Sedermera genomförde Altman & McGough (1974, s. 51) studien för att undersökta 
ifall revisorers bedömning om fortsatt drift kunde användas vid konkursprediktion och 
jämförde revisorerna rapportering med det Z-värde Altman (1968) konstruerat. 
Forskarna vill även belysa skillnaden mellan det som jämförs, då Z-värdet är specifikt 
framtaget för att förutspå konkurser medan revisorers huvudsakliga syfte skiljer sig från 
det, men att dessa funktioner ändå är jämförbara (Altman & McGough, 1974, s. 52). I 
linje med det problem Casey illustrerade i början på 70-talet resulterade artikeln av 
Altman & McGough (1974, s. 56-57) att användandet av revisorers bedömning om 
fortsatt drift var sämre vid konkursprediktion i relation till Z-värdet. 
 
I studien av Koh (1991, s. 332) jämfördes revisorer och en statistisk modell på brittiska 
börsnoterade företag under åren 1979-1987. Studiens statistiska modell baserade sig på 
sex nyckeltal, varpå modellen kunde förutspå konkurser i 144 av 165 fall medan 
revisorer endast anmärkte om fortsatt drift till 87 av 165 företag (Koh, 1991, s. 333-
335). Argumentationen i denna studie menar att revisorers bedömning om fortsatt drift 
är en mindre pålitlig indikation för konkurs i jämförelse med statistiska modeller (Koh, 
1991, s. 332 & 334-336). Liknande resultat erhölls i studien av Levitan & Knoblett 
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(1985, s. 31 & 35-37), där revisorer “hade fel mer ofta än vad de hade rätt” medan den 
statistiska modellen predikterade konkurser rätt i 89, 3 % av fallen. Med hjälp av 
nyckeltal gjorde även McKee (2004, s. 575 & 581-582) en jämförande studie vilket 
också resulterade i att denna finansiella information är en bättre indikation på konkurs 
är revisorns anmärkning. Liknande resultat erhölls i studien av Sun (2007, s. 73-74). 
 
I motsatt riktning resulterade forskningen av Hopwood et al. (1989, s. 45) att revisorer 
har en bättre prediktiv förmåga inför en framtida konkurs än den statistiska modellen, 
året innan konkursen. En viktig upplysning i den studien var att “Resultaten är, 
naturligtvis, relativa i förhållande till kraften av den använda konkursmodellen” 
(Hopwood et al., 1989, s. 45). Detta påstående borde gå att applicera på all den 
forskning som jämför revisorer mot konkursmodeller. Studier av Altman & McGough 
(1974, s. 52), Koh (1991, s. 333) och Lennox (1999a, s. 763) är exempel där olika 
modeller har tagits i anspråk och resultaten från dessa kan vara beroende av liknande 
omständigheter. Utifrån resonemanget anser Hopwood et al. (1989, s. 46) att revisorns 
åsikt om fortsatt drift ska klassificeras mer i linje med en varningsflagg än ett säkert 
konstaterande mot en framtida konkurs. 
 
Lennox (1999a, s. 757) genomförde senare en studie liknande den av Koh (1991). Han 
undersökte över 3000 företag under en period om 8 år och kom fram till att den 
statistiska modellen om något hade lite bättre träffsäkerhet än revisorer (Lennox, 1999a, 
s. 766-768). Modellen klassificerade 3037 företag rätt och 91 fel medan revisorer 
klassificerade 3029 företag rätt och gjorde 99 fel under ett år (Lennox 1999a, s. 766-
768). Av den orsaken kan författaren endast påstå att statistiska modeller kan vara 
bättre, men att sambandet likväl kan bero på slumpen (Lennox, 1999a, s. 774).  
 
Hopwood et al. (1994, s. 425) påpekar att tidigare studier har använt sig av sampel där 
företagens finansiella status inte togs i anspråk. När ett sampel bestod av företag med 
finansiella problem blev inte konkursmodellen bättre på att förutspå konkurser än 
revisorer (Hopwood et al., 1994, s. 423-425). I enlighet med argumentationen i 3.1.2 
Tidigare forskning om konkursprediktion är konkursmodeller sämre på att förutspå 
konkurser på ett underlag med finansiellt nödställda företag. 
 

3.2.5.1 Revisorer + statistiska modeller vid konkursprediktion 
Genomgående i ovan nämnda artiklar diskuteras vad som är mest användbart för att 
förutspå konkurs; revisorns åsikt om fortsatt drift eller en statistik modell. Vissa studier 
har valt en annan metod då de förenat både revisorernas bedömning med statistiska 
modeller i syfte att nå en högre förklarandegrad vid konkursprediktion. 
 
En sådan undersökning gjordes på listade företag i USA av Hopwood et al. (1989, s. 
28), där variabeln “anmärkning om fortsatt drift” testades tillsammans med en 
konkursmodell för att undersöka om revisorer sänder ytterligare signaler som inte 
informationen från räkenskaperna delger. Denna modell jämfördes med en tidigare 
konkursmodell (med enbart finansiell information) och inkluderingen av revisorers 
åsikter var mer framgångsrik vid konkursprediktion (Hopwood et al., 1989, s. 43). Detta 
betyder att tvivel om fortsatt drift från revisorer innehåller information vilket förbättrar 
en modell som enbart bestod av nyckeltal (Hopwood et al., 1989, s. 43). Dessutom 
påpekar Sun (2007, s. 76) att revisorers åsikter om fortsatt drift signalerar ytterligare 
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information vilket statistiska Z-värden inte tar hänsyn till, och är fortfarande användbara 
i en konkursprediktion. 

Vid millennieskiftet genomförde Lennox (1999a) en liknande studie i en brittisk 
kontext. Han var tveksam till att studien av Hopwood et al. (1989) verkligen kunde 
påstå att revisorers bedömning bidrar med ytterligare förklarande kraft till en 
konkursmodell, då den inte tog makroekonomiska faktorer i anspråk (Lennox, 1999a, s. 
758-759). Undersökningens metodik var snarlik den av Hopwood et al. (1989), men 
inkluderade fler icke-finansiella variabler för att se om tidigare resultat var korrekta 
(Lennox, 1999a, s. 758-759). Detta resulterade i att de makroekonomiska variablerna 
företagsstorlek och bransch blev signifikanta indikationer på konkurs (Lennox, 1999a, s. 
764-766). Han exemplifierar att mindre företag inom konstruktions- samt den 
finansiella sektorn var mer sannolika att gå i konkurs (Lennox, 1999a, s. 764-766). 
Därmed förbisåg Hopwood et al (1989) viktiga variabler, varför den studien bör 
ifrågasättas (Lennox, 1999a, s. 764-766). I motsatt riktning mot vad Hopwood et al. 
(1989) presenterade, visar Lennox (1999a, s. 768-769) att revisorers bedömning om 
fortsatt drift inte signalerar ytterligare information angående sannolikheten för konkurs.  
 

3.3 Förvaltningsberättelse 

Detta är ett avsnitt vi valt att inkludera vilket skiljer sig då revisorerna inte längre än 
inkopplade. Inledningsvis kommer vissa gällande lagar och regler i framförallt ÅRL 

vilka anses kopplade till denna studie. Därefter kommer även det rådande 
rapporteringsklimatet behandlas med fokus på informationsasymmetri samt 

proprietärkostnadsteori som kan inverka på konkursprediktion. 
 

3.3.1 Lagar och regler 
Genom lagändringen (SFS 2006:871) särskildes större och mindre företag åt i 1 kap. 3 § 
4-5p ÅRL (1995:1554) genom att större företag ansågs vara antingen marknadsnoterade 
eller ifall de uppnår ställda kriterium under de 2 föregående åren (se nedan). Denna 
lagändring (SFS 2006:871) trädde i kraft för de räkenskapsår som började efter 1 januari 
2007. Kraven för att företag ska klassas “större” blev sedermera ändrat i lagändringen 
(SFS 2010:848) då gränsen för balansomslutning höjdes till 40 miljoner SEK och 
nettoomsättning till 80 miljoner SEK. Denna lagändring trädde i kraft för räkenskapsår 
som började från och med 1 november 2010 och nedan i tabell 2 återfinns 
beloppsgränserna före och efter ändringen.  
 
 

Tabell	2:	Ändrade	beloppsgränser	för	klassificeringen	av	K3-företag	
		 Antal	anställda	(St)	 Tillgångar	(Mkr)	 Nettoomsättning	(Mkr)	
2007-01-01	 50	 25	 50	
2010-11-01	 50	 40	 80	

 
Klassificeringen större företagen (K3) innebär skyldighet att lämna upplysningar om; 
“företagets förväntade framtida utveckling inklusive en beskrivning av väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför”, 6 kap. 1 § 3 ÅRL (SFS 1995:1554). 
Ifall företagsledningen förväntar sig en osäker framtid, där en konkursrisk är 
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överhängande, borde det således upplysas i förvaltningsberättelsen. I propositionen 
nämns exempel på situationer där risker/osäkerheter bör upplysas om, där det kan 
handla om valutakurser för exportberoende företag eller den allmänna prisutvecklingen 
(Prop. 2004/05:68, s. 22-23). Lagändringen var inte enbart välkomnad utan t.ex. Malmö 
Tingsrätt ansåg att inkluderandet av risker och osäkerhetsfaktorer skulle medföra att 
företagen var tvingade att utlämna bolagsintern information (Prop. 2004/05:68, s. 10). 
 
I sammanhanget är det viktigt att poängtera att riskerna behöver vara av väsentlig 
karaktär för att en upplysningsskyldighet ska uppkomma (Prop. 2004/05:68, s. 22-23). 
Väsentligheten förtydligas i propositionen (2004/05:68, s. 23), där det ska bedömas i 
varje enskild situation utifrån effekt på företagets finansiella ställning och resultat.  
 

3.3.2 Informationsasymmetri 
Vidare när det gäller förvaltningsberättelsen och hur denna används för att signalera 
företagets status är informationsasymmetrier värt att beakta. Detta introduceras på 
lämpligt sätt genom Nobelpristagare Akerlofs (1970) beskrivning av ämnet vilket 
återfinns i nutida artiklar och böcker (Healy & Palepu, 2001, s. 17; Berg, C, 2012, s. 82-
84; Berk & DeMarzo, 2014, s. 566). För att exemplifiera detta kunskapsgap använder 
sig Akerlof (1970, s. 489-490) av relationen mellan köpare och säljare, där säljaren 
besitter mer information om tillgången än köparen.  
 
Healy & Palepu (2001, s. 407-408) menar att grundproblemet är en blandning av 
skiljaktigheter i både incitament samt att parterna sitter på olika mängd information. På 
ett liknande sätt diskuterar Berk & DeMarzo (2014, s. 565) att det dessutom blir 
problematiskt för intressenter att begripa företagets verkliga finansiella ställning då 
personerna bakom upplysningar är partiska. De liknar företagsrepresentanten vid en 
politiker, där självsäkerhet och optimism är av högsta prioritet att utstråla (Berk & 
DeMarzo, s. 2014, s. 565). I en studie på börsnoterade företag i Storbritannien visade 
det sig att företag i större omfattning presenterar positiva nyheter i avsnittet som 
omfattar företags risksituation än negativa (Linsley & Shrives, 2006, s. 398). En 
förändrad marknad där informationsasymmetrin minskar skulle innebära bättre 
förutsättningar för de företag som har mindre att dölja (Stiglitz, 2002, s. 470-471). De 
har därmed incitament att upplysa sina intressenter om bolagets verksamhet och kan 
således ta ut högre priser än sina konkurrenter (Stiglitz, 2002, s. 470-471).  
 

3.3.3 Rapporteringsklimat 
I Storbritannien år 1994 lagstiftades det att årsredovisningar av börsnoterade företag ska 
innehålla information huruvida företagsledningen tror på fortsatt drift eller inte (Uang et 
al., 2006, s. 791-792). För att ta reda på i vilken utsträckning denna lag fungerat har 
Uang et al. (2006, s. 796-797) undersökt företag vars årsredovisningar fått revisorernas 
anmärkningar angående fortsatt drift. De var intresserade att undersöka den allmänna 
tongången i företagens upplysningar samt vilken ståndpunkt de har vid utlåtandet om 
sin egen fortsatta drift (Uang et al., 2006, s. 797-798). I studien presenterar Uang et al. 
(2006, s. 806 & 811-812) att företagsledningarna är mer optimistiska än sina revisorer, 
vilket ger upphov till motsägelsefull information gällande fortsatt drift i rapporterna, 
samt svårigheter för intressenter att värdera bolagets status.  
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Företagens egna uppskattningar om framtida utveckling i årsredovisningar har inte varit 
föremål för forskning inom den svenska kontexten. Däremot finns det liknande studier i 
USA, däribland Skinner (1994) som undersöker hur intressenter reagerar på företagens 
upplysningar. Skinner (1994, s. 54-55) observerade bland annat att en upplysning av 
negativt slag resulterade i en två gånger större förändring för aktiepriset i nedåtgående 
riktning, kontra vad en positiv nyhet hade för effekt åt motsatt håll. Dessutom lyckades 
Skinner (1994. s. 48-49) se mönster i hur upplysningarna tenderade att se ut, då negativ 
information ofta var av kvalitativ art medan de positiva istället angavs mer konkret, t.ex. 
i uppskattade belopp. Det blir problematiskt att påstå att dessa resultat är direkt 
applicerbara i denna uppsats då det finns landspecifika skillnader samt att den behandlar 
onoterade bolag.  
 
Företagsvärderingar blir extra känsliga och nödvändiga när bolaget befinner sig i 
finansiella trångmål anser Holder-Webb & Cohen (2007, s. 302) och har av den 
anledningen studerat ifall upplysningarna tenderar att bli av högre kvalité då företagen 
hamnar i en svag ekonomisk ställning. Genom empiriska tester konstaterar de sedan att 
upplysningskvalitén blir högre, då uppfyllandet av de rekommendationer SEC har vad 
gäller upplysningar ökas (Holder-Webb & Cohen, 2007, s. 307). Trots detta är nivån 
fortfarande låg då företagen i studien täcker kring 27-32% av vad ovan nämnda 
amerikanska myndighet har för rekommendationer (Holder-Webb & Cohen, 2007, s. 
310), vilket skulle kunna vara tecken på att det etiska perspektivet i viss mån åsidosätts. 
 
En studie som behandlar användbarheten av företagets egna upplysningar likt ett 
verktyg för konkursprediktion har behandlats i Mayew et al. (2015). Den grundläggande 
drivkraften till studien var att undersöka om rådande krav på upplysningar (frivilliga) 
gav nog med information för intressenter att kunna bedöma företagets förmåga att 
fortsätta sin verksamhet, eller om det behövdes ny, tvingande lagstiftning (Mayew et al., 
2015, s. 1625-1626). Med ett sampel om 470 konkurs- samt 45 265 icke-
konkursobservationer på börsnoterade amerikanska företag mellan åren 1995-2012 
undersöker de huruvida språkliga tonen i företagets kan användas i en 
konkursprediktion (Mayew et al., 2015, s. 1627). Samma studie påpekade att företag 
som inte gick i konkurs hade högre andel positiva ord i sina upplysningar än de företag 
som sedermera gick i konkurs och att företagets lingvistik kunde förutspå konkurser på 
liknande nivå jämfört med vad finansiella nyckeltal kunde (Mayew et al., 2015, s. 1629-
1633). Det visade sig även att företagens egna upplysningar om fortsatt drift har en 
förklaringsgrad även i en konkursmodell där revisorns åsikt om fortsatt drift är 
inkluderad (Mayew et al., 2015, s. 1635-1638).  
 

3.3.4 Proprietärkostnadsteori 
Det råder ett ökat fokus på framåtblickande upplysningar i företagens årsredovisningar 
men trots detta anses inte den delgivna informationen vara särskilt kvalitativ enligt 
intressenter (Abraham & Shrives, 2014, s. 91). Varför företagets framtida förväntningar 
inte anses vara användbar kan möjligen förklaras genom den s.k. Propriery Cost Theory 
(hädanefter proprietärkostnadsteori) som utvecklades av Verrecchia (1983, s. 181). 
Denna teori behandlar de negativa konsekvenser, proprietärkostnader, som kan bli följd 
av exempelvis en negativ upplysning, då intressenter kan välja att värdera företaget 
lägre (Verrecchia, 1983, s. 181). För att återkoppla till denna studies perspektiv skulle 
exempelvis negativa upplysningar från företagets ledning kunna innebära höjda 
låneräntor från banker. Å andra sidan finns det en proprietärkostnad i samband med att 
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upplysa positiv information, där konkurrenter kan bli mer intresserade av att slå sig in 
på marknaden som en följd av upplysningen (Verrechia, 1983, s. 181-182).  
 
Vidare menar Abraham & Shrives (2014, s. 95) att proprietärkostnadsteorin gör att 
upplysningar från företagen kommer att vara rutinmässiga och inte informativa i den 
mån för att kunna användas av intressenter eller konkurrenter. För att kunna minska 
dessa kostnader är företag mer villiga att förmedla sådana upplysningar i privata kanaler 
och inte i årsredovisningen (Abraham & Shrives, 2014, s. 103). Vid anknytning till 
studiens inriktning kan denna teori möjligen inverka på företagets rapportering om 
framtida utveckling och väsentliga risker samt osäkerhetsfaktorer i 
förvaltningsberättelsen. 
 

3.4 Hypotesutveckling 

Som tidigare presenterats har revisorer genom åren kritiserats för deras felbedömningar 
om fortsatt drift, samt att de haft problem att mäta sig med statistiska modeller när de 
likställs i syfte att förutspå konkurser. Oavsett forskningsresultat går det utifrån Gilbert 
et al’s. (1990, s. 161-162) resonemang att kritisera tidigare forsknings användbarhet, då 
sampel har beblandat företag med starka finansiella situationer med dem i en mer 
bekymmersam sådan. Därigenom kan konkursmodeller erhållit för bra resultat (Gilbert 
et al., 1990, s. 161-162). Revisorers åsikt om fortsatt drift ska därmed kunna användas 
likt en variabel som kan ge ett informativt värde för intressenter när den ekonomiska 
situationen i företaget är bristfällig samt att det är svårt att utifrån räkenskaperna ta ett 
beslut angående företagets framtida fortlevnad (Gilbert et al., 1990, s. 161-162).   
 
