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Sammanfattning 
Ett bolags finansiella rapportering är en viktig informationskälla för dess intressenter. När en 
revisor granskar ett bolags finansiella situationen ger det en kvalitetssäkring som kan vara 
avgörande för intressenternas beslutsfattande. Dock har ett antal revisionsskandaler, såsom 
Enronskandalen, lett till att revisionskvaliteten har ifrågasatts. Det första steget i revisionen är 
att identifiera om det råder tvivel om ett bolags fortlevnad, det andra steget är att avgöra om 
revisorn ska yttra sig angående going concern. Om ett bolag möter finansiell problematik kan 
det anses vara finansiellt stressat vilket kan ge revisorn incitament att utfärda ett going concern-
yttrande (GCY) och olika indikatorer på finansiell stress kan påverka yttrandets träffsäkerhet. 
Ytterligare en aspekt som kan påverka träffsäkerheten i ett GCY är enligt tidigare forskning 
revisorns byråtillhörighet där skillnader kan förekomma mellan grupperna Big 4 och non-Big 
4. Dock har det påvisats att Big 4 och non-Big 4 inte är homogena grupper.  
 
Syftet med denna studie var att beskriva och analysera skillnader i träffsäkerhet vid utfärdandet 
av GCY bland bolag som sedermera drabbats av konkurs, dels vid förekomsten av finansiell 
stress och dels kopplat till skillnader beroende på revisorns byråtillhörighet. Studiens urvalsram 
utgjordes av samtliga reviderade bolag som drabbats av konkurs mellan januari-september år 
2014. 1 407 av dessa konkursdrabbade bolag ingick i datainsamlingen då de uppfyllde 
premisserna för  studien. I resultatet presenteras träffsäkerheten i utfärdade GCY och hur det 
kan kopplas till olika indikatorer på finansiell stress, korrelationen mellan ett GCY och 
indikatorer på finansiell stress samt hur träffsäkerheten i utfärdade GCY och olika indikatorer 
på finansiell stress kan kopplas till byråtillhörighet. Dataanalysen inkluderade binär logistisk 
regression, ordinal logistisk regression och korrelationsanalys. Studien påvisade att finansiell 
stress har en positiv påverkan på träffsäkerheten i ett GCY. Vidare påvisade studien en större 
träffsäkerhet bland Big 4 än bland byråer tillhörande gruppen non-Big 4. Studien påvisade även 
skillnader inom båda dessa grupper varvid andra egenskaper hos revisionsbyråerna än dess 
storlek tycks ha en inverkan på träffsäkerheten.  
 
Nyckelord: Revision, going concern-yttrande (GCY), träffsäkerhet, finansiell stress, konkurs, 
byråtillhörighet. 
 
 
  



 

Abstract 
A company's financial reports is an important source of information for its stakeholders. As an 
auditor reviews a company's financial situation it gives a seal of quality to it which could be 
critical for the stakeholders in their decision making. However, a number of auditing scandals, 
such as the Enron scandal, has led to the quality of the audit being questioned. The first step of 
the audit is to review a company's financial information and to identify if there are doubts about 
its survival, the second step is to determine if there is a need to issue a going concern opinion 
(GCO). A company facing financial problems can be considered financially distressed which 
can give the auditor an incentive to issue a GCO and different indicators of financial distress 
can affect the accuracy of the GCO to different degrees. According to previous research, the 
auditors’ bureau affiliation can also be an aspect affecting the accuracy of a GCO and the 
accuracy can differ between the groups Big 4 and non-Big 4. However, in previous research it 
has been demonstrated that Big 4 and non-Big 4 are not homogenous groups. 
 
The purpose of this study was to describe and analyse differences in the accuracy of issued 
GCO’s among companies that later was affected by bankruptcy as financial distress occurred 
and also linked to differences depending on the auditor’s bureau affiliation. The study's 
sampling frame consisted of all audited companies affected by bankruptcy between January-
September in 2014. 1 407 of these companies were used for the data gathering as they met the 
premises set for the study. The result presents the accuracy of issued GCO’s and how it can be 
linked to various indicators of financial distress, the correlation between a GCO and indicators 
of financial distress and how the accuracy of an issued GCO and various indicators of financial 
stress can be linked to bureau affiliation. This was conducted by using binary logistic 
regression, ordinal logistic regression and correlation analysis. The study showed that financial 
distress has a positive impact on the accuracy of a GCO. Furthermore, the study showed an 
increased accuracy for Big 4 in comparison to non-Big 4. The result also demonstrated that 
differences within these groups exists whereby other characteristics of the bureau can have an 
impact on the accuracy of a GCO, rather than size. 
 