För att ytterligare understryka studiens teoretiska relevans behöver inte tidigare 
forskning om fortsatt drift vara applicerbar i en svensk kontext. Med hänsyn till 
argumentationen i Carson et al. (2013, s. 366) om att revisorernas anmärkningar kan 
vara ett resultat av det rättsliga sammanhanget, då en låg stämningsrisk ökar de 
ekonomiska incitamenten att hålla sina klienter tillfredsställda. I dessa situationer har 
revisorer incitament till att bibehålla sina revisionsarvoden och därmed vore det 
ekonomiskt gynnsamt att inte anmärka om fortsatt drift ifall den självuppfyllande 
profetian samt risken att företaget byter revisorer är överhängande (Carson et al., 2013, 
s. 366). Då revisorer i Sverige omfattas av en lägre risk för stämningar än i de 
anglosaxiska länderna (Svanström, 2013, s. 341) kan det finnas anledning att tro att 
rapporteringen om fortsatt drift sker i mindre omfattning här. I förhållande till våra 
grannländer Danmark & Norge har Sormunen et al. (2013, s. 320) kommit fram till att 
svenska revisorer mer sällan anmärker om fortsatt drift innan en konkurs, vilket kan 
delvis härstamma från att kraven på revisorerna infördes senare här.  
 
Eftersom revisorer besitter mer information än vad som kan utläsas ur årsredovisningen 
är det möjligt att det finns ett samband utöver vad tidigare konkursmodeller har påvisat. 
Genom att vi antar att intressenter till K3-företag har mindre tillgänglig information i 
jämförelse till noterade finns det en sannolikhet att revisionsberättelsens utformning har 
en större inverkan på framtida händelser. Vi önskar att kunna bidra till forskning inom 
området om fortsatt drift genom nedanstående hypotes: 
 

H1: Det finns ett samband mellan revisorernas anmärkning om fortsatt drift och 
framtida konkurs. 
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Forskningen inom revisionskvalitet och revisorstorlek bottnar i DeAngelo’s (1981, s. 
191) resonemang där revisorer med fler kunder har mindre incitament att anpassa sig 
utifrån kundernas behov. Nuvarande forskning är överlag enig om att större 
revisionsbyråer medför mindre felaktigheter i rapporteringen om fortsatt drift, där bland 
annat Read & Yezegel (2016, s. 176) bevisar att Big 4 gör färre felaktigheter än icke-
Big 4. Behn et al. (2008, s. 337) bevisar att analytiker tar bättre prediktiva beslut på 
underlag som har reviderats av något av de 5 största revisionsbolagen. Sedermera tycks 
det finnas en skillnad mellan hur revisionsbyråer rapporterar för finansiellt nödställda 
kunder (Mo et al., 2015, s. 15). Utifrån dessa resonemang finns det anledning att tro att 
revisorers prediktiva förmåga inför en framtida konkurs är beroende på storleken på den 
revisor som har genomfört revisionen. Genom studiens teoretiska ramverk finner vi det 
sannolikt att större revisionsbyråer är bättre på att prediktera konkurs än mindre. Detta 
leder ned till nästkommande hypotes: 
 

H2a: Revisorers anmärkning om fortsatt drift prognostiserar konkurs bättre om 
revisorn arbetar på en stor byrå än om revisorn arbetar på en mindre byrå. 

 
En annan infallsvinkel är att valet av revisionsbyrå kan indikera användbar information 
vid konkursprediktion. Utifrån teorier har vi funnit att sannolikheten för konkurs kan 
vara en funktion av vem som reviderar. Lawrence & Minutti-Meza (2001, s. 283) menar 
att större revisionsbyråer har möjlighet att välja klienter som är enklare att revidera. I 
sin studie påpekade Myers et al. (2013, s. 165) att större byråer handplockar sina 
klienter där en mindre del av dessa har en finansiellt nödställd situation. Vi förväntar 
oss ett liknande samband som Sundgren (2009, s. 212), där det är möjligt att klienter 
som revideras av de största byråerna går i konkurs i mindre utsträckning Nedan 
presenteras nästkommande hypotes: 
 

H2b: Sannolikheten att revisorers klienter går i konkurs är lägre om revisorn arbetar 
på en stor byrå än om revisorn arbetar på en mindre byrå. 

 

I förvaltningsberättelsen, och det specifika avsnittet om framtida utveckling har 
företaget möjlighet att minska informationsasymmetrier med dess intressenter men 
Healy & Palepu (2001, s. 407-408) påpekar att företaget har egna incitament att värna 
om. Dessutom kan proprietärkostnadsteorin inverka på företagets beslut att upplysa 
intressenter om framtida utveckling i den högsta graden av neutralitet möjligt för att 
undvika tillkommande kostnader i samband med upplysningen (Abraham & Shrives, 
2014, s. 103). Då vi undersöker svenska K3-företag och mycket av tillgänglig litteratur 
omfattar börsnoterade organisationer kan incitamenten skiljas åt. Vi resonerar att 
intressenter för K3-företag besitter en mindre andel offentlig information i jämförelse 
med börsnoterade, varpå effekterna av att upplysa kan få större inverkan för K3-företag. 
 
Då forskningen på ämnet varit förhållandevis liten i omfattning och att de vi funnit 
relevanta visat på olika resultat, gör detta till en något oviss, men intressant aspekt att 
undersöka. Trots ett urval på enbart företag med anmärkningar från revisorer 
konstaterade Uang et al. (2006, s. 806) att företagen höll sig från att upplysa i liknande 
negativ riktning. I takt med att företag blir klassade som ekonomiskt svaga såg Holder-
Webb & Cohen (2007, s. 307 & 310) att kvalitén på upplysningar ökar men inte till 
rekommenderat omfattning. Mayew et al. (2015, s. 1629-1633) fann däremot ett 
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samband mellan negativ ton i upplysning med konkurs och vice versa för de företag 
som sedermera överlevde. 
 
Med tanke på att mycket forskning baseras på publika bolag i andra länder där 
lagstiftningen ser något annorlunda ut, behöver denna information inte vara applicerbar 
i en svensk kontext. Utifrån tidigare forskning är det problematiskt att bilda en 
uppfattning om förväntade samband, men med tanke på gällande lagstiftning i Sverige 
förväntar vi oss att upplysningen om framtiden har ett prediktivt värde. Med liknande 
resonemang som för revisorer anser vi att det kan finnas ett samband då företaget 
besitter mer information om framtiden än det som förtäljs i de ekonomiska rapporterna.  
 

H3: Det finns ett samband mellan företagsledningens uppskattade framtidsutsikter i 
förvaltningsberättelsen och framtida konkurs. 

 
Som det tydligt presenteras i 6 kap. 1 § 3p ÅRL (SFS 1995:1554) ska K3-företag 
dessutom rapportera om de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer enheten står inför. 
Ett logiskt resonemang vore att finansiellt nödställda företag står inför flertalet risker 
vilka kan påverka framtidens verksamhet. Med liknande argument som presenterades 
för H3 är det svårt att underbygga ett förväntat resultat utifrån det teoretiska ramverket. 
Vi förväntar oss ett samband mellan väsentliga risker och konkurs, då riskrapporterande 
företag torde infinna sig i en sämre situation. Detta leder fram till studiens fjärde och 
sista hypotes: 
 
H4: Det finns ett samband mellan företagsledningens rapportering om väsentliga risker 

samt osäkerhetsfaktorer och framtida konkurs. 
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4. Praktisk metod 

I detta avsnitt kommer studiens praktiska genomförande att presenteras. För att 
studiens datamaterial enbart skulle inkludera svenska K3-företag har datainsamlingen 

stegvis varit komplicerad och delvis manuell. Avsnittet ämnar försöka förklara för 
läsaren för studiens tillvägagångssätt på ett grundligt sätt som kan möjliggöra en 

replikering. Kapitlets sista del behandlar studiens regressionsmodell med en självkritisk 
överblick över arbetet. 

 

4.1 Urval för konkursföretag 
För att anpassa studien efter K3-lagstiftningen var den första möjliga bokslutsdag att 
undersöka 31 december 2007 då lagen trädde i kraft vid ingången på detta år (SFS 
2006:871). Därför har vi valt att enbart inkludera företag som endera inlett konkurs eller 
avslutad en sådan efter 1 januari 2008. Datainsamlingen kommer att förklaras stegvis 
nedan, där bilaga 2 har ett kompletterande syfte för ökad förståelse av processen.  
 
Efter en genomgång av tillhandahållna databaser via Umeå Universitet kunde vi relativt 
tidigt inse att Retriever Business var den mest lämpliga då den innehöll all information 
vi sökte. Däremot var det inte möjligt att konstruera en sökning som tog K3-kriterierna i 
anspråk, varpå detta har gjorts manuellt. Likt beskrivet ovan har beloppsgränser för vad 
som definierar ett K3-företag varierat under åren och detta krävde justeringar innan 
datamaterialet blev användbart för studien. När sökningar gjordes med avgränsningar 
för vissa K3-kriterier samt att företaget skulle vara i konkurs erhölls få träffar. Därför 
togs beslutet att inkludera samtliga företag vilka passar in i studien utifrån tidsperioden. 
 
För att ta fram det första urvalet har två stycken sökningar gjorts efter aktiebolag som 
endera har en inledd konkurs eller en avslutad konkurs efter 1 januari 2008. Sökningen 
gjordes den 13 februari 2016 och gav oss 32 641 företag. Kriterier vid sökningen var; 
aktiebolag, att företaget har revisor samt inte registrerat på börslistor. Då studiens ena 
avsnitt behandlar revision var det logiskt att företag utan revisorer eller 
revisionsberättelser uteslöts från datamaterialet. Uteslutandet av börsnoterade bolag var 
av den anledningen att vi har K3-företag som huvudfokus. Inga kriterier valdes i detta 
steg på nettoomsättning, antalet anställda eller totala tillgångar med tanke på reglernas 
utformning och en sådan sökning hade säkerligen inneburit att vi missat flertalet K3-
företag. Med tanke på reglernas utformning kan ett företag klassas som K3 om de med 
10 anställda under de två senaste åren, haft över 80 miljoner kronor i nettoomsättning 
samt 40 miljoner kronor i totala tillgångar. Detta företag skulle uteslutits av Retriever 
Business ifall vi avgränsat på 50 anställda, vilket är ett av kriterierna för K3, som 
tidigare nämnt. Utifrån det resonemanget blev den initiala datainsamlingen utan K3-
kriterier och vi fick sedermera klassificera företag manuellt i Excel. 
 
Alla 32 641 stycken följde sedermera med till steg två där urvalet justerades utifrån de 
senaste årsredovisningarna databasen förfogar över. Detta gjordes för att enbart 
inkludera årsredovisningar vilka fanns inom tidsspannet, detta med hjälp av funktionen 
OM:satser i Excel. De företag som här uteslöts från urvalet var de med sista bokslut 
innan 31 december 2007 (7 052 st.) då detta var gränsen för de gamla K3-reglerna. 
Ytterligare 4 405 företag exkluderades då dessa helt saknade årsredovisning i databasen, 
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men kunde samtidigt anses vara små eller tillfälliga av sin natur. De lagförändringar i 
ÅRL när det gäller kriterier för K3-företag (se tabell 2) har medfört att vi delat upp 
företagen beroende på dess senaste årsredovisning och således arbetat parallellt med 
dem. Kvar i urvalet efter denna gallring är totalt 21 184 företag. 
 
Att sortera ut de minsta företagen var det tredje steget, då genom att sätta upp kriterier 
likt de regler vilka existerar/existerade för K3 i Excel. Eftersom vi syftade till att hitta 
K3-företag i konkurs antog vi att de hade haft sjunkande siffror de sista åren. Detta 
medförde att vi använde lägre nivåer än K3-regelverket för att inte gå miste om K3-
företag. Eftersom vi hämtade ned den senaste årsredovisningen och reglerna för K3 
baseras på de två föregående använde vi denna metodik. Exempelvis kan ett företag som 
inte uppfyller kriterierna det senaste året, år t, göra detta för åren t-1 och t-2 och ska 
sedermera klassas som K3. Vilka nivåer vi använde i Excel återfinns i bilaga 2. 
 
I och med dessa kriterier kunde 20 807 stycken företag uteslutas från studien och kvar i 
urvalet blev totalt 377. En logisk förklaring till detta är faktumet att merparten företag 
vilka är eller varit verksamma i Sverige inte når upp till de kriterier lagstiftningen ställer 
på K3-företag. Som en extra kontrollåtgärd har vi, efter fullbordat detta steg, sänkt 
gränserna och letat efter företag vilka eventuellt hade passat in i urvalet men tidigare 
förbisetts. Detta resulterade i ett extra företag till urvalet, varför “+1” finns med i bilaga 
2.  
 
Det fjärde och sista steget i urvalsprocessen var att, utifrån de 377 möjliga K3-företag 
valda ovan, hitta de som lämpar sig för studien. Av den anledningen har information 
från de två tidigare årsredovisningarna (åren t-1 & t-2) genomgåtts för att kunna 
fastställa om företagen uppfyller minst två av de tre kriterier för att vara K3. Dessutom, 
för att kunna svara på hypoteser har enbart de företag vilka har en inledd konkurs inom 
12 månader från bokslutsdagen inkluderats i urvalet. Detta för att exempelvis kunna 
göra en bedömning om revisorernas typ 1-fel och typ 2-fel, vilka har presenterats ovan. 
 
Detta moment resulterade i 117 stycken K3-företag som hade gått i konkurs inom ett år 
från den senaste årsredovisningen. Utifrån dessa har 16 stycken bortfall 
uppmärksammats, vilket beror på fyra omständigheter. Somliga (5 st.) eliminerades ur 
urvalet då de var omöjliga att hitta något icke-konkursföretag att matcha med, då 
antingen Z-värdet eller totala tillgångar skiljde sig oerhört dem emellan. Typiskt för 
dessa företag var att det var oerhört stora företag och ifall något företag hittades med 
liknande tillgångsbas skiljde sig Z-värdet väldigt mycket. När kodningen genomfördes 
för konkursföretagens årsrapporter upptäcktes även att ett antal (4 st.) av företagen 
tidigare varit börsnoterade som av den anledningen togs bort. Vi insåg här att valet “ej 
noterat på börslista” enligt Retriever bara gäller aktiva företag vilket föranledde en extra 
granskning på urvalet. Samtidigt upptäcktes det att några (4 st.) företag hade inlett 
konkurs mer än 12 månader efter senaste bokslutsdag, vilket föranledde exkludering. 
Den sista omständigheten vilket minskade urvalet ytterligare var att själva 
årsredovisningen i dokumentform inte existerade för nedladdning i tillgängliga 
databaser (3 st.). 
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Det slutgiltiga urvalet blev 101 stycken 
konkursföretag. Det är en liknande mängd 
konkursföretag tidigare studier har 
baserats på (Citron & Taffler, 1992; 
Lennox, 1999a) vilket gör att urvalet 
känns användbart även om 
förhoppningarna var ett större 
datamaterial. Spridningen bland 
konkursföretagen vad gäller årtal för sista 
årsredovisning återfinns i figuren till höger 
och visar på en acceptabel skillnad, en viss 
tyngd kring finanskrisens år vilket var 
väntat. Valet med uppdelningen mellan 
tidsperioderna är för att fånga in de 
bokslut som är i anslutning till de olika årsskiftena. Exempelvis är ett bokslut i februari 
2009 placerat i året dessförinnan för att spegla större delen av räkenskapsåret.  

4.2 Matchning med icke-konkursföretag 
När en undersökning likt denna syftar till att utvärdera variablers användbarhet inför 
konkursprediktion är det enligt Beaver (1966, s. 75) lämpligt att använda ett matchat 
sampel. Detta förtydligas genom att företag av liknande art kan ha annorlunda finansiell 
ställning och sannolikheten för konkurs blir påverkad av företagens ekonomiska 
situation (Beaver, 1966, s. 102). Det är dessutom relevant att studera företag med 
liknande tillgångsbas då mindre företag löper en högre risk att gå i konkurs än ett större, 
allt annat lika (Beaver, 1966, s. 74).  
 
I samband med att urvalet för konkursföretagen har hämtats ned från Retriever har 
samtidigt viktiga nyckeltal från företagets räkenskaper inkluderats. Dessa är de 
nyckeltal Zmijewski (1984, s. 69-72) använder för att skapa sitt Z-värde, vilket är mått 
på företags finansiella situation. Nyckeltalen ROA samt likviditet kunde vi med hjälp av 
Retriever ta fram utan större problem, den finansiella hävstången krävde däremot en del 
justeringar. Detta gjordes för att nå en mer rättvisande bild av företagets totala skulder, 
då obeskattade reserver delvis är en skatteskuld trots att posten inte ingick i de totala 
skulderna. Gällande skattesats, från hemsidan Ekonomifakta (2015) har använts för att 
beräkna skatteskulden. När Z-värde för respektive konkursföretag hade beräknats var 
matchningen möjlig att genomföra. 
 
Såsom tidigare argumenterat finner vi det intressant att undersöka om 
revisionsberättelsen samt förvaltningsberättelsen kan användas för konkursprediktion 
när den finansiella situationen är likställd mellan företagen. Genom att varje 
konkursföretag matchas mot icke-konkursföretag med liknande Z-värde och 
tillgångsbas blir detta möjligt. Zmijewski (1984, s. 68) framhåller dessutom att en 
studies felaktigheter minskar desto fler icke-konkursobservationer som inkluderas, då 
detta återspeglar verkligheten bättre, då det är fler företag som inte går i konkurs än de 
som gör det. Utifrån den anledningen valde vi förhållandet 1:2 mellan konkursföretag 
och icke-konkursföretag. 
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Tabell 3: Variabler för matchning av icke-konkursföretag 
Variabel	 		 		 		 Beräkning	av	matchningsunderlaget	 		 		 		 		 		
Finansiell 
Hävstång  

=   Summa Skulder/ Totala Tillgångar       

    
Avkastning 
totalt kap. 

=   Årets resultat/ Totala tillgångar       

    
Likviditet    =   Summa Omsättningstillgångar/ Summa kortfristiga 

skulder 
    

Z-värde   =   (-4,336) + (Avkastning tot kap*-4,513)+(Fin 
hävstång*5,679)+(Likviditet*0,004) 

Tillgångar   =   Varje konkursföretag matchas mot företag med liknande 
tillgångsmassa. 

  
År   =   Varje konkursföretag matchas mot företag inom samma 

bokslutsår. 
    

Bransch   =   Varje konkursföretag matchas mot företag inom samma 
bransch.     

 
Riktlinjen har varit att jämföra konkursföretagen med liknande icke-konkursföretag 
utifrån parametrarna beskrivna i tabellen ovan. Eftersom det inte finns företag som är 
exakt likadana har de närmast liknande företagen använts som matchningsobjekt. Då 
antalet verksamma företag i Sverige överstiger 40 000 och detta var en gräns Retriever 
hade för antalet hämtade observationer resulterade det i att avgränsningar användes, där 
företag med mindre än 50 miljoner i omsättning uteslöts. Vid en jämförelse med det 
konkursurval vi har, är det enbart 4 stycken företag vilka understiger 50 miljoner kr i 
omsättning, vilket gjorde denna avgränsning lämplig. Likt tidigare urvalssök har vi valt 
aktiebolag med revisor men inte listade på någon börs. 18 303 företag hämtades ner från 
Retriever den 1 mars 2016 för att göra detta urval med bokslutssiffror från alla år mellan 
2007-2014. Detta gjordes för att alla konkursföretag skulle matchas med liknande 
företag från samma bokslutsår. 
 

4.3 Operationalisering 

I kommande avsnitt kommer vi att utveckla en regressionsmodell baserad på studiens 
teoretiska ramverk. I figur 2 nedan är det möjligt att urskilja den statistiska modell som 
användes för att statistiskt testa studiens hypoteser. Regressionen påminner om den i 
Lennox (1999a, s. 763) men med modifikationer. En logistisk regression är lämplig när 
den beroende variabeln endast kan anta två värden och studiens beroendevariabel 
KONKit, antar indikatorvärde 1 vid konkurs och 0 om företaget inte gick i konkurs det 
året. Under alla statistiska tester har datorprogrammet Stata använts. 
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Tabell	4	-	Förklaring	av	studiens	variabler	

 
KONKit 
 

Värdet antar 1 om företag i går i konkurs under år t, i annat fall 
värde 0. 
 

REVit-1 
 

Denna variabel antar värde 0 ifall revisorn för företag i år t-1 inte 
anmärker om fortsatt drift. Värdet antar 1 om revisorn avlägger 
tvivel om fortsatt drift, antingen med en upplysning av särskild 
betydelse eller oren revisionsberättelse. 
 

FÖRVit-1 
 

En variabel som är kodad mellan 1-5 beroende på hur 
företaget ser på framtida utveckling. Värde 1 om företag 
i år t-1 ansåg framtiden vara väldigt positivt medan värde 
5 är väldigt negativt 
 

 

REVBYRÅit-1 
 

Variabeln tar indikatorvärde 1 om företag i's revisionsbyrå år t-1 
inte var bland de sju största. Indikatorvärde 2 (3) beskriver om 
företagets revisions byrå är bland de 5-7e (de 4) största 
revisionsbyråerna. 
 

 
 

RISKit-1 
 

Dummyvariabler som antar värde 1 om företag i presenterade de 
risker företaget stod inför år t-1, i annat fall indikatorvärde 0. 
 

Z-VÄRDEit-1 
 

Ett mått på företag i's finansiella situation år t-1. Beräknas enligt 
Zmijewski (1984) som följande: -4,336 + ROA*-4,513 + Finansiell 
hävstång*5,679 + Likviditet*0,004. 
 

STORLEKit-1 
 

Företaget i's totala tillgångar år t-1 
 

BRANSCHit-1 
 

Kontrollvariabel som återspeglar studiens branschindelning. 
Indikatorvärde 1 är industri; 2 är handel med varor; 3 är 
byggverksamhet samt 4 är tjänsteföretag 
 

N.OMSit-1 
 

Kontrollvariabel som är lika med företag i's nettoomsättning år t-1. 
 

 
Samtliga tester är genomförda med ovan presenterad regressionsmodell tillsammans 
med kontrollvariabler. För att möjliggöra tester för H1, om revisorers åsikt om fortsatt 
drift kan inverka på sannolikheten för konkurs användes variabeln REVit-1. Denna kunde 
inledningsvis anta 3 värden; 0 vid ingen anmärkning om fortsatt drift, 1 vid en 
upplysning av särskild betydelse samt 2 vid en oren revisionsberättelse angående 
fortsatt drift. Vid inhämtningen av det empiriska underlaget erhöll vi endast 2 stycken 

Figur	2	-	Studiens	logistiska	regression	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	KONKit = α + β1REVit-1 + β2FÖRVit-1 + β3REVBYRÅit-1 + β4RISKit-1  

  
.+ β5Z-värdeit-1 + β6STORLEKit-1 + β7BRANSCHit-1 + 

β8N.OMSit-1 
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orena revisionsberättelser vilket omöjliggjorde ett statistiskt test. Därmed har båda 
typerna av anmärkningar fallit in under samma kategori. I tidigare studier har denna 
variabel använts på ett liknande sätt (Hopwood et al., 1989; Lennox, 1999a; Sun, 2007). 
 
För att testa H2a samt H2b har vi delat in revisionsbyråer i 3 olika kategorier utifrån 
deras storlek, vilka är förklarade i tabellen ovan. Detta för att möjliggöra skillnader i 
revisionskvalitet mellan olika byråer (H2a) samt se om klienter till större 
revisionsbyråer går i konkurs mer sällan (H2b). Vid tester av H2a var det inte möjligt 
att göra logistiska regressioner på varje enskild byråkategori på grund av antalet 
observationer. Problemet grundade sig i att varken mellanskiktet eller Ej Big 7 gjorde 
typ 1-fel, varpå deras anmärkningar om fortsatt drift predikterade konkurs perfekt. För 
att testa denna hypotes skapade vi istället en beroendevariabel som antog värde 0 om 
revisorer gjorde en korrekt bedömning om fortsatt drift samt värde 1 vid antingen typ 1- 
eller 2-fel. Detta möjliggjorde tester för de olika byråerna i samband med 
rapporteringen om fortsatt drift. 
 
Vid testerna av H3, om företagets grad av optimism i avsnittet angående framtida 
utveckling i förvaltningsberättelsen kan användas vid konkursprediktion, skapades en 
variabel som relaterar till det Mayew et al. (2015, s. 1628) genomförde. Istället för att 
räkna antalet positiva och negativa ord i företagets upplysningar om framtidsutsikter 
gav vi upplysningen en helhetsbedömning på skalan 1-5 beroende på hur positiva 
företaget var. Kod 1 var mest positiva medan kod 5 var mest negativ. Anledningen till 
att vi valde denna kodning var dels för att avsnitten om framtiden var oftast väldigt 
korta, vilket hade kunna ge väldigt stora utslag ifall vi räknade likt Mayew et al. (2015, 
s. 1628) gjorde. Dessutom var vi ute efter en helhetsbedömning utifrån upplysningens 
optimism vilket vi anser var mer lämpligt för vår inriktning på studien. En detaljerad 
översikt av denna variabels kodning går att återfinna i bilaga 3 där vi valt att 
exemplifiera hur vi tolkat och kodat företagens upplysningar. 
 
Vi har dessutom skapat indikatorvariabler för REVBYRÅit-1, FÖRVit-1 och BRANSCHit.1 där 
samtliga kodningar innehöll fler än två kategorier. Genom denna process i den 
statistiska bearbetningen kommer kod 1 i variablerna att agera jämförelseobjekt mot de 
andra koderna. Med andra ord blir det möjligt att testa varje enskild kod för att 
möjliggöra analys av specifika grupper av observationer. För variabeln REVBYRÅit-1 

representerade kod 1 ifall företaget i den senaste årsredovisningen reviderades av 
revisionsbyrå inte klassad som någon av Big 7. När det gällde kod 2 var detta ifall 
klienten representerades av revisorer från Mazars, GT eller BDO. Den sista, kod 3, var 
då Big 4 var företagets revisionsbyrå. Då dessa kodningar representeras av en 
ordinalskala är det inte möjligt att statistiskt testa variabeln REVBYRÅit-1 utan att skapa 
dessa indikatorvariabler.  
 
För att undersöka om företagens riskrapportering återspeglar sannolikheten att gå i 
konkurs (H4), skapades en variabel som antog värde 1 om företaget rapporterade om 
risker/osäkerhetsfaktorer i förvaltningsberättelsen och 0 i annat fall. Vi är inte medvetna 
om någon annan studie som har undersökt en liknande process varefter denna variabel 
inte har samma operationella grund likt tidigare variabler. 
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4.4 Kritik mot praktisk metod 

Som inledande del av denna kritik mot den genomförda undersökningens metod är det 
högst relevant att gå igenom det Z-värde vilket är grunden till hela 
matchningsförfarandet och sedermera även resultaten och analysen. Det vi kan anse är 
en nackdel med Z-värdet vilket kan göra urvalet något skevt är det grundläggande 
problemet med att inkludera ROA och för hur det egentligen påverkar företagets 
existentiella situation. ROA är som tidigare nämnt, baserat på årets resultat/totala 
tillgångar, där ett enskilt dåligt år resultatmässigt kan få företaget att verka i en sämre 
finansiell ställning än vad de egentligen är. För att exemplifiera detta kan företag göra 
fina resultat under en femårsperiod men det är det efterföljande, förluståret som 
eventuellt inkluderats i denna studie. Givetvis skulle detta kunna gälla övriga nyckeltal i 
Z-värdet, finansiella hävstången kan vara extrem ett år för att överbrygga ett lån, likaså 
kan likviditeten också vara missvisande för företagets välmående ifall året vi undersökt 
har ovanligt låga kundfordringar. Z-värdet har senare används av Sundgren & 
Svanström (2014a, s. 538) samt Geiger & Rama (2006, s. 5) och detta antar vi till en 
viss del är för att den innehåller nyckeltal som fortfarande används när den finansiella 
situationen utvärderas. 
 
Databasen Retriever Business har använts för all data som grund till denna uppsats när 
det gäller empirin. Retriever Business hämtar sin information från bland annat 
Skatteverket och Statistiska Centralbyrån samt inhämtar originalboksluten från 
Bolagsverket (Retriever, u.å.), vilket gör att vi känner oss trygga med denna databas. I 
de situationer där det uppstått tveksamheter har hemsidor såsom Ekonomifakta och 
Solidinfo använts. Exempel på när detta gjorts är när det inte gick att urskilja när 
företaget gick i konkurs i Retriever Business varpå det var nödvändigt att inhämta 
kompletterande information. Denna typ av information var viktig för att göra det möjligt 
att undersöka revisorers prediktiva förmåga. I de fall där ingen databas bidrog med 
tillfredsställande information användes datumet då företaget blev avregistrerat från 
moms och F-skatt. Författarna har även kontrollerat att dessa datum generellt sett 
angränsar till det datum då företagen gick i konkurs vilket verkade stämma med enbart 
några dagars differens. Att med säkerhet kunna konstatera att alla konkursdatum är 
exakta kan därför inte göras fullt ut, vilket kan vara föremål för ifrågasättande. Detta 
omfattar cirka ett dussin företag varpå de förmodligen inte hade haft någon avgörande 
effekt på urvalet. Exempelvis om ett företag avregistrerades från F-skatt 30 april medan 
den inledda konkursen var 30 maj hade det ändå inkluderats i urvalet om bokslutet var 
31 december året innan. 
 
Vi har i allra högsta grad strävat efter en helt automatiserad process för att inte 
mänskliga faktorn ska kunna skapa felaktigheter, exempelvis feltryckningar vid 
inmatning av information. Som presenterat i avsnittet 4.1.1 blev 4 företag inkluderade i 
konkursurvalet av misstag vid instansningen för testerna ifall företagen gick i konkurs 
inom 12 månader som kan vara upphov till en viss kritik för genomförandet. Ibland har 
viss information saknats i den nedhämtade filen för vissa observationer, exempelvis 
vilket revisionsbolag företaget har eller vilken bransch de är verksamma i. Detta har 
sedermera fått inhämtas manuellt vilket har gjorts noggrant men utesluter inte att 
mänskliga faktorn kan ha inverkat på felaktigt sätt. Av tidsskäl har denna manuella 
process inte vara möjlig för icke-konkursföretagen, då det inte är rimligt i en studie av 
denna omfattning att granska 18 000 företag. Därför har icke-konkursföretag som 
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saknat bransch eller varit felaktigt placerad inte tagits hänsyn till vilket eventuellt 
kunnat förbättra de matchningar vi gjort. 
 
Då flera av studiens förklarande variabler är kvalitativ information har kodningar krävts 
för att kunna använda datamaterialet i en statistisk undersökning. I fallet med 
revisorernas anmärkningar om fortsatt drift har kodandet följt huruvida företaget får en 
anmärkning eller ej. Likaså har det tillvägagångssätt varit för om bolaget upplyser om 
risker och osäkerhetsfaktorer i förvaltningsberättelsen, där kod 1 representerar detta, 
medan kod 0 indikerar att rapporteringen inte är gjord. Några problem som skulle kunna 
hämma processen utifrån detta har vi inte kunnat se, då det inte varit fråga om någon 
tolkning utan mer ett konstaterande ifall risker/osäkerhetsfaktorer nämns. 
 
Den manuella process som däremot bör lyftas fram och kan vara upphov för kritik är 
kodningen av generella upplysningar om framtiden i förvaltningsberättelsen. Varför 
detta kan ifrågasättas är att vi, på helt egen hand konstruerade ett system för kodning av 
upplysningarna utan att vara uppbackade av teorier, trots att dessa fanns. Exempelvis 
Mayew et al. (2015, s. 1627-1629) där kodningen baserades på ifall företaget nämnt 
tvivel om fortsatt drift samt antalet positiva/negativa ord som låg till grund för 
upplysningen i helhet. Ett framtaget index innehållandes ett poängsystem utgick Holder-
Webb & Cohen (2007, s. 307) ifrån där upplysningar om viktiga parametrar belönas. 
Bägge dessa artiklar är baserade på börsnoterade företag i USA (Holder-Webb & 
Cohen, 2007, s. 304-307; Mayew et al., 2015, s. 1627-1629), vilket gör att en 
replikerande metod av ovan nämnda till onoterade bolag i Sverige kan vara svår. Denna 
studie syftar inte till att undersöka hur hela förvaltningsberättelsen är utformad utan 
inriktas på avsnittet om framtida utveckling varför dessa metoder inte följts.  
 
Den valda metoden har utformats för att kunna skapa ett kvantitativt datamaterial från 
en kvalitativ grund. Den kod mellan 1 och 5 som valts från respektive 
förvaltningsberättelse har blivit ett resultat av författarnas uppfattning om företagets 
grad av optimism. Kritik som kan riktas mot denna metod är att vi plockat delen om 
framtida utveckling helt ur sitt sammanhang, vilket kan leda till feltolkningar av diverse 
anledningar samt att det inte blir kopplad till företagets övriga upplysningar eller 
finansiella situation. Ordval kan också ha inverkat på vår kodning, då upplysningarna 
oftast är korta blir innebörden av varje ord viktigt och att tolka informationen mer 
negativ eller positiv kan bero på vad vi anser att de valda orden har för laddning vilket 
inte behöver stämma överens med den som formulerade det. 
 
Då vi har kodat information från 303 stycken förvaltningsberättelser har vi, av tidsskäl, 
enbart suttit tillsammans vid de cirka 20 första företagen för att bilda oss en uppfattning 
om hur tolkningarna bör göras. Efter detta valde vi att genomföra kodningen var för sig 
i mån om att göra processen mer tidseffektiv. Det fanns självklart en risk att vi tolkade 
ord och formuleringar på annorlunda sätt och därmed kan kodningsprocessen 
ifrågasättas. För att bearbeta dessa problem har vi, vid otydliga formuleringar bearbetat 
dessa tillsammans samtidigt som vi har kopierat ned företagets upplysning bredvid 
tillhörande kod i datamaterialet. Detta förfarande har möjliggjort att i efterhand gå 
igenom den enes tolkningar i förvaltningsberättelsen för att se om den andra tyckte 
samma sak. Sedan vill vi understryka att det är möjligt att våra tolkningar hade varit 
annorlunda om studiens skulle replikeras vid ett senare skede. 
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5. Empiri 

I detta kapitel redovisar vi de resultat studien har frambringat. Inledande avsnitt 
presenterar deskriptiv statistik för att sedermera övergå till statistiska tester med 
regressionsmodellen. Författarna ämnar att i allra högsta mån hålla en objektiv 
redogörelse för den empiri vilket presenteras nedan och sedan lämna utrymme för 
diskussion i nästkommande kapitel.  
 

5.1 Deskriptiv statistik 

Detta avsnitt kommer att beskriva studiens datamaterial. I tabellerna nedan har studiens 
jämförelsegrupper konkursföretag (n=101) och icke-konkursföretag (n=202) separerats, 
för att enkelt kunna åskådliggöra de differenser som existerar dem emellan. 
 

Tabell 5: Deskriptiv statistik för företag som har gått i konkurs (n = 101) 
Variabel N Medelvärde St.avvikelse Minimum Maximum 
Tillgångar (TKR) 101 120 532 140 611 7 523 990 731 
Anställda (ST) 101  111 106 1 534 
Nettoomsättning 
(TKR) 101 208 248 180 598 35 766 1 156 312 

Z-värde 101 1,07 1,72 -1,59 9,92 
ROA (%) 101 -0,11 0,19 -0,95 0,25 
Finansiell hävstång 
(%) 101 0,87 0,22 0,41 1,93 

Likviditet (%) 101 1,13 0,52 0,29 3,39 
 

Tabell 6: Deskriptiv statistik för företag som inte har gått i konkurs (n = 202) 
Variabel N Medelvärde St.avvikelse Minimum Maximum 
Tillgångar (TKR) 202 116 794 119 962 3 252 936 222 
Anställda (ST) 202 95 153 0 1740 
Nettoomsättning (TKR) 202 239 518 253 493 2 298 1 940 655 
Z-värde 202 0,93 1,7 -1,58 13,42 
ROA (%) 202 -0,07 0,22 -1,48 0,34 
Finansiell hävstång (%) 202 0,87 0,2 0,37 2,26 
Likviditet (%) 202 1,34 1,22 0,05 13,96 

 
Från tabellerna 5 och 6 ovan är det möjligt att urskilja differenser av mindre slag mellan 
urvalsgrupperna. Variablerna Tillgångar och Z-värde är kriterier som har använts vid 
matchningen med icke-konkursföretag och förväntades därmed inte vara differentierade 
mellan jämförelsegrupperna. Detta indikerar att konkursföretagen inom urvalsgrupperna 
är av liknande karaktär och finansiell situation, vilket var målsättningen med studiens 
matchningsprocess. Överlag tenderar variationerna inom jämförelsegrupperna vara 
liten, vilket ger förutsättningar för att i senare avsnitt svara på studiens problematik med 
förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen användbarhet vid konkursprediktion. 
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Som presenterades i Zmijewski (1984, s. 73) har företag med högre Z-värde en större 
sannolikhet att gå i konkurs. Intervallet för konkursföretagen sträcker sig från -1,59 till 
9,92 med ett medelvärde på 1,07 på Z-värdet. För de matchade icke-konkursföretagen 
var intervallet istället mellan -1, 58 och 13,42 där medelvärdet var 0,93. Då detta värde 
kan framstå något intetsägande har vi även tagit fram ett medelvärde på Z-värdet för 
företagen med mer än 50 miljoner i omsättning 2014 (17 623 st.) i en av våra tidigare 
sökningar. Detta Z-värde hade då -0,75 i medelvärde, varpå det urval denna studie 
bygger på mestadels innehåller företag i en finansiellt nödställd situation. Det ska 
understrykas att dessa variabler endast kommer att hanteras som kontrollvariabler i 
senare avsnitt, för att kontrollera att sambanden mellan de förklarande variablerna och 
konkurs inte beror på något annat.  
 