Keywords: Audit, going concern opinion (GCO), accuracy, financial distress, bankruptcy, 
bureau affiliation. 
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Big N – Artikelförfattarnas samlingsbegrepp för vad de ansett vara de största revisionsbyråerna. 

Bolag – De aktiebolag som revisorn reviderar. 

Byrå – Den revisionsbyrå som revisorn tillhör. 

GCY – Going concern-yttranden, yttranden om ett bolags fortlevnad. 

Non-Big 4 – Revisionsbyråer med undantag för Big 4. 
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1 Inledning  
I inledningskapitlet presenteras problematisering rörande utfärdandet av ett GCY, träffsäkerhet i ett 
GCY och problematik kopplat till situationen då bolag möter finansiell stress. Vidare berörs även 
skillnader i träffsäkerhet kopplat till byråtillhörighet. Med grund i detta presenteras sedan 
problemformulering med studiens frågeställningar samt studiens syfte.  

 

1.1 Problematisering 

Revision handlar om att revisorn som en oberoende part ska kvalitetssäkra den information som 
produceras av ett bolag samt verka för bolagets intressenter (Ruiz-Barbadillo et al., 2004). Detta 
för att säkerställa att informationen ger en rättvisande bild av bolaget (Öhman et al., 2006) 
utifrån en bedömning av dess finansiella ställning (Anandarajan et al., 2008). I revisorns 
bedömning görs överväganden om huruvida bolaget kan överleva under en överskådlig framtid 
och om det är möjligt att bolaget inte kommer att likvideras inom en snar framtid. Finns det 
problem kopplat till detta ska revisorn ha förmågan att upptäcka det och sedan rapportera om 
det i form av ett going concern-yttrande (GCY). Informationen utgör en grund för 
intressenternas beslut kopplat bolaget. (Ruiz-Barbadillo et al., 2004) Dock har 
revisionskvaliteten och dess tillförlitlighet ifrågasatts då ett antal revisionsskandaler 
uppmärksammats såsom exempelvis Enrons konkurs i början av 2000-talet (Öhman, 2007).  
 
Bedömningen av huruvida ett GCY ska utfärdas ställer höga krav på revisorn (Anandarajan et 
al., 2008).  Eftersom revisorn är medveten om att ett GCY kan innebära ett antal risker för det 
reviderade bolaget kan det skapa en osäkerhet (Venuti, 2004). Ett GCY kan ge negativa signaler 
till viktiga intressenter och göra dem restriktiva i sina beslut kopplade till bolaget (Menon & 
Williams, 2010; DeFond et al., 2002; Citron & Taffler, 2001). Även ett felaktigt utfärdat GCY 
kan ge negativa följder (Tagesson & Öhman, 2015; Geiger & Rama, 2006). Därmed är det 
angeläget att de yttranden som utfärdas görs på korrekta grunder och att de faktiskt utfärdas då 
situationen kräver det, det vill säga att träffsäkerheten är hög (Bruynseels et al., 2011). 
Förhållanden mellan revisorn och bolaget blir därmed av vikt eftersom revisionsbyrån är 
beroende av de inkomster som revisionen inbringar (Geiger & Raghunandan, 2002; Chow & 
Rice 1982). Detta kan göra revisorn mer restriktiv i att yttra sig om ett bolags fortlevnad (Geiger 
& Raghunandan, 2002; Chow & Rice 1982) då ett utfärdat GCY kan ge bolaget incitament att 
byta revisor vilket kan ge ekonomiska följder för revisionsbyrån (Svanberg & Öhman, 2014; 
Geiger & Rama, 2006; Chow and Rice, 1982). Revisorns ansvar gentemot intressenterna ställs 
därmed mot lojaliteten till det reviderade bolaget (Menon & Williams, 2010; DeFond et al., 
2002; Citron & Taffler, 2001).  
  
En situation som underlättar bedömningen av behovet att utfärda ett GCY under en revision är 
då det reviderade bolaget möter finansiell stress (Arnedo et al., 2008; Carcello et al., 2003; 
Geiger & Raghunandan, 2002; Citron & Taffler, 2001; Moizer, 1995). Sannolikheten för att en 
revision ska resultera i ett GCY ökar i samband med finansiell stress (Tagesson & Öhman, 
2015; Myers et al., 2014; Kaplan & Williams, 2013; Geiger et al., 2005; Geiger & 
Raghunandan, 2002; Citron & Taffler, 1992) då det antyder att problem finns kopplat till 
bolagets finansiella situation (Hakkio & Keeton, 2009; Meeks & Meeks, 2009). Det har även 
påvisats att förekomsten av finansiell stress ger en högre träffsäkerhet i ett GCY bland bolag 
som sedermera drabbats av konkurs i jämförelse med då finansiell stress inte förekommit 
(Arnedo et al., 2008; Geiger & Raghunandan, 2002). Föreligger finansiell stress är det dock 
inte en nödvändighet att utfärda ett GCY då ett sådant yttrande även kan grunda sig på andra 
faktorer (Tagesson & Öhman, 2015; Ruiz-Barbadilo et al., 2004). Vidare kan det reviderade 
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bolagets hantering av den finansiella stressen också påverka huruvida ett GCY utfärdas 
(Bruynseels et al., 2011). 
 
Vad som behandlas som en indikation på finansiell stress skiljer sig dock åt i tidigare forskning 
(Geng et al., 2015; Koh et al., 2015; Hakkio & Keeton, 2009). De olika indikatorerna som 
förekommer berör också skilda områden av ett bolags finansiella information och kan i 
årsredovisningen exempelvis baseras på eget kapital (Tagesson & Öhman, 2015; Sun, 2007; 
Illing & Liu, 2006; Hopwood, 1994), andra balansräkningsposter än eget kapital (Geng et al., 
2015; Cohen et al., 2012; Sun, 2007; Hopwood, 1994) eller resultat (Geng et al., 2015; Tagesson 
& Öhman, 2015; Sun, 2007; Geiger & Raghunandan, 2002; Hopwood, 1994). En vanligt 
förekommande indikator som utgör ett tydligt tecken på finansiell stress är då eget kapital 
understiger halva aktiekapitalet vilket kan innebära ett flertal risker för ett bolag (Tagesson & 
Öhman, 2015; Illing & Liu, 2006). Trots användningen av olika indikatorer tycks forskare vara 
överens om att en finansiellt stressad situation verkar negativt över tid med konkurs som en 
vanlig konsekvens för bolaget om en förändring inte inträffar (Geng et al., 2015). Finansiell 
stress kan, liksom ett utfärdat GCY, ge en negativ påverkan på ett bolags intressenter då det 
signalerar osäkerhet kring bolagets finansiella ställning vilket kan göra att en redan 
problematisk situation förvärras ytterligare (Meeks & Meeks, 2009). Då revisorer är medvetna 
om den problematik som möter ett bolag i finansiell stress tillsammans med de problem som 
kan tillkomma i samband med ett utfärdat GCY riskerar det att påverka revisorn och äventyra 
dennes oberoende (Geiger & Raghunandan, 2002; Moizer, 1995; Chow & Rice 1982). 
 
Ett ämne som uppmärksammats inom forskningen rörande GCY är huruvida byråtillhörighet 
har en inverkan på yttrandet. Träffsäkerhet i ett GCY har i samband med detta varit föremål för 
diskussion, främst med tonvikt på skillnader mellan byråer tillhörande Big 4 (som är en specifik 
grupp inom Big N) och non-Big 4. (Tagesson & Öhman, 2015; Sundgren & Svanström, 2014; 
Choi et al., 2010; Geiger & Rama, 2006) Forskning har påvisat att större revisionsbyråer 
tenderar att utfärda GCY i högre grad än mindre byråer (Tagesson & Öhman, 2015; Sundgren 
& Svanström, 2014; Bruynseels et al., 2011; Choi et al., 2010). Det kan bland annat grunda sig 
på att dessa byråer har mer resurser för att utföra en revision vilket ökar möjligheten att finna 
tecken på finansiell stress och annan problematik rörande det reviderade bolagets fortlevnad 
(Tagesson & Öhman, 2015; Bruynseels et al., 2011; Choi et al., 2010). Vidare har forskning 
funnit att större revisionsbyråers träffsäkerhet förbättrats sedan år 2001 i jämförelse med mindre 
byråer där antalet felaktigt utfärdade GCY ökat (Myers et al., 2014). Samtidigt har annan 
forskning påvisat att de större revisionsbyråerna i lägre grad utfärdar ett GCY till finansiellt 
stressade bolag (Kaplan & Williams, 2012). Förutom att påvisa skillnader i träffsäkerhet mellan 
Big 4 och non-Big 4 har forskning funnit att dessa grupper inte är homogena. Skillnader finns 
även inom grupperna vilket tyder på att andra faktorer än byråtillhörighet kopplat till Big 4 eller 
non-Big 4 påverkar träffsäkerheten. (Tagesson & Öhman, 2015; Francis & Yu, 2009) Forskning 
har även funnit att det inte förekommer några kvalitetsskillnader mellan större och mindre 
byråer (Geiger et al., 2005; Citron & Taffler, 1992). 
 