Däremot finns det stora variationer inom varje jämförelsegrupp. För att förtydliga detta 
har exempelvis det största (minsta) konkursföretaget tillgångar om 990 miljoner SEK 
(7,5 miljoner SEK) och liknande variation återfinns för de företag som inte har gått i 
konkurs. Rådande lagstiftning tillåter företag att uppfylla två av tre kriterier (Tillgångar, 
anställda & nettoomsättning) vilket gör det möjligt att företag som t.ex. inte har någon 
anställd uppfyller kraven för K3, ÅRL 1 kap 3§ 3-4p (SFS 1995:1554). Detta har 
möjliggjort de stora differenserna inom jämförelsegrupperna. 
 
 
I figuren till höger presenteras 
studiens branschfördelning vilket 
visar att industri är den mest 
förekommande med 34% av 
urvalet. Branschen tjänster är 3 
procentenheter lägre och är den 
näst mest förekommande. Handel 
med varor samt 
byggverksamheter är med i 
urvalet i en något lägre 
utsträckning, men sammantaget 
anser vi att spridningen över de 
olika branscherna är 
tillfredsställande. Därför kan vi anta att resultaten kommer att kunna appliceras i ett 
större sammanhang, då studien innefattar flera branscher. 
 

Tabell 7: Medelvärden för studiens branschuppdelning 

Branschgrupp Tillgångar 
(TKR) Z-värde  

Antal 
anställda 

(ST) 

Nettoomsättning 
(TKR) 

Industri 115 582 0,50 93 186 670 
Handel med varor 144 219 1,27 76 332 387 
Byggverksamhet 114 596 0,87 77 235 405 
Tjänster 106 548 1,40 137 210 428 

 
För att ytterligare undersöka denna kontrollvariabel har medeltal för de olika 
branschuppdelningarna tagits fram för K3-kriterierna samt det Z-värde vilket legat till 
grund för matchningarna. Relativt små skillnader går att urskilja i kategorierna vad 

34%	

19%	

31%	

16%	

Figur	3	
Fördelning	bransch	

Industri	
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gäller tillgångar och nettoomsättning, där handelsföretag är utmärkande från övriga. 
Däremot är medeltalet anställda högre för tjänsteföretag än för övriga branschgrupper. 
 
Sammantaget för kontrollvariablerna ovan är att det existerar en stor spridning bland 
företagen inom jämförelsegrupperna. Detta innebär att studiens datainsamling har 
inkluderat K3-företag inom diversifierade branscher och med olika karaktär, varpå det 
finns implikationer för ett generaliserbart resultat. Med det faktum att de observerade 
företagen är i en finansiellt dålig situation blir generaliserbarheten begränsad till den 
population vi ämnar undersöka. 
 
Tabell 5 & 6 ovan ger en översiktlig bild mellan jämförelsegrupperna. Utifrån dessa är 
det dock inte möjligt att tolka ifall differenserna beror på slumpen eller av ett samband. 
Ett t-test gör det möjligt att undersöka om det föreligger skillnader mellan studiens 
jämförelsegrupper. Vid ett sådant t-test är nollhypotesen att koefficienten är 0, dvs. att 
det inte finns några skillnader mellan jämförelsegrupperna. Desto mer koefficienten 
skiljer sig från 0 blir sambandet starkare och vid ett signifikant p-värde (< 10 %) skulle 
det vara möjligt att dessa variabler inverkar på en konkurs. Resultaten från studiens t-
test presenteras nedan i tabell 8: 
 

Tabell	8:	T-test	jämförelseföretagen	(n	=	303)	
Variabel	 Koefficient	 P-värde	

Tillgångar (TKR) -0.24 0.81  
Anställda (ST) -0.95 0.34  
Nettoomsättning (TKR) 1.11 0.27 
Z-värde -0.65 0.52 
ROA (%) 1.58   0.11   
Finansiell hävstång (%) 0.35 0.73  
Likviditet (%) 1.61 0.11 
*Signifikans på 10 %     **Signifikans på 5 %         ***Signifikans på 1 % 

 
T-testerna på jämförelsegrupperna resulterade i att ingen variabel erhöll ett signifikant 
samband, även om det finns en indikation på att ROA och Likviditet skiljer sig åt mellan 
jämförelsegrupperna. Både Tillgångar och Z-värde erhöll höga p-värden, vilket är i linje 
med vad vi hade förväntat oss. Sedermera betyder det att företagens finansiella ställning 
och storlek, som möjligen kan inverka på konkurs, inte är differentierad mellan de 
företag som har gått i konkurs och de som inte har det.  
 
Ett Wilcoxon rank-sum test är ett alternativ till det traditionella t-testet som används för 
att jämföra två matchade sampel. Varje observation får en rank utifrån sin storlek i de 
båda jämförelsegrupperna, där den minsta observationen får rank 1 och den största 
observationen får den högsta rangen. I och med att varje observation omvandlas till en 
ranking kommer detta test att vara mindre känsligt mot extremvärden, vilket ett t-test 
kan påverkas av. Nollhypotesen i testet säger att distributionen är densamma för de båda 
urvalsgrupperna, vilket åskådliggörs genom rubriceringen förväntad rang i tabell 9. Ifall 
Wilcoxon-testet antar ett signifikansvärde som är lägre än 10 % har de båda 
jämförelsegrupperna skillnader mellan dem, dvs. att förväntad och erhållen rang skiljer 
sig åt. Nedan presenteras dessa tester för studiens kontrollvariabler.  
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Tabell	9	-	Wilcoxon	rank-sum	test	för	studiens	kontrollvariabler	

  Konkurs N 
Erhållen 

rank 
Förväntad 

rank Z-värde P-värde 
STORLEKit-1 0 202 31042 30704     

  1 101 15014 15352     
Summa   303 46056 46056 0,47 0,6382 

              
Z-värdeit-1  0 202 30391 30704     

  1 101 15665 15352     
Summa   303 46056 46056 -0,435 0,6633 

              
N.OMSit-1 0 202 31618 30704     

  1 101 14438 15352     
Summa   303 46056 46056 1,271 0,2036 

* Signifikans på 10 %   ** Signifikans på 5 % *** Signifikans på 1 % 
 
Studiens matchningsprocess om 1:2 (konkursföretag: icke-konkursföretag) skulle 
medföra höga p-värden på branschvariabeln, som en naturlig följd av 
matchningsprocessen. Detta har medfört att inga Wilcoxon-tester har genomförts på 
branschvariablerna då det är en jämn fördelning inom dessa grupper mellan konkurs- 
och icke-konkursföretag. Inte någon av kontrollvariablerna hade signifikanta differenser 
mellan jämförelsegrupperna, även om N.OMSit-1 påvisar tendenser till skillnader i 
jämförelsegruppernas observationer. Eftersom variablerna STORLEKit-1 och Z-värdeit-1 
genomgående användes i matchningsprocessen för att lokalisera icke-konkursföretag av 
samma karaktär som konkursföretagen är det ett resultat som ger ett gott betyg åt 
studiens matchning då p-värdet var högt.  
 

5.2 Förklarande variabler 

I kommande avsnitt övergår den empiriska redogörelsen från att behandla företagens 
karaktärsdrag till att beskriva studiens förklarande variabler vilka ligger till grund för 
H1-H4. Vi syftar att pedagogiskt beskriva de observationer som gjorts för att läsaren 
enklare ska förstå efterföljande tester. 
 

5.2.1 Variabeln REVit-1   
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Tabell 10 - Revisorernas rapportering om fortsatt drift (n=303) 
  Kodning Antal Procent 
Konkursföretag	 		 		 		
Utan	anmärkning	om	fortsatt	drift	 0	 76	 75,25	
Anmärkning	om	fortsatt	drift	 1	 25	 24,75	
Summa	 		 101	 100,00	
Icke-konkursföretag	 		 		 		
Utan	anmärkning	om	fortsatt	drift	 0	 198	 98,02	
Anmärkning	om	fortsatt	drift	 1	 4	 1,98	
Summa	 		 202	 100,00	
Pearson Chi2, p=0,00***       
* Signifikans på 10 %        ** Signifikans på 5 %   *** Signifikans på 1 % 

	 
Det finns skillnader i revisorernas rapportering mellan jämförelsegrupperna. För 
konkursföretagen (icke-konkursföretagen) anmärkte revisorerna om fortsatt drift i 25 av 
101 (4 av 202) observationer. Med andra ord rapporterar revisorer tvivel om fortsatt 
drift i större omfattning för konkursföretag med anmärkningar i 24,75 % av fallen mot 
1,98 % för de företag som inte gick i konkurs. Medelvärdet för kontrollvariabeln Z-
värdeit-1 för de företag som erhöll anmärkningar (utan anmärkning) om fortsatt drift var 
1,66 (0,90) vilket tyder på att revisorer i högre utsträckning åberopade tvivel om fortsatt 
drift för företag i en jämförelsevis sämre ekonomisk situation. 
 
Den observerade fördelningen i revisorernas rapportering mellan jämförelsegrupperna 
testades sedermera i ett Chi2-test för att undersöka om det fanns signifikanta skillnader 
grupperna emellan. Ett p-värde under 10 % skulle indikera just detta och det studien 
erhöll för denna variabel (p<0,01) förtäljer att det existerar ett samband mellan hur 
revisorer rapporterar om fortsatt drift och en konkurs, vilket ger möjlighet för att H1 kan 
accepteras. 
 

5.2.2 Variabeln REVBYRÅit-1 
Till grund för H2a och H2b är det nödvändigt att undersöka vilka revisionsbyråer som 
är representerade i det empiriska materialet. De fyra största revisionsbyråerna (Big 4) 
representerar cirka 75 % av urvalet med 222 av totalt 303 företag. Inkluderas även de 
största revisionsbyråerna utanför Big 4 (Grant Thornton, BDO, Mazars) är 
marknadsandelen 84 %.  
 
För att undersöka om det kan finnas ett samband mellan revisionsbyrå och konkurs 
kommer det inledningsvis att presenteras en fördelning av revisionsbyråer mellan 
konkurs- och icke-konkursföretag. Det skiljer sig en viss del mellan de olika grupperna, 
noterbart är dock att varje observation för konkursföretagen nästan står för 1 % vilket 
gör att enskilda fall gör märkbar skillnad på totalen. Big 4 har en majoritet i båda 
urvalsgrupperna, dock är de mer representerade bland de företag som inte har gått i 
konkurs. Med andra ord förtäljer detta empiriska material att reviderande byrå möjligen 
kan ha en inverkan på konkurs. 
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Tabell	11	-	Revisionsbyråernas	proportion	av	konkursföretag	
		 Kodning	 Antal	 Procent	 Medelvärde	tillgångar	

Konkursföretag	 		 		 		 		
Ej	Big	7	 1	 19	 18,81	 64	160	
Mellanskiktet	 2	 17	 16.83	 119	315	
Big	4	 3	 65	 64,36	 137	329	
Summa	 		 101	 100,00	 		
Icke-konkursföretag	 		 		 		 		
Ej	Big	7	 1	 29	 14,36	 76	076	
Mellanskiktet	 2	 16	 7,92	 116	573	
Big	4	 3	 157	 77,72	 127	979	
Summa	 		 202	 100,00	 		
Pearson	Chi2,	p=0,025	 		 		 		 		

* Signifikans på 10 %                         ** Signifikans på 5 %                    *** Signifikans på 1 % 
 
Som presenterades ovan går det att urskilja en viss differens mellan fördelningen av 
revisionsbyråer. De 4 största revisionsbyråerna, BIG 4, tenderar att ha en högre andel 
företag som sedermera inte går i konkurs varpå de minsta revisorerna handskas i allt 
större grad med konkursföretag. Den skådade skillnaden mellan jämförelsegrupperna är 
signifikanta på 5 % signifikansnivå vid ett Chi2-test vilket tyder på att differenserna inte 
beror på slumpen. Detta är ett första resultat som testar H2b och kan indikera att val av 
revisionsbyrå kan inverka på sannolikheten för konkurs. 
 

Tabell	12:	Felaktigheter	av	olika	revisionsbyråer	
		 		 Ej	Big	7	 Mellanskiktet	 Big	4	 Total	
Inget	fel	 		 31	 21	 171	 223	
Typ	1-fel	och	typ	2-fel	 		 17	 12	 51	 80	
Summa	 		 48	 33	 222	 303	
Pearson	Chi2	p=0,081*	 		 		 		 		
*	Signifikans	på	10	%					**	Signifikans	på	5	%						***	Signifikans	på	1	%	

 
I tabell 12 går det att se studiens inledande test för H2a, angående revisorers kvalitet vid 
rapporteringen om fortsatt drift. Likt tidigare studier är typ 1-fel och typ 2-fel en 
proxyvariabel för kvalitet vid rapporteringen om fortsatt drift. Det går att urskilja att Big 
4 gör felaktigheter i 51 av 222 (cirka 23 %) av fallen. Denna felprocent är något högre 
för GT, BDO & Mazars (mellanskiktet hädanefter) samt kategorin Ej Big 7 med 36 % 
och 35 % felaktigheter vardera. Big 4 har lägst felfrekvens och ett Chi2-test resulterade 
i att andelen felaktigheter skiljer sig åt mellan jämförelsegrupperna på 10 % 
signifikansnivå. Det observerade mönstret beror därmed inte på slumpmässiga 
företeelser vilket kan indikera att en viss typ av revisionsbyrå gör mindre fel i 
rapporteringen om fortsatt drift än andra. 
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5.2.3 Variabeln FÖRVit-1 
Tabell	13:	Förvaltningsberättelsens	kodning	mellan	jämförelsegrupperna	(N=303)	

		 Kodning	 Antal	 Procent	 Medelvärde	
Konkursföretag	 		 		 		 		
Enbart	positiva	 1	 16	 15,84	 		
Övervägande	positiva	 2	 33	 32,67	 		
Neutrala	 3	 30	 29,70	 		
Övervägande	negativa	 4	 10	 9,90	 		
Enbart	negativa	 5	 12	 11,88	 		
Summa	 		 101	 100,00	 2,693	
Icke-konkursföretag	 		 		 		 		
Enbart	positiva	 1	 61	 30,20	 		
Övervägande	positiva	 2	 58	 28,71	 		
Neutrala	 3	 56	 27,72	 		
Övervägande	negativa	 4	 25	 12,38	 		
Enbart	negativa	 5	 2	 0,99	 		
Summa	 		 202	 100,00	 2,252	
Pearson	Chi2,	p=0,000	 		 		 		 		

* Signifikans på 10 %                  ** Signifikans på 5 %                 *** Signifikans på 1 % 
 
 
I tabell 13 ovan åskådliggörs förvaltningsberättelsens kodning för jämförelsegrupperna. 
Medelvärdet här ger en förståelse för skillnaderna mellan grupperna, då 
konkursföretagen genererat ett högre tal innebär det att vi tolkat deras upplysningar mer 
negativa än icke-konkursföretagen överlag. Hur spridningen mellan varje kod ser ut 
inom urvalsgrupperna visar på en väldigt jämn fördelning mellan kod 1, 2 och 3 för 
icke-konkursföretagen där alla är relativt nära 30%, vilket leder till att enbart 13 % är av 
de mer negativa slagen. Mellan konkursföretagen är det kod 2 och 3 som sticker ut till 
andelen av totalen då 62 % av alla observationer antingen klassades som övervägande 
positiva eller negativa. Då hela urvalet är baserat utifrån att samtliga företag har en svag 
finansiell ställning har detta inte avspeglat sig i den framtidstro företagen upplyser om, 
med tanke på den låga andel observationer av kod 4 och 5. Den mest negativa koden 
kan ändå via denna tabell ses vara hänförd till konkursföretagen då nästan 12 % 
upplyser i en sådan ton, detta jämfört med knappt 1 % hos företagen som inte gick i 
konkurs. 
 
Vad som inte framgår av denna framställning är hur företagen väljer att uttrycka sig och 
i vilken utsträckning. Dessa har i överlag varit väldigt korta avsnitt med generella 
beskrivningar och vi har valt att sammanställa exempel på hur detta kan ha sett ut i 
bilaga 3. Vid ett Chi2-test mellan kodningen för graden av optimism mellan 
jämförelsegrupperna erhölls ett p-värde mindre än 0,01 som sedermera beskriver att det 
finns signifikanta differenser mellan jämförelsegrupperna. Därmed kan det finnas stöd 
för H3. 
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Tabell	14	-	Wilcoxon	rank-sum	test	för	variabeln	FÖRVit-1	
  Konkurs N Förväntad rang Erhållen rang Z-värde P-värde 

FÖRVit-1 0 202 30704 28750     
  1 101 15352 17306     

Summa   303 46056 46056 -2,815 0,0049*** 
* Signifikans på 10 %                  ** Signifikans på 5 %                      *** Signifikans på 1 % 

 
På ett liknande sätt som för studiens kontrollvariabler har ett Wilcoxon rank-sum-test 
genomförts på denna förklarande variabel. Ovan testas variabeln för 
förvaltningsberättelsen och genom detta resultat är det möjligt att påpeka att 
distributionen mellan jämförelsegrupperna skiljer sig åt mellan jämförelsegrupperna. 
Det visar sig att det finns ett samband mellan hur förvaltningsberättelsen är formulerad 
och framtida konkurs. Eftersom variabler såsom bransch och finansiell ställning inte 
kan indikera sannolikheten för konkurs kan därmed företagets grad av optimism i 
förvaltningsberättelsen ge indikationer på konkurs, att acceptera H3 hindras därför inte 
genom detta. 

5.2.4 Variabeln RISKit-1 
Tabell	15:	Företagens	riskrapportering	mellan	jämförelsegrupperna	

		 Kodning	 Antal	 Procent	
Konkursföretag	 		 		 		
Skriver	inte	om	risker	 0	 60	 59,41	
Skriver	om	risker	 1	 41	 40,59	
Summa	 		 101	 100,00	
Icke-konkursföretag	 		 		 		
Skriver	inte	om	risker	 0	 122	 60,40	
Skriver	om	risker	 1	 80	 39,60	
Summa	 		 202	 100,00	
Pearson	Chi2,	p=0,868	 		 		 		
* Signifikans på 10 %             ** Signifikans på 5 %            *** Signifikans på 1 % 
 
RISKit-1 är den förklarande variabel med minst spridning mellan jämförelsegrupperna, 
med nästintill identiska medelvärden. Enligt lagen ska K3-företag genom ÅRL 6 kap 1§ 
3p (SFS 1995:1554), upplysa intressenter med; “en beskrivning om väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför”. Denna lagtext till trots är det ca 60 % 
av företagen i båda jämförelsegrupperna som avstår från att rapportera om väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer 
 
Ett Chi2-test med ett högt p-värde skildrar att de observerade frekvenserna inte är 
signifikanta och det blir inte möjligt att påstå att det finns ett samband mellan 
riskrapporteringen och konkurs då företagen i båda grupperna hade en liknande 
fördelning. Genom dessa resultat finner vi inget stöd för att acceptera H4. 