1.2 Problemformulering 

I samband med att en revisor överväger att utfärda ett GCY till ett bolag kan förekomsten av 
finansiell stress underlätta bedömningen eftersom det indikerar fortlevnadsproblem (Carcello 
et al., 2003; Citron & Taffler, 2001; Moizer, 1995) och forskning har påvisat att finansiell stress 
ger en ökad träffsäkerhet bland bolag som sedermera drabbas av konkurs (Arnedo et al., 2008; 
Geiger & Raghunandan, 2002). Tydliga indikatorer för vad som faktiskt utgör finansiell stress 
skiljer sig dock åt i forskningen (Geng et al., 2015; Koh et al., 2015; Hakkio & Keeton, 2009). 
Även byråtillhörighet kan ha en inverkan på träffsäkerheten. Samtidigt har forskning visat att 
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grupperna Big 4 och non-Big 4 inte är homogena (Tagesson & Öhman, 2015; Francis & Yu, 
2009). Utifrån ovanstående har följande frågeställningar formulerats: 
 

• I vilken utsträckning påverkar olika indikatorer på finansiell stress träffsäkerheten i 
samband med utfärdandet av ett GCY? 

 
• I vilken utsträckning påverkar revisorns byråtillhörighet träffsäkerheten i ett GCY i 

samband med förekomsten av indikatorer på finansiell stress? 
 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera huruvida träffsäkerheten i ett utfärdat 
GCY påverkas av olika indikatorer på finansiell stress som förekommer hos bolag som 
sedermera drabbats av konkurs och vilken av dessa indikatorer som har starkast samband med 
GCY. Vidare syftar studien till att beskriva och analysera huruvida träffsäkerheten bland bolag 
som möter finansiell stress påverkas av revisorns byråtillhörighet. 
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2 Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen beskrivs revisorns roll, innebörden av ett GCY och dess träffsäkerhet. 
Vidare berörs situationen finansiell stress, dess påverkan på träffsäkerheten i ett GCY samt olika 
indikatorer på finansiell stress. Dessutom behandlas GCY och finansiell stress kopplat till skillnader 
mellan olika revisionsbyråer. I samband med detta presenteras även studiens hypoteser.  

 

2.1 Revisorns roll 

Finansiell information i form av årsredovisningar är av vikt för intressenter som har ett intresse 
av hur det går för ett bolag. Informationen ger en bild av hur situationen ser ut för bolaget och 
dess verksamhet.  (Geng et al., 2015; Wanke et al., 2015; Gassen & Schweder, 2010; Öhman 
et al., 2006) Vidare fungerar den finansiella informationen som en grund för intressenters beslut 
som berör bolaget (Geng et al., 2015; Wanke et al., 2015).  
 
För att ge en säkerhet till den information som bolaget lämnar och därmed skapa förtroende till 
dess ekonomiska förhållanden finns revisorn. Därigenom har revisorn givits ett ansvar 
gentemot intressenterna (Ruiz-Barbadillo et al., 2004). Revisorn ger genom revisionen en 
kvalitetsstämpel till bolagets finansiella information (Öhman et al., 2006) då denne utför en 
granskning av bolagets ställning och resultat vilket kommuniceras till intressenterna (Geiger & 
Raghunandan, 2002). Förekommer problem kring den finansiella situationen ska revisorn 
rapportera om det (Ruiz-Barbadillo et al., 2004), dock ska denna rapportering göras restriktivt 
eftersom sådan information kan riskera att skada det reviderade bolaget (Öhman et al., 2006). I 
samband med granskningen ställs krav på revisorn om att denne ska vara oberoende, besitta 
den kompetens som behövs för att utföra revisionen och ha förmågan att finna felaktigheter och 
rapportera om dessa (Öhman et al., 2006; DeAngelo, 1981). Utförs revisionen på ett korrekt 
sätt ger det bolagets intressenter det underlag som behövs för att ha möjlighet att fatta beslut på 
goda grunder (Menon & Williams, 2010). 
  
Samtidigt som revisorn har ett ansvar gentemot intressenterna (Ruiz-Barbadillo et al., 2004) 
föreligger det ett kontraktsmässigt och ekonomiskt förhållande till det reviderade bolaget 
(DeAngelo, 1981). Revisionsbyråerna är i behov av de inkomster som bolaget ger, framförallt 
då branschen blivit allt mer affärsmässig och revisionen fungerar som en ingång till andra 
tjänster såsom redovisning och rådgivning vilket inbringar högre inkomster för 
revisionsbyråerna än revisionsuppdragen (Asthana & Boone, 2012; Dopuch & King, 1991). 
Denna ökade grad av affärsmässig inriktning kan dock skapa problem för revisorn att 
upprätthålla en oberoende roll (Asthana & Boone, 2012) i de fall oberoendet ställs mot att 
vidhålla en god relation till det reviderade bolaget (Carrington et al., 2013). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13
 

Förhållandet mellan de tre parterna i revisionen, det vill säga de redovisningsberättigade 
(intressenterna), de redovisningsskyldiga (bolaget) och revisorn, illustreras enligt figur 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    

          
 

Figur 1. Ansvarighetsmodell (Öhman et al., 2006). 

 
Enligt figur 1 går en del av den information som produceras av ett bolag direkt till de 
redovisningsberättigade utan en närmare granskning av revisorn (a), medan annan information 
går från de redovisningsskyldiga till revisorn (b) för att kvalitetssäkras innan det når de 
redovisningsberättigade (c). Den information som kvalitetssäkras kan till viss del påverkas av 
de redovisningsskyldiga men styrs även av lagar och regleringar. (Öhman et al., 2006) Problem 
kan uppstå i samband med detta då den allt mer affärsmässiga inriktningen på revisionen 
innebär att punkt (c) får mindre prioritet i jämförelse med punkt (b), det vill säga att revisorn 
värnar mer om det reviderade bolaget än om berörda intressenter (Bazerman et al., 1997) för 
att inte förlora bolaget som inkomstkälla (Citron och Taffler, 1992). Finns en sådan prioritet 
hos revisorn riskerar det att påverka rollen som oberoende part (Öhman et al., 2006; Haynes et 
al., 1998). 
 

2.2 Going concern-yttranden (GCY) 

2.2.1 Utfärdandet av ett GCY 

En av de svåraste delarna för revisorn under revisionen är att besluta om huruvida det är 
nödvändigt att utfärda ett GCY eller inte (Tagesson & Öhman, 2015; Anandarajan et al., 2008). 
Beslutet inkluderar en bedömning där revisorn, efter att ha sett över bolagets situation, ska 
avgöra huruvida det finns en möjlighet för bolaget att överleva under en överskådlig framtid, 
det vill säga att bedöma bolagets förmåga till fortlevnad (Carcello et al., 2003). Ett vanligt mått 
för detta är att bolaget ska kunna överleva under minst ett år framåt från det att årsredovisningen 
färdigställts (Anderson, 2010; Ruiz-Barbadillo et al., 2004). Bedömningen av ett bolags 
fortlevnad ska göras under varje revision och finns frågetecken kopplat till detta ska ett yttrande 
avges i revisionsberättelsen (Venuti, 2004; Geiger & Raghunandan, 2002). 
  
 

Kvalitetssäkrad information för 
redovisningsskyldigas beslutsfattande  

(a) (b) 

 (c) 