5.3 Korrelationsmatris 

I följande avsnitt följer en redogörelse angående den korrelation studiens variabler har 
mellan varandra, vilka är presenterade i tabell 16 nedan. Om studiens variabler har en 
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hög korrelation mellan varandra (t.ex. REVit-1 och FÖRVit-1) kan det medföra ett problem 
som benämns som multikolinjäritet. Det innebär att då två variabler korrelerar med 
varandra blir det problematiskt att analysera det empiriska materialet när det är svårt att 
påpeka vilken av de förklarande variablerna som inverkar på det som studiens syftar till 
att undersöka. I sådana situationer är det lämpligt att avlägsna någon av variablerna 
eftersom ett likvärdigt resultat kan erhållas likafullt. 
 

Tabell 16 - Korrelationsmatris för studiens variabler 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 KONKit 1                   
2 REVit-1 0,36 1                 
3 Big 4it-1 -0,11 0,13 1               
4 Mellanskiktetit-1 0,11 -0,09 -0,58 1             
5 Ej Big 7it-1 0,07 -0,06 -0,74 -0,12 1           
6 FÖRVit-1 0,19 0,23 -0,03 -0,03 0,09 1         
7 RISKit-1 0,01 0,10 0,10 0,12 -0,21 0,18 1       
8 STORLEKit-1 0,01 0,00 0,14 -0,03 -0,15 0,01 0,22 1     
9 Z-värdeit-1 0,04 0,13 0,06 -0,03 0,00 0,10 0,06 -0,15 1   

10 N.OMSit-1 -0,06 -0,07 0,14 -0,06 -0,11 0,03 0,16 0,70 -0,06 1 
 

 
I tabellen ovan presenteras en korrelationsmatris som påvisar sambandet mellan 
studiens variabler. Vi har skapat 3 dummy-variabler för alla kategorier av 
revisionsbyråer. Därför går det att urskilja en hög korrelation på -0,74 mellan bland 
annat kategorierna Big 4 och Ej Big 7. Detta går enklast att förklara genom att när ett 
observerat företag revideras av Big 4, är båda de andra kategorierna 0. Därmed finner vi 
negativa, och ibland starka korrelationer mellan de olika dummyvariablerna.  
 
Den variabel med mest inverkan på konkurs är revisionsberättelsens kodning samtidigt 
som det är möjligt att urskilja att två av studiens kontrollvariabler har ett samband, 
STORLEKit-1 och N.OMSit-1 med en korrelation på 0,7. För att säkerställa om denna 
korrelation kan skapa multikolinjäritet i datamaterialet, har en regression skapats med 
studiens variabler för att erhålla frihetsgrader (VIF). Frihetsgraderna för variablerna 
N.OMSit-1 och STORLEKit-1 blev 2,07 och 2,02 vilket är nog lågt för att det inte ska vara 
ett problem med multikolinjäritet. Därmed kommer båda variablerna att användas vid 
hypotestesterna. I övrigt ser det inte ut att finnas något tvivel om att multikolinjäritet 
kan vara ett hot mot trovärdiga statistiska tester med de valda variablerna. 
 

5.4 Logistiska regressionsresultat 

I detta avsnitt kommer studiens fullständiga modell att presenteras i form av en logistisk 
regression, baserat på argumentationen i praktisk metod. Studiens beroende variabel, 
KONKit-1, antar ett indikatorvärde 1 om ett företag har gått i konkurs och i annat fall 0. 
Variablerna är testade gemensamt i en multipel regression och inte genom enskilda 
hypotestest, för att testa studiens hypoteser. 
 



	

51	
	

Tabell 17 - Resultat av studiens logistiska regression (n=303) 
Variabel Förväntat 

utfall 
Koefficient St.avvikel

se 
Z-värde P-värde Empiriskt 

utfall 

REVit-1 (+) 2,55 0,587 4,35 
 

0,000*** (+) 
REVBYRÅit-1 kod 2 (-) 0,47 0,51 0,92 0,358 (+) 
REVBYRÅit-1 kod 3 (-) -0,56 0,37 -1,54 0,124 (-) 
FÖRVit-1 kod 2 (+) 0,78 0,39 1,98 0,047** (+) 
FÖRVit-1 kod 3 (+) 0,80 0,39 2,07 0,038** (+) 
FÖRVit-1 kod 4 (+) 0,33 0,54 0,6 0,55 (+) 
FÖRVit-1 kod 5 (+) 2,34 0,95 2,47 0,014** (+) 
RISKit-1 (+) -0,15 0,32 -0,47 0,639 (-) 
STORLEKit-1 (?) 2,32E-06 1,70E-06 1,48 0,140 (+) 
DISTRESSit-1 (?) -0,03 0,09 -0,35 0,728 (-) 
N.OMSit-1 (?) -1,40E-06 9,57E-07 -1,47 0,14 (-) 
BRANSCHit-1 kod 2 (?) -0,03 0,42 0,07 0,944 (-) 
BRANSCHit-1 kod 3 (?) -0,04 0,34 -0,13 0,896 (-) 
BRANSCHit-1 kod 4 (?) -0,22 0,43 -0,51 0,61 (-) 
Konstant (?) -1,03 0,46 -2,25 0,025** (-) 
* Signifikans på 10 %                                    ** Signifikans på 5 %                         *** Signifikans på 1 %  

5.4.1 Hypotes 1 
Gällande testet om H1 (Revisors rapportering om fortsatt drifts prediktiva förmåga inför 
en framtida konkurs) går det att urskilja ett signifikant samband mellan REVit-1 och 
konkurs med ett p-värde under 0,01. Koefficienten lutar starkt positivt vilket betyder att 
när revisorn ålägger tvivel om fortsatt drift är sannolikheten för konkurs högre. För att 
återkoppla till H1 innehåller datamaterialet en absolut majoritet av företag i finansiella 
trångmål och utifrån den logistiska regressionen tenderar revisionsberättelsen att vara 
användbar vid en konkursprediktion. Detta ger möjlighet för att H1 kan accepteras.  
 

5.4.2 Hypotes 2a & 2b 
För revisionsbyråns inverkan på framtida konkurs, REVBYRÅit-1, erhölls inga signifikanta 
samband. I regressionsmodeller har det skapats 3 olika dummysvariabler för REVBYRÅit-

1. Dessa har genomförts för varje enskild kodning, där kod 1 (Ej Big 7) fungerar som 
jämförelseobjekt. När kod 2 (GT, BDO, Mazars) ställs mot kod 1 antar kod 2 
koefficienten 0,92. Den positiva lutningen förtäljer att företag som revideras av GT, 
BDO och Mazars har större sannolikhet att gå i konkurs än de minsta revisionsbyråernas 
klienter. Däremot blev inte koefficienten signifikant vilket tyder på att detta samband 
inte behöver återspegla populationen, och likväl bero på slumpen. Ställs kod 3 mot kod 
1 erhåller koefficienten en negativ lutning, vilket indikerar att kunder för Big 4 har lägre 
sannolikhet att gå i konkurs än de minsta revisionsbyråerna. Även för denna observation 
erhölls ett icke signifikant p-värde (0,124) varpå slumpen inte kan uteslutas. Därmed 
kan vi konstatera att vi inte finner något samband för H2b. 
 
För att testa H2a genomfördes ytterligare tester mer baserat på de felaktigheter som 
revisorer gjorde. Vid bedömningen om den prediktiva förmågan inför en framtida 
konkurs skiljer sig mellan revisionsbyråer blev regressionen problematisk. Eftersom 
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revisorer från byråerna utanför Big 4 aldrig anmärkte om fortsatt drift till företag som 
inte gick i konkurs (se tabell 18) erhölls ett perfekt samband mellan anmärkning och 
konkurs. Detta medförde att Stata raderade dessa observationer och regressionen gick 
inte att använda. 
 

Tabell	18	-	Typ	1-	fel	och	typ-2	fel	i	revisorers	rapportering,	fördelat	på	revisionsbyrå	
Revisionsbyrå	 Utan	anmärkning	 Tvivel	om	

fortsatt	drift	
Summa	 Total	

felprocent	

Big	4	
		 		 		 		

22,90%	Ej	konkurs	 153	(97,5	%)	 4	(2,5	%)	 157	(100	%)	
Konkurs	 47	(72,3	%)	 18	(27,7	%)	 65	(100	%)	

Mellanskiktet	
		 		 		 		 		
Ej	Konkurs	 16	(100	%)	 0	(0	%)	 16	(100	%)	

36,36%	
Konkurs	 12	(70,5	%)	 5	(29,5	%)	 17	(100	%)	

Ej	Big	7	
		 		 		 		

35,42%	Ej	konkurs	 29	(100	%)	 0	(0	%)	 29	(100	%)	
Konkurs	 17	(89,5	%)	 2	(10,5	%)	 19	(100	%)	

Summa	 		 274	(100	%)	 29	(100	%)	 303	(100	%)	 		
 
För att hantera detta problem och möjliggöra statistiska tester presenterar vi de två 
felaktigheter revisorer kan göra (typ 1- och 2) i tabell 18 där det är möjligt att urskilja 
skillnader i typ 1- och 2- fel mellan jämförelsegrupperna. Exempelvis missbedömde 
revisorerna från Big 4 icke-konkursföretagen med att göra typ-1 fel i 2,5 % av fallen 
medan de samtidigt missbedömde konkursföretagen (typ-2 fel) genom att inte anmärka 
om fortsatt drift i 72,3% av fallen. Utifrån denna tabell är det möjligt att påpeka att Big 
4 tenderar att göra färre typ 1- och 2- fel i rapporteringen om fortsatt drift. För att 
säkerställa att detta samband är statistiskt signifikant kommer vi nedan att genomföra en 
logistisk regression där variabeln Typ 1- och 2-fel antar den beroende variabel och 
revisionsbyrå den förklarande. 
 

Tabell	19	-	Resultat	över	REVBYRÅit-1	och	typ	1/2	fel	
Variabel	 Koefficient	 St.avvikelse	 Z-värde	 P-värde	

REVBYRÅit-1 kod 2 0,21	 0,50	 0,44	 0,66	

REVBYRÅit-1 kod 3 -0,56	 0,35	 -1,57	 0,12	

RISKit-1 -0,41	 0,29	 -1,38	 0,17	

STORLEKit-1 1,43E-06	 1,50E-06	 0,95	 0,34	

DISTRESSit-1 -0,02	 0,09	 -0,25	 0,81	

N.OMSit-1 6,40E-07	 9,00E-07	 -0,71	 0,48	

BRANSCHit-1 kod 2 -0,30	 0,41	 -0,73	 0,47	

BRANSCHit-1 kod 3 3,20E-03	 0,33	 0,01	 0,99	

BRANSCHit-1 kod 4 -0,47	 0,43	 -1,11	 0,27	
Konstant 0,39	 0,37	 -1,05	 0,30	
* Signifikans på 10 %   ** Signifikans på 5 %  *** Signifikans på 1 %  

 
Ovan är det möjligt att urskilja svaga samband mellan revisionsbyråers rapportering om 
fortsatt drift. När kod 2 jämfördes mot kod 1 blev koefficienten inte signifikant och det 
går inte att påpeka att mellanskiktet (GT, BDO & Mazars) och gruppen Ej Big 7 har 
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differentierad revisionskvalitet i rapporteringen om fortsatt drift. När kod 3 ställdes mot 
kod 1 var koefficienten negativt lutande, men resultatet var inte signifikant även om ett 
svagt samband erhölls. När däremot kod 2 ställs mot kod 3 erhölls ett samband på 10 % 
signifikansnivå. Detta var ett test som gjordes i anslutning till regressionen i tabell 19 
varpå det inte återfinns i tabellen. Detta test förtäljer att revisionsbyråerna i Big 4 gör 
färre fel än mellanskiktet, vilket delvis kan ge stöd för H2a. 
 

5.4.3 Hypotes 3 
För förvaltningsberättelsens inverkan på en framtida konkurs har fem dummy-variabler 
skapats representerandes varje enskild kodning, likt argumentationen i praktisk metod. I 
tabell 17 ses ett samband när kod 2 (mestadels positiva) ställs mot kod 1 (väldigt 
positiva). Detta medförde att kod 2 antog koefficienten 0,78. Lutningen är positiv vilket 
betyder att när företagen övergår från väldigt positiva till mestadels positiva i sin 
uppskattade framtida utveckling är chansen större för konkurs. Sambanden mellan kod 2 
och konkurs gav ett samband på 5 % signifikansnivå. Detta samband är inte lika starkt 
som för REVit-1, men p-värdet indikerar att avsnittet framtida utveckling i 
förvaltningsberättelsen kan ge intressenter värdefull information för en framtida 
konkurs. Vidare är det möjligt att betrakta liknande samband för kod 3, kod 5 men inte 
för kod 4. Det mest tydliga sambandet för variabeln FÖRVit-1 var kod 1 och kod 5, med 
en hög koefficient. Inom datamaterialet verkar det som att de mest negativa 
framtidsutsikterna också korrelerar med en framtida konkurs. Detta ger stöd för H3. 
 

5.4.4 Hypotes 4 
Som det går att urskilja i tabell 15 är inte riskrapporteringen mellan 
jämförelsegrupperna differentierad på något sätt. Det höga p-värdet gav ett svar som 
påpekar att det inte finns något samband mellan företag som rapporterar om risk och 
framtida konkurs. I den logistiska regressionen i tabell 17 fanns inte heller något 
samband, även om p-värdet förbättrades något var det långt ifrån signifikant (p = 
0,639). Därmed finner vi inget stöd för H4 i den empiriska undersökningen. 
 

 

 

 

 

 

 



	

54	
	

6. Analys 

I detta avsnitt ämnar vi att försöka förklara studiens empiriska resultat med en 
återkoppling till den teoretiska referensramen. Utifrån studiens deduktiva ansats blir 

det relevant att sammankoppla teori med erhållen empiri för att skönja differenser och 
eventuella förklaringar till sambanden. Analyskapitlet är uppbyggt utifrån studiens 

hypoteser, från revisionsberättelsen till förvaltningsberättelsen. 
 

6.1 Analys av hypotes 1 

Vid testerna av H1 (Det finns ett samband mellan revisorernas anmärkning om fortsatt 
drift och framtida konkurs) fann vi att sambandet var signifikant. Detta samband var det 
starkaste som erhölls i studien. För att lättare kunna analysera materialet utifrån tidigare 
forskning presenteras härnäst en sammanställning över tidigare teorier angående 
revisorns prediktiva förmåga mot en framtida konkurs. 
 
 
 

Tabell 20 - Översikt över teorier om revisorers prediktiva förmåga 
Författare År Land Urval Forskningsresultat 
Altman &  1974 USA Ett 50-tal företag som Revisorer är sämre 
McGough     gick i konkurs mellan indikationer på konkurs än 
      1970-1973. statistiska modeller. 
Levitan 
&  1985 USA Data hämtat från Wall Revisorer har > 50 % fel 
Knoblett     Street Journal Index för medan den statistiska 
      åren 1980-1981. modellen endast har 10, 7 % 
        fel. 
Menon &  1987 USA 89 publika företag som Föreslår att man använder 
Schwartz     gick i konkurs mellan revisorns åsikt som en extra 
      1974-1980. variabel i en konkursmodell. 
Hopwood  1989 USA Data från Wall Street Om revisorns åsikt och 
et al.     Journal Index för åren konkursmodellen slås ihop, 
      1974-1981, använde 89 blir den prediktiva förmågan 
      företag. bäst. 
Koh 1991 USA 165 konkursföretag och Modellen utklassade 
      165 icke-konkursföretag revisorerna i att prediktera 
      från USA mellan konkurser. 
      1978-1985.   
Citron &  1992 UK 107 noterade företag i Revisorer rapporterar tvivel 
Taffler     Storbritannien mellan om fortsatt drift endast i 
      åren 1977-1986. extremfall. 
Hopwood  1994 USA Amerikanska Det går inte att påstå att 
et al.     börsnoterade företag revisorer är sämre indikation 
      mellan 1974-1985. på konkurs. 
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Lennox 1999 UK Alla noterade brittiska Kan ej påstå att revisorer är 
      företag under åren sämre indikation på konkurs. 
      1987-1994. Dock är revisorer dåliga på 
        att ta med makroekonomiska 
        faktorer. 
McKee 2003 USA 146 konkursföretag Statistiska modeller 
      mellan 1990-1997 predikterar konkurs bättre 
        än revisorer 
Sun 2007 USA 344 konkurs- och 22231 Statistiska modeller presterar  
      icke-konkursobservationer bättre än vad revisorer gör. 
      mellan 1991-2002. 

  
Ett genomgående tema i den teoretiska referensramen är att revisorer tenderar att vara 
sämre på att prediktera en framtida konkurs i relation till statistiska modeller. McKee 
(2003, s. 581-582) påpekar bland annat att revisorers anmärkning om fortsatt drift är 
sämre än en statistisk modell, dock med mindre skillnader än tidigare observerat. 
Studiens utformning är något annorlunda än vad mycket av tidigare forskning har 
behandlat, där vi bland annat undersökt hur revisionsberättelsen går att använda när 
företagets finansiella situation är undermålig.  
 
Ett av de mest extrema resultaten går att finna i Levitan & Knoblett (1985, s. 35-37) där 
revisorer mer frekvent har fel än rätt när de har bedömt företags fortsatta drift, samt att 
den statistiska modellen tillämpad i studien hade upp mot 90 % träffsäkerhet. Vad det 
gäller Levitan & Knoblett (1985, s. 35-37) är det möjligt att uppfatta differenser med 
det urval vi har genomsökt. Av det totala urvalet om 303 observationer, gjorde revisorer 
4 respektive 76 typ 1- och 2-fel, vilket sammantaget blir en felprocent på 26,4 %. Det 
ska dock tilläggas att vår studie innehåller bara finansiellt svaga företag vilket inte var 
fallet i Levitan & Knoblett’s (1985) och kan ha haft en stor inverkan på resultatet.  
 
När det gäller så kallade typ 2-fel (när revisorn inte anmärker om fortsatt drift för ett 
företag som sedermera går i konkurs) var det empiriska utfallet 75,25 %. Detta är i linje 
med vad vissa tidigare studier har observerat (Altman & McGough, 1974, s. 53; 
Lennox, 1999a, s. 767; Fargher & Jiang, 2008, s. 62), även om typ 2-felen i studien kan 
vara fler än i andra sammanhang (Koh, 1991, Hopwood et al., 1994, s. 422). Återigen 
torde skilda urvalsmetoder ha en viss påverkan, men i överlag har revisorerna i denna 
studie haft en låg andel anmärkningar på företag som senare går i konkurs. Denna 
felmarginal är dock lägre än den Sormunen et al. (2013, s. 318-319) fann i sin studie på 
svenska konkursföretag under åren 2008-2009, vilket var cirka 82 %. Storleken på de 
företagen var avsevärt mindre och hade i snitt 0,55 miljoner Euro i tillgångar 
(Sormunen et al., 2013, s. 318). Det kan vara en förklaring till varför vi ser differenser i 
vårt empiriska material då mindre företag torde vara svårare att bedöma angående 
fortsatt drift. Vi resonerar att mindre företag är mer känsliga för konjunkturer och 
revisorers felmarginal kan vara påverkad utifrån de studerade företagen. 
 