Information för kvalitetssäkring 

Redovisningsskyldiga* 

Information för 
redovisningsberättigades 
beslutsfattande 

Redovisningsberättigade** 
 

Revisor*** 

* Redovisningsskyldiga: Representanter för ledningen med ansvar för verksamhet, förvaltarskapsskyldigheter och  
skyldighet att avge rättvisande uppgifter. 
** Redovisningsberättigade: Investerare och andra intressenter berättigade till information för deras beslutsfattande. 
*** Revisor: Oberoende yrkesperson, ansvarig för att kvalitetssäkra information, d.v.s. att det ger en rättvisande bild och 
är komplett. 
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I samband med att revisorn ska utföra en bedömning om ett bolags fortlevnad har en 
tvåstegsprocess uppmärksammats. Processen inkluderar dels att revisorn ska göra en 
bedömning om det finns problematik kopplat till bolagets finansiella ställning vilket kan 
påverka dess framtida överlevnad, dels inkluderar processen en avvägning om huruvida den 
potentiella problematiken ska rapporteras genom ett GCY. (Tagesson & Öhman, 2015; 
Sundgren & Svanström, 2014; Ruiz-Barbadillo et al., 2004) Hur ett GCY tar sig i uttryck i 
revisionsberättelsen är sedan upp till revisorn och kan skilja sig åt beroende på vilken revisor 
som genomfört revisionen och hur tydligt denne vill vara om bolagets fortlevnad i sitt yttrande 
(Tagesson & Öhman, 2015; Arnedo et al., 2008). 
  
Eftersom revisorn ska verka i intressenternas intresse och hålla dem informerade om bolagets 
situation (Ruiz-Barbadillo et al., 2004) är det av vikt att ett yttrande om bolagets fortlevnad är 
korrekt (Carcello et al., 2003). En medvetenhet om effekten som kan tillkomma i samband med 
att ett GCY utfärdas kan påverka revisorn och skapa en osäkerhet hos denne till huruvida 
yttrandet bör utfärdas (Venuti, 2004). Att det finns en osäkerhet kring fortlevnaden kan felaktigt 
tolkas av intressenterna som att bolaget faktiskt står inför att inte ha förmåga att överleva en 
längre tid (Menon & Williams, 2010; Citron & Taffler, 2001) och att bolaget är nära att drabbas 
av konkurs (Bruynseels et al., 2011). Dessa negativa signaler kan innebära att investerare med 
intresse i bolaget väljer att inte investera, att leverantörer inte är villiga att ge krediter eller att 
banker inte är villiga att ge lån (Menon & Williams, 2010). I samband med utfärdandet kan 
revisorn även ha i åtanke att ett GCY fungerar som en självuppfyllande profetia varvid det kan 
göra dem mer restriktiva i att utfärda ett sådant (Citron & Taffler, 2001). Om revisorns 
revisionsbyrå är ekonomiskt beroende av bolaget som revideras i form av att revisionen 
inbringar viktiga inkomster kan förhållandet mellan revisorn och bolaget också påverka 
revisorns villighet att utfärda ett GCY (Citron & Taffler, 1992; Chow & Rice 1982). 
Exempelvis kan det reviderade bolaget anse sig ha fått ett felaktigt utfärdat GCY vilket kan 
innebära att det väljer att gå till en annan revisionsbyrå (Geiger & Rama, 2006). Risken som 
uppstår är att revisorn väljer att inte yttra sig om bolagets fortlevnad trots att situationen kräver 
det (Chow & Rice 1982). Det kan i sin tur innebära att kraven som ställs på revisorn om att 
kvalitetssäkra bolagets finansiella information inte uppfylls och revisorns roll som oberoende 
äventyras (Geiger & Raghunandan, 2002). Samtidigt som oberoendet kan ifrågasättas i 
samband med relationen mellan revisorn och det reviderade bolaget har forskning i USA påvisat 
att den ekonomiska aspekten av förhållandet mellan dessa inte påverkar det som yttras i 
revisionen (Blay & Geiger, 2013) eller huruvida ett GCY utfärdas (DeFond et al., 2002). 
Forskning i USA har även påvisat att förhållandet kan ha en positiv effekt. Exempelvis ger 
högre revisorsarvoden en möjlighet för revisorn att spendera mer tid på revisionen vilket ger 
säkrare bedömningar av fortlevnaden. (Geiger & Raghunandan, 2002) Sannolikheten att 
revisorn vid behov utfärdar ett GCY ökar därmed (Basioudis et al., 2008). 
  
Risken för att ställas inför en rättsprocess kan vara en orsak till att fler GCY utfärdas av 
revisorer. Skälet till detta kan vara att om revisorn inte utfärdar ett GCY vid behov uppstår en 
risk att bolagets intressenter inleder en rättsprocess mot revisorn till följd av att det reviderade 
bolagets fortlevnad egentligen är osäker. (Ruiz-Barbadillo et al., 2004) För att undvika denna 
typ av ansvarighet kan revisorn avge GCY som är svåra att tolka varvid ett yttrande har utfärdats 
men utan att det är helt tydligt i revisionsberättelsen (Arnedo et al., 2008; Carcello et al., 2003). 
Satt i ett svenskt perspektiv är dock graden av rättsprocesser riktade mot revisorer låg (Tagesson 
& Öhman, 2015; Carrington et al., 2013). Utfärdandet kan även påverkas av revisorns kunskap 
om bolagets marknad eller längden på kontraktet mellan revisionsbyrån och det reviderade 
bolaget där en kortare kontraktslängd tenderar att resultera i en högre grad av utfärdade GCY 
och vice versa (Ruiz-Barbadillo et al., 2004). Problematiken kring utfärdandet av ett GCY har 
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även riktats mot revisorns egen förmåga att yttra sig om bolagets fortlevnad. Vid ett flertal 
tillfällen har revisorer misslyckats med att utfärda ett GCY till bolag som sedermera drabbats 
av konkurs (Carey et al., 2008; Ruiz-Barbadillo et al., 2004) och i samband med 
revisionsmisslyckanden har såväl kompetensen hos revisorerna som kvaliteten i revisionen 
ifrågasatts (Öhman, 2007). 
 
2.2.2 Träffsäkerhet i ett GCY 

Revisionskvalitet kan kopplas till hur väl yttrandet överensstämmer med att ett bolag sedermera 
drabbas av konkurs (Arnedo et al., 2008). Trots kravet att revisorn ska kunna göra en 
bedömning om ett bolags fortlevnad har forskning påvisat att brister finns i träffsäkerheten av 
GCY (Ruiz-Barbadillo et al., 2004). Generellt sett är träffsäkerheten låg (Geiger et al., 2005; 
Carey et al., 2008; Geiger och Raghunandan, 2002) och en tendens finns till en ovilja bland 
revisorer att utfärda ett GCY (Venuti, 2004). Vad som dock kan underlätta bedömningen, och 
därmed öka träffsäkerheten, är att revisionen utförs nära en stundande konkurs (Carcello et al., 
1995). 
  
En grund för den låga träffsäkerheten är revisorns medvetenhet om de typer av fel som kan 
uppstå till följd av en felaktig bedömning av bolagets situation. Detta i form av att dels ett så 
kallat Typ I fel kan uppstå där revisorn utfärdat ett GCY till ett bolag som sedermera inte 
drabbats av konkurs under nästkommande räkenskapsår. Dels kan ett så kallat Typ II fel uppstå 
där revisorn inte utfärdat ett GCY till ett bolag som sedermera drabbats av konkurs under 
nästkommande räkenskapsår. (Lai, 2009; Geiger & Rama, 2006) Dessa typer av fel riskerar att 
ge negativa konsekvenser för det reviderade bolaget (Tagesson & Öhman, 2015; Geiger & 
Rama, 2006), exempelvis kan ett felaktigt GCY göra viktiga intressenter försiktiga i sina beslut 
rörande bolaget (Koh, 1992). De mest allvarliga problemen uppstår enligt forskning vid Typ II 
fel (Tagesson & Öhman, 2015; Lai, 2009) där framförallt kostnaderna kan bli höga utifrån 
revisorns perspektiv (Myers et al., 2014). I de fall fel uppstår innebär det att kvaliteten på 
revisionen är låg. För att minska risken för att dessa felaktigheter kopplas till revisorn kan denne 
formulera ett GCY i vaga termer. (Arnedo et al., 2008) Orsaken till felen kan dels bero på 
egenskaper hos revisorn i form av att denne gjort felaktiga antaganden under revisionen 
(Venuti, 2004) och dels att felet har externa orsaker såsom att bolaget träder i likvidation 
självmant (Geiger och Rama, 2006). Forskning i Australien och USA har dock påvisat att 
resultatet av dessa fel inte kan prognostiseras med säkerhet varvid de faktiska konsekvenserna 
inte nödvändigtvis enbart verkar negativt för det reviderade bolaget (Carey et al., 2008; Geiger 
& Rama, 2006). 
  