Det kan argumenteras att jämförelser mellan studier om fortsatt drift alltid kommer att 
generera olikheter eftersom nya lagar och medialt fokus kan ändra revisorernas 
beteende. Myers et al. (2014, s. 162-164) visade att revisorer ändrar sitt beteende vid ny 
lagstiftning ifall risknivå blir annorlunda. Därmed finns det uppenbara förklaringar 
varför vi ser skillnader mellan erhållet samt tidigare studiers resultat och det behövs en 
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ständigt uppdaterad forskning på ämnet för kunna svara på om revisionsberättelsen är 
användbar vid konkursprediktion. Med alla de bakomliggande teorier skapas förståelse 
för hur problematiskt det är för en revisor att avlägga en anmärkning om fortsatt drift. 
Det kombinerat med att ny lagstiftning eller uppseendeväckande skandaler kan påverka 
revisorers noggrannhet är det inte konstigt att det går att urskilja temporära mönster i 
forskningen vilka kan omkullkastas nästkommande år. 
 
Vi anser att detta resultat är intressant för lagstiftare och regelsättare som syftar till att 
bibehålla revisorers oberoende i den högsta graden möjligt. Det teoretiska avsnittet 
återger en bild av att svenska revisionsbyråer har ekonomiska incitament att avvika från 
oberoendet vilket resultaten eventuellt bekräftar med den höga andelen typ-2 fel 
revisorerna gör. Med tanke på att hela urvalet baseras på företag med finansiella 
svårigheter är dessa resultat något alarmerande. Intressenter till K3-företag har enligt 
våra anseenden mindre tillgänglig information för sina beslut än för noterade, och 
revisorns bedömning om fortsatt drift är en viktig beståndsdel som potentiellt kan 
minska detta informationsgap. Självklart är vi medvetna om att revisorer befinner sig i 
en svår situation, där det är omöjligt att alltid göra korrekta framtidsbedömningar. 
Däremot är revisorernas uppgift inte att förutspå konkurs, utan att informera intressenter 
om att det finns rådande osäkerheter kring företagets möjligheter att fortsätta sin 
verksamhet. Genom teorier som förklarar att klienter kan gå i konkurs genom en 
anmärkning om fortsatt drift (Louwers et al., 1999, s. 812) eller att revisionsbyrån kan 
få sparken (Citron & Taffler, 1992, s. 343-344) är det förståeligt att dessa drar sig från 
anmärkningar i särskilt stor utsträckning. 
 
Ytterligare en intressant observation angående revisorernas rapportering om fortsatt 
drift var att företag som erhöll sådan anmärkning hade ett genomsnittligt Z-värde på 
1,66, medan företagen utan anmärkning hade ett Z-värde på 0,90. Detta resultat är i linje 
med Citron & Tafflers (1992, s. 342-343) resonemang att revisorer enbart rapporterar 
om betydande tvivel om fortsatt drift i extrema situationer. Samtidigt som det kan bli 
mer kostsamt för revisorer att underlåta att rapportera tvivel desto svårare ett företags 
finansiella situation är, blir det logiskt att företag som ligger sämst till erhåller tvivel. 
Men med argumentationen att revisorer kan ha incitament att inte anmärka om fortsatt 
drift beroende på revisionsklimatet är det också en potentiell förklaring till revisorers 
underlåtenhet att “tvivla” i mindre uppenbara situationer. Detta då en potentiell kostnad 
för att anmärka om fortsatt drift vore högre än den potentiella kostnaden för att inte göra 
det i relation med Carson et als. (2013, s. 366) resonemang, då stämningsrisken 
möjligen är lägre i en svensk kontext. För att bevara revisorers oberoende i högsta 
möjliga mån ska denne vara indifferent med att göra typ 1- eller typ 2-fel och det ska 
inte vara möjligt att minimera potentiella kostnader genom ett systematiskt beteende. 
Andra lagmässiga metoder skulle vara möjliga verktyg för att minska incitamenten till 
att göra typ 2-fel för svenska företag. 
 
Vi anser att vår studies resultat är mer relevanta än tidigare konkursstudier i den mån att 
mycket av forskningen i tabell 20 begrundar sig i slumpmässiga urval. Merparten av de 
företag som inte har gått i konkurs har stabila ekonomiska förhållanden, vilket kan 
generera skeva och alltför imponerande resultat för den “statistiska modellen”. Utmed 
argumenten i Gilbert et al. (1990, s. 161) blir ett sådant resultat mindre användbart för 
intressenter, då det relevanta är att undersöka företag som faktiskt har en sannolikhet att 
gå i konkurs. I studien av Altman & McGough (1974, s. 56-57) rekommenderar de att 
revisorer använder deras konkursmodeller vid bedömningen om fortsatt drift. Dessa 
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forskare hade möjligen incitament till att skapa så bra resultat som möjligt för att 
sedermera påvisa användbarheten för den egna modellen. Då vi har använt en 
konkursmodell för att matcha ihop konkursföretag och icke-konkursföretag blir de 
ekonomiska förhållandena liknande. Detta skapar en bättre grund för undersökning 
huruvida revisionsberättelsen innehåller användbar information i ett prediktivt syfte som 
inte en konkursmodell kan beakta. 
 
I den logistiska regressionen var variabeln för H1, den mest signifikanta bland de 
förklarande variablerna. REVit-1 hade en koefficient på 2,55 på signifikansnivån 1 %, 
vilket är liknande de Hopwood et al. (1989, s. 44) genererade i sin forskning. 
Differenser mellan vår studie och Hopwood et al. (1989) kan härledas till skiftande 
variabler och urvalsgrupper, där bland annat den studien undersöker publika aktiebolag. 
Båda resultaten konstaterar att revisionsberättelsens utformning är användbar för 
intressenter och i synnerlighet de som utvärderar ett företags fortsatta drift. Detta är det 
motsatta som Lennox (1999a, s. 768-769) belyste med sin studie, att revisorers åsikt inte 
var värd att beakta när makroekonomiska variabler såsom bransch och storlek togs i 
anspråk. Våra resultat påvisar att REVit-1 inkluderande makroekonomiska variabler i 
regressionsmodellen återger information som kan vara av värde vid en 
konkursprediktion.  
 
Vi anser att en ren revisionsberättelse kan vara intetsägande då de flesta företag inte får 
anmärkningar. 274 av 303 observerade revisionsberättelser var utan anmärkning om 
fortsatt drift och då en fjärdedel av de 274 var felaktiga (typ 2-fel) blir det svårt för en 
intressent att bilda sig en uppfattning om vad en ren revisionsberättelse egentligen 
betyder. Därtill gick 25 av 29 företag (86,2 %) vilka erhöll anmärkningar om fortsatt 
drift i konkurs inom ett år vilket påpekar användbarheten när väl en anmärkning från 
revisorn finns. Liksom argumentationen i Hopwood et al. (1989, s. 46) bör en 
anmärkning om fortsatt drift behandlas som en varningsflagg där risken för konkurs är 
stor. Då dessa anmärkningar är sällan förekommande finns det en risk att dessa ger 
upphov till en självuppfyllande profetia i sig. Anledningen till detta kan vara att 
intressenter överreagerar på den negativa informationen och drar sig från att involvera 
sig i företagets verksamhet, vilket då på sikt kan leda till konkurs.  
 
I likhet med vad Sun (2007, s. 76) presenterade verkar revisionsberättelsens innehåll ta 
andra icke-finansiella variabler i anspråk som konkursmodeller förbiser. För att 
återknyta till de riskfaktorer en revisor kan beakta vid denna bedömning kan problem 
med arbetskraft, förlust av patent/licens eller pågående rättsprocesser likväl inverka på 
företagets möjligheter att fortsätta sin drift, enligt A2 § ISA 570. Denna argumentation 
stöds dessutom av det empiriska underlaget, då vi fann stöd för H1 i den logistiska 
regressionen. Om än vi anser att rapporteringen om fortsatt drift kan bli bättre är 
informationen användbar vid konkursprediktion, och tar andra aspekter än enbart 
finansiella i anspråk. 
 

6.2 Analys av hypotes 2a och 2b 

Vid test av H2a och H2b, angående revisionsbyråns inverkan på konkurs, fann vi svaga 
samband som kan indikera att större revisionsbyråer (speciellt Big 4) gör mindre fel i 
rapporteringen om fortsatt drift samt att kunder för Big 4 mer sällan går i konkurs. Med 
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få signifikanta samband var det svårt att finna stöd för någon av delhypoteserna, och 
vidare analyser presenteras nedan. 
 
Variabeln REVBYRÅit-1 visade inledningsvis på en spridning mellan jämförelsegrupperna 
på 5 % signifikansnivå (se tabell 11) där framförallt Big 4 reviderar mindre andel 
konkursföretag i jämförelse till mellanskiktet och Ej big 7. Detta var inledande test av 
H2b om sannolikheten på konkurs påverkas av vilken byrå som har genomfört 
revideringen. I den logistiska regressionen blev däremot ingen av variablerna 
signifikanta, om än det fanns ett svagt samband att kunder för Big 4 är mindre sannolika 
att gå i konkurs jämfört med Ej Big 7 med ett p-värde om 0,124. Våra empiriska resultat 
är liknande de Sundgren (2009, s. 212) erhöll från sin studie i Finland. Där fanns det ett 
samband att klienter till Big 4 mer sällan gick i konkurs medan det inte gick att påstå att 
denna relation gällde för stora byråer som inte tillhörde Big 4 (Sundgren, 2009, s. 212). 
Oavsett om dessa relationer beror på byråns eller klientens karaktär kan det vara 
intressant för de som använder finansiella rapporter att veta att den kategori av 
revisionsbyrå som reviderar kan inverka på sannolikheten för konkurs.  
 
Det är dessutom möjligt att urskilja att Big 4 reviderar i genomsnitt större klienter än de 
mindre revisionsbyråerna, där kunder till Big 4 i medeltal har 50-60 miljoner SEK mer 
tillgångar än kunder för gruppen Ej Big 7 (se tabell 11). Varför REVBYRÅit-1 kod 3 vid 
jämförelse med kod 1 i den logistiska regressionen nästintill blev signifikant kan bero på 
Beaver’s (1966, s. 74) resonemang att mindre företag har en högre sannolikhet att gå i 
konkurs. En annan möjlig infallsvinkel är att större revisionsbyråer har klienter som är 
lättare att revidera då de mer sällan går i konkurs (Lawrence & Minutti-Meza, 2011, s. 
283). Denna tolkning förtäljer möjligtvis inte vilken byrå som medför mest kvalitet i 
rapporteringen om fortsatt drift, utan det kan vara en funktion av att större byråer 
reviderar större kunder, som inte drabbas av konkurs i samma utsträckning.  
 
Däremot påpekade McKeown et al. (1991, s. 8-9) att det inte är möjligt att dra en 
liknande slutsats om företagen i urvalet har liknande finansiell situation. Av den orsak 
att vi har matchat företag utifrån dess storlek blir det problematiskt att påpeka huruvida 
vilka typer av företag vilka tenderar att gå i konkurs oftare. Återigen vill vi återkoppla 
till resultaten från den logistiska regressionen som inte gav några signifikanta samband. 
Men det empiriska materialet kan ändå signalera användbar information för intressenter 
eftersom val av revisionsbyrå (speciellt Big 4) kan ge information om företagets status.  
 
Vid tester för H2a, där de båda rapporteringsfelen, typ 1-fel och typ 2-fel, antog 
beroende variabel och REVBYRÅit-1 var förklarande variabel erhölls inga tydliga 
samband heller (se tabell 19). Det gick att urskilja att Big 4 gör mindre felaktigheter i 
rapporteringen om fortsatt drift än andra men regressionsresultaten påvisar att varken 
kod 2 (mellanskiktet) eller kod 3 (Big 4) blev signifikanta när de ställdes mot kod 1 (Ej 
Big 7). När kod 2 ställdes mot kod 3 i ett senare test blev däremot sambandet starkare 
med signifikans på 10 %. Med andra ord finner vi inget enhetligt stöd för H2a, men det 
finns tendenser att Big 4 är bättre på att förutspå konkurser än mellanskiktet.  Både 
DeAngelo (1981, s. 191) samt Francis (2004, s. 352) har argumenterat för att varje 
enskild kund är av mindre betydelse för en stor revisionsbyrå och därmed kommer dessa 
ha mindre incitament till att åsidosätta oberoendet för att tillfredsställa kundens 
önskemål. Med för svaga samband behöver detta inte vara sant i vårt empiriska 
material, även om ett test var signifikant.  
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Det empiriska resultatet kan alltså inte fullt ut bekräfta andra studiers resultat som visar 
på att större revisionsbyråer presterar bättre (Lennox, 1999b, s. 211; Weber & 
Willenborg, 2003, s. 714; Sormunen et al., 2013, s. 322; Read & Yezegel, 2016, s. 176). 
Även om det är problematiskt att understryka vad denna relation är en följd av, är val av 
revisionsbyrå en parameter som har mindre betydelse vid konkursprediktion i en svensk 
kontext, åtminstone vad det gäller K3-företag. Genom att K3-företag (och börsnoterade) 
på grund av årsredovisningens krav måste upplysa om förväntad framtida utveckling 
ställer det krav på att företaget gör en bedömning om vad de har att vänta sig. Revisorer 
kan möjligtvis använda denna uppskattning som hjälp vid sin egen bedömning, varpå 
K3-företag (och börsnoterade) eventuellt är lättare att revidera angående fortsatt drift. 
Detta kan vara en potentiell förklaring till varför vi inte ser några större skillnader 
mellan de jämförda typerna av revisionsbyråer och deras rapporteringsfel. 
 
Även om vi har funnit svaga samband för H2a ber vi läsaren att beakta resultatet med 
en viss tillförsikt. Vid testerna av typ 1-fel och typ 2-fel antogs en beroende variabel 
som antingen tog indikatorvärde 0 vid en korrekt bedömning eller indikatorvärde 1 vid 
båda felaktigheter. Med denna variabel har vi antagit att kostnaden för varje felaktighet 
är densamma. Carson et al. (2013, s. 366) argumenterade att dessa kostnader kan variera 
och att revisorers incitament beror på hur sådana kostnader är fördelade. Kostnaden för 
typ 2-fel är beroende av den stämningsrisk och sanktioner revisorer riskerar, medan 
kostnaden för typ 1-fel är beroende av sannolikheten att förlora ett revisionsarvode 
genom att kunden antingen går i konkurs eller byter revisor. Vi har inte hittat forskning 
som förklarar hur fördelningen mellan kostnaderna ser ut, men Svanström (2013, s. 341) 
hävdar att stämningsrisken är låg i Sverige. Denna företeelse kan indikera att kostnaden 
för att revisorn förlorar ett revisionsarvode är högre än den potentiella 
stämningskostnaden i den svenska kontexten, varpå vårt antagande med liknande 
kostnader kan vara felaktigt. Ponera att en revisor gör 10 st. typ 1-fel medan en annan 
gör 5 st. typ 1-fel och 5 st. typ 2-fel. Utifrån vårt antagande ovan skulle båda revisorer 
bedömas lika bra/dåliga men de kostnader de har gett upphov till behöver inte vara 
likafördelade.  
 
Denna snedfördelning kan hypotetiskt finnas för användare av finansiella rapporter, att 
vissa felaktigheter ger upphov till olika kostnader. Ett typ-1 fel kan möjligen vilseleda 
intressenter bort från företaget medan ett typ-2 fel exempelvis kan medföra en förlorad 
leverantör. Men utifrån studiens användarperspektiv vore en användare av finansiella 
rapporter också intresserad av vad som är rätt, respektive fel, varpå en liknande variabel 
som vi har använt fortfarande är lämplig. Därmed kan vår empiriska undersökning vara 
rättfärdigad men mer forskning kan behövas innan ett korrekt påstående kan 
åstadkommas. 
 

6.3 Analys av hypotes 3 

I och med de kvarvarande hypoteserna övergår fokuseringen från revisorer till att vara 
företaget självt och hur de väljer att upplysa sina intressenter. H3 formuleras: “Det finns 
ett samband mellan företagsledningens uppskattade framtidsutsikter i 
förvaltningsberättelsen och framtida konkurs”. Att berätta om framtidsutsikter är 
lagstiftat för dessa företag och gör denna hypotes intressant för att se om informationen 
kan användas vid en konkursprediktion.   
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Likt vi tidigare nämnt är detta ett forskningsområde vilket kan tyckas vara bristfälligt i 
nuläget, vi har samlat några av de mest relevanta teorier för studien och komprimerat 
ihop grundläggande delarna i tabell 21 nedan. Att dessa artiklar antingen har USA eller 
Storbritannien som bas för urvalet där enbart börsnoterade företag ingår gör att de har 
skilda förutsättningar gentemot vår studie varför resultat inte behöver vara helt 
jämförbara. En ledning vars börsnoterade aktier står på spel vid offentliggörandet av en 
upplysning av negativ karaktär kan inverka att företaget inte går ut med information i 
samma utsträckning som ett företag i vårt urval, vilket skulle kunna liknas med den 
proprietärkostnad nämnd i Verrecchia (1983, s. 181).  
 
Däremot kan även verkligheten vara den motsatta, att det skulle kunna vara mer 
kostsamt för ett K3-företag än ett börsnoterat att lämna negativ upplysning. Argument 
till detta är att det finns mindre allmänt tillgänglig information för onoterade företag och 
en upplysning kan få större effekt i jämförelse med noterade bolag eftersom intressenter 
har mindre information att reagera på. I och med detta behöver inte nedan presenterade 
teorier vara applicerbara i en svensk kontext eftersom de bakomliggande skillnaderna 
kan ha en stor inverkan. 
 

Tabell	21:	Översikt	över	teorier	om	upplysningar	
Författare Årtal Land Urval Forskningsresultat 
Uang et al. 2006 UK 179 företag med 

anmärkning om fortsatt 
drift av revisorn under åren 
1994-2000. 

Företag och revisor 
rapporterar olika. 
Missvisande redovisning 

Holder-Webb 
& Cohen 

2007 USA Undersökte 136 företag i 
finansiella trångmål 
inkluderades mellan 1990- 
1995. 

Kvalitén på 
upplysningarna ökar när 
företag har en svår 
ekonomisk situation, dock 
inte tillräckligt. 

Mayew et al. 2015 USA 460 konkursföretag samt 
45265 icke-konkursföretag 
mellan åren 1995-2012 

Företagsledningens 
lingvistik i 
upplysningarna är 
användbara vid 
konkursprediktion 

 
 
De skilda urvalsmetoderna artiklarna ovan använder kontra den vi genomfört är även 
den väsentlig att ta upp för diskussion, då detta helt styr det resultat studien genererar 
och hur väl de går att använda till denna forskning. Studien gjord av Uang et al. (2006, 
s. 796-797) omfattade bara företag med en anmärkning om fortsatt drift. Ställs detta i 
relation till vår studie hade detta inneburit endast 29 observationer utifrån kriteriet om 
anmärkning, varav 25 av dessa sedermera gick i konkurs, se tabell 18. Därför är det 
logiskt att påstå att genom denna metod nås de absolut mest nödställda företagen, vilket 
i detta urval hade renderat i en konkursandel på hela 86 %. Utifrån denna procentsats 
och förutsatt att anmärkning från revisor finns, hade vi kunnat ifrågasätta hur intressant 
det egentligen är att studera hur företagen väljer att upplysa om framtiden, då de mest 
troligt går i konkurs inom ett år. Vi anser att intresseperspektivet delvis hade tappat sin 
mening i en sådan studie och att då ta del av hur de företagen väljer att upplysa om 
framtiden hade spelat en mindre roll för värderingen av bolaget. Dock är det inte helt 
omöjligt att sökningar i databaser efter enbart anmärkningar om fortsatt drift hade givit 
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en lägre andel konkurser än vad vi har, varpå vi dels anser detta vara intressant för 
senare studier men också är försiktiga med uttalandet. 
 
Resultatet från denna hypotes visar att företagens grad av optimism i 
förvaltningsberättelsen har ett samband med en framtida konkurs. Med andra ord 
tenderar företag som är mer positiva (negativa) i sin framtidsprediktion att gå i konkurs 
mer sällan (oftare). Detta är intressanta resultat, med tanke på att lagstiftningen i 6 kap. 
1§ 3p ÅRL (SFS 1995:1554) påtvingar företagen att bidra med sina förväntade 
framtidsutsikter. Rimligtvis innehar de ansvariga i bolagen nog med kunskaper för att 
kunna upplysa om detta, varpå vi tror att egna incitament är den avgörande faktorn till 
att informationen inte alltid stämmer. 
 
Därtill ska det meddelas att kontrollvariablerna Z-värdeit-1 och STORLEKit-1 inte är 
signifikanta i regressionsmodellen, som en naturlig följd av vår urvalsprocess. Detta 
resultat förtäljer att företagets egen framtidsutsikt kan vägleda intressenter att ta bättre 
beslut inför en framtida konkurs i situationer då en konkursmodell inte skulle kunna 
separera ett konkursföretag från ett icke-konkursföretag. Med hjälp av ett Z-värde har 
även Holder-Webb & Cohen (2007, s. 304 & 307) grundat sitt urval och med hjälp av 
att se förändringen i takt med att företaget hamnar i finansiellt trångmål kunde de 
konstatera att företagen tenderar att öka omfattningen av upplysning vid det tillfället. 
Detta resultat är intressant då bägge studierna grundar sig i liknande typer av urval men 
det som skiljer sig åt är att vi inte tar hänsyn till förändringar i rapporteringen, utan 
enbart vid ett tillfälle.  
 
Till skillnad från Uang et al. (2006, s. 797) och Holder-Webb & Cohen (2007, s. 304-
305) använde Mayew et al. (2015, s. 1627) fler observationer, vilket resulterade i 
datainsamling där det kunde skilja 17 år mellan den första och sista observationen. Att 
Mayew et al. (2015, s. 1627-1628) valde att dela upp urvalet i antingen konkurs och 
icke-konkurs kan tyckas vara tämligen likt vår studie, men de tog inte hänsyn till 
företagets finansiella situation. Problematiken med ett sådant urval är att de erhåller en 
stor spridning mellan jämförelseobjekten varpå skillnader i upplysningar kan möjligen 
vara beroende av företagets finansiella situation. Den kritik vi vill framföra till liknande 
resultat är att de kan erhålla samband som inte är relevanta vid konkursprediktion. En 
intressent vore mindre sannolik att göra en konkursprediktion på ett företag med en god 
finansiell situation. I och med denna studie blir det dessutom möjligt att påstå att 
företagets upplysningar har ett samband mot konkurs när företagets finansiella situation 
har tagits i anspråk, vilket inte tidigare forskning alltid beaktat.  
 
En av de angränsande teorierna är informationsasymmetrin som skulle kunna skapa 
felaktigheter för en användare av de finansiella rapporterna (Healy & Palepu, 2001, s. 
407-409). Däremot visar studiens empiriska material att de informationsasymmetriska 
problemen inte är särskilt utmärkande för avsnittet “Förväntad framtida utveckling” i 
förvaltningsberättelsen, då graden av optimism har ett samband med konkurs. Detta tror 
vi kan ha blivit en följd av att revisorn, enligt ISA 570, förutom bedömningen av fortsatt 
drift också ansvarar för att revidera förvaltningsberättelsen. Därmed minskar risken för 
att informationsasymmetrier utnyttjas av företagen, vilket är till fördel för 
intressenterna. 
 
Från tabell 13 är det dessutom möjligt att urskilja att företagen inom båda 
jämförelsegrupperna är i medeltal mer positiva än negativa i förvaltningsberättelsen. 
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Detta kan då liknas med det samband Skinner (1994. s. 54-55) såg, att negativ 
information har en större effekt än positiv. Trots att företagen i studien befinner sig i en 
finansiellt nödställd situation är de ändå övervägande positiva i sin bedömning om 
framtida utveckling, dock med skillnader mellan urvalsgrupperna. Det är möjligt att 
resultatet, trots signifikanta samband kan vara svårtolkade vid en konkursprediktion. 
Om alla företag i medeltal är mer positiva än negativa kommer det att vara svårt att 
urskilja de som har störst sannolikhet att gå i konkurs. 
 
Däremot har det varit genomgående i dessa observationer att informationen företagen 
valt att delge mestadels har varit kortfattad och även i många fall svåra att tyda. Företag 
kan genom proprietärkostnadsteorin ha incitament att inte använda avsnittet om 
framtiden som ett medel att informera intressenter trovärdigt. Här anser vi det troligt att 
den informationsasymmetri som föreligger mellan intressenter och företaget i sig 
utnyttjas för att skydda företaget mot negativa konsekvenser. En mer omfattande 
kravbild för företagens upplysningar hade minskat informationsasymmetrin mellan 
parterna vilket vi anser är en bra väg att gå. På detta vis kan intressenter ha bättre 
informationsbas innan köp, anställningsavtal eller lånehandlingar skrivs under, vilket 
underlättar affärsrelationer och skyddar tredje part. 
 

6.4 Analys av hypotes 4 

Vid test av H4 (Det finns ett samband mellan företagsledningens rapportering om 
väsentliga risker samt osäkerhetsfaktorer och framtida konkurs) fann vi tidigt i den 
empiriska processen att den förklarande variabeln RISKit-1 inte var signifikant. Men 
resultaten är i vår mening värdefulla med det perspektiv uppsatsen är skriven utifrån. 
 
Det är nämligen denna problematik som Healy & Palepu (2001, s. 407-409) påpekade, 
att företagets intressenter sitter på mindre information om företaget än dess ledning, 
som i sin tur har egna incitament att värna om. Även om lagtexten säger att K3-företag 
skall upplysa sina intressenter om väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer är det inte 
nog högt ställda krav för att ge en bättre inblick i företagets situation.  
 
För att återkoppla till det empiriska avsnittet var RISKit-1 den variabel innehållandes 
minst utmärkande differenser mellan jämförelsegrupperna. Cirka 60 % av alla konkurs- 
samt icke-konkursföretag saknade ett avsnitt om väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer i förvaltningsberättelsen, vilket kan anses häpnadsväckande med 
tanke på den finansiella situation företagen befinner sig i. Utifrån denna finansiella 
ställning torde nästintill alla företag i urvalet stå inför väsentliga risker vilka kan hämma 
möjligheterna till fortsatt verksamhet. 
 
I propositionen till rådande lagstiftning i ÅRL (prop. 2004/05:68, s.10) uttryckte sig 
motståndare till lagförändringen att rapporteringen om väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer kan medföra att företag tvingas avslöja bolagsinterna hemligheter. 
Det tycks logiskt att företag inte vill utge information som skulle kunna gynna en 
konkurrent, varpå vi har kunnat urskilja ett mönster i riskrapporteringen. Vid den 
empiriska inhämtningen märkes det att presenterade risker ofta var kortfattade och 
generella, således svårt att begripa dess omfattning och eventuella påverkan på 
företaget. Med avsaknaden av mer specifika riskfaktorer i lagstiftningen blir det svårt 
för en intressent att beakta och bearbeta den information vilka återges angående risker 
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och osäkerheter. Ett exempel på ett sådant krav hade varit upplysningsplikt ifall ett stort 
klientavtal närmar sig sitt slut och om förnyelse är av stor betydelse för verksamheten.  
 
Det som utifrån ovan stycke kan ifrågasättas är bakgrunden till denna bristfälliga 
rapportering. Är lagtexten för otydligt skriven eller är det hur den är praktiserad 
problemet ligger i? ÅRL 6 kap. 1 § 3p (SFS 1995:1554) förmår företagen att upplysa 
intressenter om väsentliga risker de står inför. Däremot är ordet väsentligt något 
lagtexten lämnar till tolkning för företagen som omfattas av kraven. Företagen kan 
rimligtvis bedöma att riskerna de står inför inte är väsentliga, varpå dessa undgår kraven 
i ÅRL. Detta kan vara en av orsakerna till varför riskrapporteringen inte skiljer sig åt 
mellan jämförelsegrupperna. Vi anser att ifall kraven för riskrapportering blir strängare 
kommer det att medföra positiva konsekvenser på längre sikt. Företag blir därmed 
tvingande att hantera risker och osäkerheter mer aktivt för att slippa de negativa 
konsekvenser en upplysning kan få. Därmed skulle företagen kunna hantera sin 
verksamhet bättre samt ha ett större förtroende från intressenterna. 
 
Att rådande lagstiftning lägger över ansvaret till företagen att bedöma vad som kan vara 
en väsentlig risk för företaget kan även det ge upphov till bristande upplysningar. 
Onekligen finns det ingen part som besitter mer information än företagets ledning, å 
andra sidan finns det inte heller någon med samma incitament att undanhålla denna typ 
av information. Berk & DeMarzo (2014, s. 565) argumenterade på ett liknande sätt att 
företagsrepresentanter är partiska och det är av största angelägenhet att visa företagets 
goda sidor. Liknande argument kan förklara varför studiens resultat visade att 60 % av 
företagen underlåter att genomföra en riskrapportering. Detta tillsammans med att det 
ligger på företagets ansvar att bedöma vad en väsentlig risk är, tror vi förklarar varför 
andelen riskrapporterande företag var liten. 
 
Avsnittet om risker och osäkerheter är dessutom något vi anser vara mer problematiskt 
för revisorer att bedöma och då vara upphov till att denna del är mindre användbar. Vid 
jämförelse med avsnittet om framtida utveckling i förvaltningsberättelsen blir arbetet 
svårare då denna del inte har samma koppling till revisorns förpliktelser enligt ISA 570. 
Revisorer har förmodligen mindre insyn i företaget angående risker och 
osäkerhetsfaktorer, varpå de har sämre möjligheter att mildra kunskapsgapet mellan 
företaget och intressenter. Även om H4 inte erhöll några samband är resultaten 
intressanta för att påpeka att nuvarande regelverk inte är tillräckligt. 
Förvaltningsberättelsen skulle kunna vara en viktig del för intressenter till K3-företag, 
men avsnittet som behandlar risker är i nuläget helt oanvändbart vid konkursprediktion 
vilket är något som bör korrigeras. 
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7. Slutsatser 

I kommande avsnitt kommer vi att knyta an till studiens problemformulering samt syfte 
om det är möjligt att förutspå konkurser med studiens parametrar från 

förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen. Studiens praktiska implikationer 
kommer därutöver diskuteras för att sedan avslutas med relevanta hänvisningar till 

framtida forskning. 
 
För att återkoppla till studiens problemformulering är det möjligt att skönja två delar 
som vi har syftat till att undersöka. Den första delen ämnar till att se om revisorns åsikt 
om fortsatt drift kan användas för att prediktera konkurser, bland svenska K3-företag i 
en finansiellt svag situation, samt om det finns skillnader mellan vilken revisionsbyrå 
som rapporterar. 
 
I enlighet med studiens första hypotes, var det möjligt att konstatera att det fanns ett 
starkt samband mellan revisorers rapportering och framtida konkurs. Även om det inte 
finns förväntningar på att revisorer ska kunna förutspå konkurser är förfarandet snarlikt 
med en konkursprediktion. Det som är viktigt att poängtera är att vi har studerat 
situationer där en konkursmodell, utvecklad av Zmijewski (1984), inte kan skilja mellan 
konkursföretag och icke-konkursföretag. Här verkar revisorer vara en pålitlig indikation 
på företagets framtida existens även om deras huvudsakliga syfte inte är att förutspå 
konkurser. Studiens slutsats för H1 är att det är möjligt att använda revisorers 
bedömning om fortsatt drift vid en konkursprediktion. 
 
Därutöver kan detta prediktiva samband variera beroende på vilken revisor som har 
arbetat med företaget. H2a och H2b undersökte om konkurser kunde bero på vilken 
kategori av revisionsbyråer som genomförde revisionen. Det finns teorier som både 
beskriver att klienter till större byråer går i konkurs mer sällan samt att kvalitén i 
bedömningen om fortsatt drift skiftar grupperna emellan. Utifrån studiens empiriska 
resultat gick det inte att acceptera varken H2a eller H2b och val av revisionsbyrå är inte 
en parameter som inverkar på konkurs i denna studie. Däremot finns det tendenser att 
Big 4 medför högre kvalitet i rapporteringen om fortsatt drift, men sambanden är i 
överlag svaga. 
 
Studiens andra del behandlar förvaltningsberättelsens användbarhet vid en 
konkursprediktion, utifrån samma urval som revisionsberättelsen. På förhand var 
förväntningen på denna hypotesprövning oviss med tanke på bristfällig relevant 
forskning, vilket gjorde det desto mer intressant att undersöka. Samtidigt som det finns 
lagstadgade upplysningskrav för K3-företag finns det incitament som motverkar 
potentiella användbarheten av upplysningarna. Med detta empiriska material kan det 
konstateras att förvaltningsberättelsen är användbar för en intressent vid en 
konkursprediktion. Studiens slutsats är att H3 accepteras, men vi vill även lyfta den 
problematik som kan uppstå vid tolkning av företagens upplysningar. Ofta är dessa 
upplysningar kortfattade och det finns indicier på att företagen är alltför optimistiska, 
trots den svåra ekonomiska situation de befinner sig i. Därför anser vi att 
förvaltningsberättelsen är svår att plocka ur sitt sammanhang utan borde användas som 
en del i det hela, gärna tillsammans med övriga delar i årsredovisningen. 
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Studiens fjärde hypotes behandlade sambandet mellan företagens riskrapportering och 
konkurs. Vi har vid flertalet tillfällen påpekat att de studerade företagen befinner sig i en 
svag finansiell situation vilket borde indikera att många av de undersökta företagen står 
inför flertalet risker. Detta återspeglas däremot inte i förvaltningsberättelsen vad gäller 
upplysning, oavsett konkurs eller ej, då enbart 40 % av urvalet riskrapporterar. Denna 
hypotes har därför inte kunnat rendera i någon signifikans då urvalsgrupperna var 
väldigt lika i sin fördelning. Det mest givande för denna hypotes är då istället att se 
helheten, de flesta företag väljer att bortse från denna rapportering, vilket ger tydliga 
indikationer på att lagen borde justeras. Slutsatsen för denna hypotes är att företagens 
riskrapportering för en konkursprediktion är oanvändbar och av den anledningen 
förkastades H4. 
 
Genom studiens hypotestester (H1-H4) har det varit möjligt att svara på det 
huvudsakliga syftet. Vi har uteslutande undersökt om det går att använda informationen 
från förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen vid en konkursprediktion. 
Slutsatser dragna härifrån är att bägge delarna skapar mervärde vid en undersökning om 
konkurs men har även erhållit resultat som visar att informationen kan förbättras.  
 

7.1 Praktiska implikationer 

För att ta dessa slutsatser vidare och exemplifiera hur de kan påverka den rådande 
situationen inom det testade området har vi valt att ge en övergripande förklaring nedan 
på vad denna studie bidrar med. Då empirin omfattar K3-företag i en finansiellt svag 
situation ska materialet generaliseras utifrån detta sammanhang. Vi ser dock inte detta 
som ett hinder, K3-företag har många intressenter, förvaltningsberättelsen och 
revisionsberättelsens innehåll torde därmed vara av intresse för den stora massan. 
 
Problematiken med generaliserbarhet till alla K3-företag bidrar till att studiens resultat 
endast bör användas för företag i finansiella svårigheter. Däremot är revisorers krav 
enligt ISA 570 likadan för alla typer av svenska företag, vilket kan medföra att 
parametrarna som berör revisionsberättelsen även blir tillämplig i ett större perspektiv. 
Därmed ser vi en stor användbarhet av resultaten eftersom sambandet mellan konkurs 
och revisionsberättelsen är stark. 
 
Det användarperspektiv vilket präglar studien i relation med det erhållna resultatet ger 
en del praktiska implikationer för en användare av finansiella rapporter. Med empiriskt 
stöd från denna studie är det möjligt att de intressenter (t.ex. banker och leverantörer) 
som kan använda finansiella rapporter för att ta affärsmässiga beslut erhåller en bättre 
beslutsgrund. Hopwood et al. (1989, s.45) argumenterade att en konkursprediktion blir 
bättre om användaren kombinerar nyckeltal med revisorns bedömning om fortsatt drift. 
Detta resonemang håller även för vår studie som dessutom påpekar att 
förvaltningsberättelsens formulering ger indikation på möjligheter att fortsätta 
verksamheten. Därmed anser vi att vår uppsats medför praktiska implikationer för de 
som utvärderar ett företagets fortsatta drift. En kreditgivare som lånar ut pengar vill veta 
att låntagaren inte kommer att gå i konkurs och detsamma gäller exempelvis en 
leverantör som själva kan vara beroende av kundens existens. 
 
Ytterligare anser vi att resultaten från förvaltningsberättelsen kan indikera relevant 
underlag för lagstiftande organ. Vi anser att lagstiftningen i ÅRL inte är tillräckligt 
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tydlig för att få den genomslagskraft som behövs för att informationen delgiven i 
förvaltningsberättelsen om risker ska vara användbar. I de fall företagen upplyste, var 
informationen vag och kortfattad, vilket medför att det är omöjligt att ta beslut angående 
fortsatt drift baserat på avsnittet om risker. Detta är ett underlag som kan användas i en 
utvärdering om gällande regler ska ändras.   
 

7.2 Framtida forskning 

Då tidigare forskning ger resultat som indikerar på att större företag mer sällan får 
anmärkningar om fortsatt drift hade det varit intressant att göra en liknande studie fast 
på mindre företag. I en sådan studie hade det även varit passande att jämföra Big 4 med 
övriga byråer då ett större material hade underlättat och genererat ett större underlag för 
statistiska tester. Att mindre företag mer frekvent går i konkurs (se bilaga 2 hur urvalet 
sjönk med kriterierna) möjliggör en studie med ett kortare tidsspann. Värt att notera för 
detta förslag är att förvaltningsberättelsen inte går att undersöka då lagen utesluter 
mindre företag på det vi undersökt. 
 
Eftersom 25 av 29 företag med anmärkningar om fortsatt drift sedermera gick i konkurs 
öppnar det upp för intressanta infallsvinklar för framtida forskning. Vi känner att detta 
resultat kan vara likställt vid en självuppfyllande profetia. I ett sammanhang där 
anmärkningar är ovanligt förekommande kan intressenter möjligen “överreagera” på 
revisorns bedömning och företaget går i konkurs som ett resultat av anmärkningen. Vi 
tänker att intressenters reaktion borde vara annorlunda i de sammanhang där revisorer 
anmärker i högre utsträckning, och det vore ett intressant ämne att undersöka. Det skulle 
gå att genomföra en studie likt Sormunen et al. (2013) där t.ex. Sverige jämförs med 
Norge och jämföra hur intressenter reagerar i de olika sammanhangen. 
 
Däremot öppnar resultaten från förvaltningsberättelsen upp för framtida forskning på 
ämnet risker/osäkerhetsfaktorer för K3-företag med ett annat tillvägagångssätt. En sådan 
hade kunnat utformas på många olika sätt, i enkätform till företag för att höra hur de 
tolkar denna lag, eller att undersöka i vilken utsträckning intressenter förlitar sig på 
informationen delgiven från företaget när det gäller framtiden. Detsamma hade varit 
möjligt att göra med samma urval fast då också på revisionsberättelsens betydelse för 
dem. Genom detta hade förståelsen för hur intressenterna tolkar information samt 
utvärderar densamma ökat och vilket hade varit intressant för de praktiska implikationer 
eller relevansen i just denna uppsats. 
 
I och med den kvantitativa metod vi har genomfört har ökade kunskaper i ämnet gjort 
att förslag på nya intressanta forskningsämnen dykt upp, som inte har varit möjligt att 
förklara med den valda metoden. Vi har genomgående presenterat empiri på en 
sammanslagen nivå utan inriktning på enskilda observationer. Denna studie är därmed 
inte kapabel till att skapa en förståelse angående revisorers- samt företags tolkning av 
den lagstiftning de omfattas av. Det skulle till exempel vara intressant med en kvalitativ 
studie som ämnar bilda en förståelse kring företagens inställning till 
förvaltningsberättelsens avsnitt om framtid och risker. Detta förfarande skulle även vara 
aktuellt för revisorer, för att ta deras åsikter och tolkningar i anspråk gällande 
lagstiftningen. 
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8. Sanningskriterier 

För att visa vår egen medvetenhet om studiens styrkor respektive svagheter har detta 
kapitel inkluderats för att ge läsaren bättre förutsättningar för att granska densamma. 
Nedan följer reliabilitet, validitet samt replikerbarhet vilka enligt Bryman (2011, s. 49-

51) är viktiga faktorer vid granskning av en studie av detta slag.  
 

8.1 Reliabilitet 
Viktigt för den forskning med kvantitativ metod likt denna är att inte tidsmässiga eller 
slumpartade aspekter gör skillnad i resultatet som kan medföra att tillförlitligheten blir 
låg (Bryman, 2011, s. 49). Ett led i att inte låta tillfälliga företeelser påverka denna 
studie och istället inkludera alla observationer från 2007-2014 har gjort att vi med större 
sannolikhet kan säga att studien har en rimlig reliabilitet. Detta kan vi enklast förklara 
med en liknande hypotetisk studie innehållandes enbart observationer från den senaste 
finanskrisen, där det är troligt att de rådande omständigheterna på marknaden har 
inverkningar på resultat vilka kan inverka på träffsäkerheten.  
 
Att urvalsprocessen inte inneburit slumpmässighet överhuvudtaget utan istället har 
inkluderat företag med rätt förutsättningar är något vi anser vara en stor trygghet för att 
de resultat vi frambringat inte visar en skev bild av populationen. Således kan vi med 
säkerhet påstå att det resultat vi kommer fram till är återspeglingen av urvalet K3-
företag i ekonomiskt svaga situationer. Återigen vill vi trycka på den datainsamling vi 
genomfört där inga formulär, intervjuer eller enkäter kan ha varit föremål för 
misstolkningar eller liknande vilket också bidrar till en mer träffsäker studie.  
 
Däremot innehåller även den valda urvalsprocessen inslag vilka skulle kunna tolkas 
negativt i reliabilitetsmått vid genomförandet av en liknande studie. Detta grundar sig i 
att vi med denna uppsats påstår att våra urvalsgrupper är liknande vad gäller finansiell 
status, vilket är taget från en modell. Viktigt för att en hög reliabilitet ska infinna sig i 
en studie är att testet kan göras på nytt och samma resultat skulle bli verklighet 
(Bryman, 2011, s. 161). Det skulle bli problematiskt ifall en studie skulle genomföra en 
liknande forskningsprocedur och definiera begreppet finansiell status på ett annorlunda 
sätt, vilket medför att våra resultat blir begränsade till den modell vi har nyttjat. 
 
Ett av de mest tidskrävande momenten i datainsamlingen har varit kodandet av 
revisionsberättelsen samt förvaltningsberättelsen då det inte var möjligt att ladda ner det 
datamaterialet från databaserna automatiskt. Detta har medfört att vi bland annat har fått 
tolka den grad av optimism företaget har om framtida utveckling. För att inte 
ifrågasättas nämnvärt vad gäller träffsäkerheten lyfter Bryman (2011, s. 160) fram 
interbedömarreliabilitet med instruktioner om att alla inblandade ska tyda 
observationerna på liknande sätt. I mån av tid har vi gjort en stor del av kodningen 
enskilt, men för att etablera en gemensam grund för denna process bearbetade vi ett 
tjugotal årsredovisningar för att nå en överensstämmelse om vilken kod som passade. 
När vi senare stötte på oklarheter vid tolkningen av förvaltningsberättelsen har detta 
diskuterats. Detta tillvägagångssätt var systematiskt och vi känner att reliabiliteten har 
varit tillfredsställande under processen. För att enklare kunna överblicka varandras 
kodning har vi dessutom skrivit ned företagets egna framtidsutsikter i vårt datamaterial. 
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8.2 Validitet 
Detta kriterium lyfter frågan om författaren har lyckats mäta det studien syftar till att 
mäta, vilket då handlar om träffsäkerheten (Bryman, 2011, s. 49-51). Användandet av 
vedertagna modeller för att hitta företag i finansiellt stressade situationer anser 
författarna vara stärkande för att detta kriterium ska vara uppfyllt. En väsentlig del av 
validitet för forskning av detta slag är vad Bryman (2011, s. 163) kallar “ytvaliditet” 
som representeras av att en bedömning eller ett test tycks mäta det den syftar till att 
mäta. Som presenterats i det analytiska avsnittet har vår arbetsgång utgått från tidigare 
forskning på området, speciellt om revisorer, där variablerna är väl beprövade. 
Dessutom är de resultat vi har åstadkommit någorlunda i linje med vad som tidigare 
presenterats och givet att tidigare forskare har lyckats med en hög träffsäkerhet, är 
antagandet om att även vi har lyckats mäta det vi var ute efter rimligt. 
 
Vad det gäller den delen av studien som behandlar förvaltningsberättelsens inverkan på 
konkurs kan ytvaliditeten ifrågasättas, eftersom denna del inte bygger på tidigare 
forskning utan processen för framtagningen av datamaterialet har utvecklats av oss 
själva. Det är av den anledningen vi valt att definiera företagets upplysningar i “grader 
av optimism” då det har varit det mest passande för att kunna kvantifiera den kvalitativa 
informationen. Att vi då lyckas mäta den nivå och med säkerhet kan säga att vår 
kodning representerar varje företags egen tro på framtida utveckling är då inte möjligt 
till 100 %. Å andra sidan är det egentligen inte företagets åsikt som är det väsentliga, 
utan hur de väljer att uttrycka sig och sedermera hur det tolkas av intressenter. Däremot 
har vår handledare varit ett stöd under arbetet för att nå en förståelse om dessa 
variablers potentiella möjligheter vid en konkursprediktion, varpå vi anser att kraven på 
validitet är tillfredsställda. 
 
Till grund för samtliga hypoteser ställdes urvalsgrupperna emot varandra och klassades 
båda vara i en dålig situation finansiellt. Detta är nämnt i den praktiska metoden under 
kritik och minskar studiens validitet ifall inte matchningarna har blivit bra. Ett resultat 
av att vi använder oss av en kvantitativ metod med 303 observationer har det inte varit 
möjligt att gå in på detaljnivå samt att blicka både framåt och bakåt i tiden för företagets 
välmående med de tidsbegränsningar studien omfattas av. Det vi faktiskt kan skönja i 
empirin är jämförelsen mellan urvalsgrupperna där vi lyckas erhålla liknande företag 
där ingendera av kontrollvariablerna gav signifikanta samband är en trygghet för 
validiteten. 
 

8.3 Replikerbarhet 
Validitet utan replikerbarhet är inget en forskare strävar efter att uppnå, utan istället ska 
processen skildras ingående för att inte studiens metodologiska processer ska bli 
ifrågasatta (Bryman 2011, s. 169-171). Vi är väl medvetna om svårigheterna med att 
samla in urvalet till denna studie, då det inte var möjligt att direkt urskilja K3-företagen 
från databasen vilket föranledde en omfattande process i Excel. Detta försvårar, men 
omöjliggör inte en framtida forskning på liknande grunder. För att underlätta både för 
att skapa förståelse samt underlätta en replikerad studie har mycket tid lagts ner på att 
förklara varje steg. 
 



	

69	
	

Sammankopplas detta begrepp med reliabilitet går det att ifrågasätta studiens metod 
ytterligare. Att vi i en kvantitativ metod på egen hand kodat kvalitativ information från 
årsredovisningarna har varit ett ofrånkomligt krav för att utföra studien, men är även 
föremål för kritiska bedömningar. När både den praktiska metoden är krävande att 
genomföra och följs av ett moment där kvalitativ information kodas, kan det bli 
problem för en liknande studie att genomföras samt generera liknande resultat. Vi kan 
inte med säkerhet konstatera att vi själva skulle tolka informationen i 
förvaltningsberättelsen på samma sätt i framtiden, då våra värderingar förändras 
tillsammans med omvärlden i sin helhet. 
 

8.4 Generaliserbarhet 
För att kunna svara på studiens problemformulering och syfte har det varit en 
målsättning att resultat ska vara möjliga att generalisera till studiens population. Som 
tidigare nämnts har vi inkluderat alla K3-företag vi hittat som gått i konkurs med 
bokslutsår mellan 2007-2014 och därefter matchat dessa mot andra K3-företag av 
liknande karaktär och branschtillhörighet. Detta medför implikationer att studiens 
resultat är möjliga att generalisera till den population vi ämnade undersöka, vilket är 
K3-företag i en finansiellt svag situation.  
 
Matchningsprocessen har medfört att en övervägande majoritet av studiens företag 
befinner/befann sig i en ekonomiskt svår situation. Vi ser därmed en viss problematik 
med att använda studiens resultat i andra sammanhang än de vi valt att undersöka. Då 
mindre svenska företag inte behöver förtälja framtidsutsikter i förvaltningsberättelsen 
ska dessa resultat behandlas restriktivt för företag som inte klassificeras K3. Även om vi 
finner något parallella samband med tidigare forskning rekommenderar vi ändå att 
studien inte ska generaliseras på andra företag än svenska K3-företag med finansiella 
svårigheter. 
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Övriga	

Verksamhetsrel
aterade	

Ekonomiska	

Bilaga	1	–	Osäkerhetsfaktorer	

-	Negativt	eget	kapital	eller	negativt	rörelsekapital	
-	Lån	vars	förfallodag	närmar	sig	utan	att	det	finns	realistiska	
möjligheter	att	lånen	kommer	att	förnyas	eller	betalas;	eller	
överdrivet	beroende	av	kortfristig	upplåning	för	att	finansiera	
anläggningstillgångar.	
-	Indikationer	att	kreditgivare	drar	tillbaka	sitt	finansiella	stöd	
-	Negativa	operationella	kassaflöden	enligt	historiska	eller	
prognostiserade	finansiella	rapporter	
-	Ogynnsamma	ekonomiska	nyckeltal.	
-Betydande	rörelseförluster	eller	värdenedgång	på	tillgångar	som	
används	för	att	generera	kassaflöden.	
-	Efterskott	eller	upphörande	av	utdelningar.	
-	Oförmåga	att	betala	borgenärer	på	förfallodagen	
-	Oförmåga	att	uppfylla	lånevillkor	
-	Övergång	från	att	ha	kredit	till	att	behöva	betala	kontant	vid	
leverans.	
-	Oförmåga	att	kunna	finansiera	nödvändig	produktutveckling	eller	
andra	viktiga	investeringar	

	

-	Företagsledningens	planer	att	likvidera	bolaget	eller	upphöra	
med	verksamheten.	
-	Förlust	av	viktig	personal	utan	att	de	ersätts.	
Förlust	av	en	viktig	marknad,	viktiga	kunder,	franchise,	licens	eller	
en	huvudleverantör.	
-	Problem	med	arbetskraft	
-	Brist	på	viktiga	varor.	
-	Uppkomst	av	en	framgångsrik	konkurrent	

	

-	Brist	på	kapitaltäckning	eller	andra	lagstadgade	krav.	
-	Pågående	rättsliga	processer	mot	enheten	som,	med	framgång	
för	motparten,	kan	utmynna	i	krav	som	sannolikt	inte	kan	
uppfyllas.	
-	Ändringar	i	lagar	eller	annan	författning	som	kan	få	en	ogynnsam	
påverkan	på	företaget.	
-	Oförsäkrade	eller	underförsäkrade	katastrofer	som	kan	inträffa.	
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Företag	med	konkurs	inledd	efter	2008-
01-01	

Företag	där	konkurs	är	avslutad	efter	
2008-01-01	

3321	

29320	

Företag	med	senaste	rapporterade	bokslut	
mellan	2007-12	&	2011-11.	Följer	gamla	
regler	för	K3	

Bas	för	K3	med	kriterierna	45	anställda,	45Mkr	
nettoomsättning	&	20Mkr	tillgångar.	2/3	måste	
uppfyllas.	Gamla	regler	för	K3.	

Utifrån	basen	på	gamla	regler	ovan	har	företagen	
gåtts	igenom.	Uppfyller	de	2/3	”riktiga	kriterier”	
för	dåvarande	K3	är	företaget	kvar	i	urvalet.	
Dessutom	är	de	företag	som	gått	i	konkurs	>1år	
efter	senaste	bokslutet	ej	inkluderade	i	urval.	

14217	

6967	

264	+	1	

112	

75+1	

41	

Företag	med	senaste	rapporterade	bokslut	
efter	2011-11.	Följer	nya	regler	för	K3.	

Bas	för	K3	med	kriterierna	45	anställda,	70Mkr	
nettoomsättning	&	30Mkr	tillgångar.	2/3	måste	
uppfyllas.	Nya	regler	för	K3	

Utifrån	basen	på	nya	regler	ovan	har	företagen	
gåtts	igenom.	Uppfyller	de	2/3	”riktiga	kriterier”	
för	nuvarande	K3	är	företaget	kvar	i	urvalet.	
Dessutom	är	de	företag	som	har	en	inledd	konkurs	
>1år	efter	senaste	bokslutet	ej	inkluderade	i	urval.	

13952	

6855	

189	

71	

4405+	
7052	

Bilaga	2	-Beskrivning	av	urvalsprocessen	
för	konkursföretagen	

Bort-
valda	

Kvar	i	
urval	

Totalt	
32641	
	

Totalt	
21184	
	

Totalt	
377	
	

Totalt	
117	
	

Totalt	
20807	
	

Totalt	
11457	
	

Totalt	
260	
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Bilaga	3	–Exempel	på	bearbetning	av	förvaltningsberättelsen	

Kod	1	–	Väldigt	
positiv	

Kod	5	–	Väldigt	
negativ

v	

Kod	4	–	
Övervägande	

negativ

Kod	3	–	Neutralt	
alt.	

intetsägande

Kod	2–
Övervägande	

positiv

-Stark	position	på	
marknad	och	
förutsättningar	goda	för	
positiv	utveckling.	
-Orderstock	hög	och	god	
volymutveckling	väntar.	
	
	

-	Goda	framtidsutsikter,	
kommer	växa	med	stärkt	
lönsamhet	
-Stor	efterfrågan	och	väntar	
öka	produktion	avsevärd	
	

	

Konkurs	 Ej	konkurs	

-Omstruktureringar	och	
ser	med	tillförsikt	på	
framtiden	
-Utsikter	bedöms	som	
relativt	goda	
	
	

-	Ser	positiva	signaler,	trots	
förlustår,	branschen	tros	stiga	
-Omstrukturerar	och	ska	vidta	
åtgärder	för	att	kunna	nå	
positivt	resultat	
	
-	

-Nämner	ingenting	om	
framtiden	
-	Har	tänkt	bredda	sin	
verksamhet	
-Ser	minskad	efterfrågan	men	
minskade	kostnader	
	

-Nämner	ingenting	om	
framtiden		
-	Tänkt	öka	kundnyttan	
genom	förbättrade	
arbetsrutiner	
	
	

-Vikande	konjunktur	
-Tuff	marknads-	situation,	
måste	minska	kostnader	
och	sänka	priser	
	
	
	

-Har	tänkt	fortsätta	i	minskad	
omfattning.	
-	Många	butiker	läggs	ned	och	
fortsätter	sin	omstrukturering	
	

-Tvivel	finns	om	fortsatt	drift,	
överväger	om	konkurs	
-	Finansiell	kris	o	tvingas	varsla	
	

-	Förväntar	sig	en	klart	
negativ	utveckling	
-Är	i	företags-
rekonstruktion	
som	är	största	risken	för	
fortsatt	drift	
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