Forskning har påvisat att det finns skillnader i träffsäkerheten av ett GCY mellan olika länder. 
Internationellt ligger träffsäkerheten på cirka 40-50% där de Anglo-amerikanska länderna 
ligger på den övre procentsatsen (Tagesson & Öhman, 2015; Sundgren & Svanström, 2014; 
Arnedo et al., 2008; Carey et al., 2008; Geiger & Raghunandan, 2002). Satt i en svensk kontext 
har forskning påvisat att träffsäkerheten är lägre än de genomsnittliga internationella nivåerna 
och ligger på mellan 15-22% (Tagesson & Öhman, 2015; Sundgren & Svanström, 2014). 
Skillnaden i träffsäkerheten mellan olika länder kan grunda sig på olika företeelser varvid en 
orsak kan vara graden av reglering för redovisning och revision. Länder såsom Belgien och 
Sverige har en hög grad av reglering på området medan Anglo-amerikanska länder såsom 
Australien och USA styrs av praxis. Vidare kan skillnaden ligga i att forskningen i exempelvis 
Sverige involverar en högre grad mindre bolag med sämre möjlighet att genomföra en 
rättsprocess. (Tagesson & Öhman, 2015) Hur pass tydligt utvecklade standarder för hur ett 
bolags fortlevnad ska bedömas kan också vara en orsak till de skillnader som påvisats (Geiger 
& Rama, 2006). Exempelvis saknas tydliga standarder i Sverige för hur ett GCY ska formuleras 
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vilket skulle kunna underlätta då intressenter läser revisionsberättelsen (Tagesson & Öhman, 
2015). Utifrån ovanstående har följande hypotes formulerats: 
 
H1: Ett GCY utfärdas till en minoritet av de bolag som sedermera drabbas av konkurs. 
 

2.3 Finansiell stress 

2.3.1 Innebörden av finansiell stress 

Finansiell stress kan ses som en del i ett bolags livscykel och är något som de flesta bolag möter 
någon gång under sin verksamhetstid. Detta i form av att ett bolag genomgår faser såsom 
födelse, tillväxt, mognad och tillbakagång vilket kan påverka bolaget på olika sätt. Vad som är 
av vikt är hur ett bolag hanterar de svårigheter de möter för att kunna ta sig igenom det. (Koh 
et al., 2015) Det är en fördel om bolagsledare har välutvecklade rutiner för att upptäcka tidiga 
tecken på finansiell stress för att kunna anpassa verksamheten och motverka problem kopplat 
till situationen (Geng et al., 2015). Förekommer tecken på finansiell stress är det också av vikt 
att bolagsledningen reagerar omedelbart. Det är angeläget att dels få kontroll över bolagets 
kostnader och dels att öka den operationella effektiviteten inom bolaget. Detta kan exempelvis 
göras genom omstruktureringar vilket forskning i Australien och USA har påvisat verkar 
positivt för finansiellt stressade bolag. (Koh et al., 2015; Denis & Kruse, 2000) 
 
Den osäkerhet om ett bolags finansiella situation som förekomsten av finansiell stress indikerar 
kan ha en inverkan på intressenternas relation till bolaget (Hakkio & Keeton, 2009; Meeks & 
Meeks, 2009) såsom exempelvis att investerare blir mer restriktiva att investera i bolaget (Geng 
et al., 2015; Meeks & Meeks, 2009). Enligt forskning utförd i USA kan ny information från ett 
finansiellt stressat bolag skapa starkare reaktioner i jämförelse med då stress inte förekommer. 
För de intressenter som investerat i bolaget kan detta innebära att de följer bolaget och dess 
verksamhet mer noggrant för att säkerställa att de investeringar som gjorts ger något tillbaka. 
(Hakkio & Keeton, 2009) Sker detta hos ett bolag som redan står inför en finansiellt 
problematisk situation kan det göra att läget förvärras ytterligare (Meeks & Meeks, 2009). 
Tillkommer ingen förändring riskerar bolaget likvidation eller i slutänden konkurs (Koh et al., 
2015). 
 
I bedömningen om ett bolags fortlevnad kan finansiell stress utgöra en grund för revisorn att 
utfärda ett GCY (Carcello et al., 2003; Citron & Taffler, 2001; Moizer, 1995). Detta då 
finansiell stress är det största skälet till att ett bolag går i konkurs (Sun, 2007). Förekommer 
denna typ av finansiella problem hos ett bolag ger det revisorn ett starkt incitament att utfärda 
ett GCY och det har påvisats att denna relation är ett vanligt förekommande (Arnedo et al., 
2008; Geiger & Raghunandan, 2002). Forskning har också påvisat att för bolag som är 
finansiellt stressade är sannolikheten att de ska få ett GCY högre i jämförelse med bolag som 
inte möter en sådan situation (Tagesson & Öhman, 2015; Arnedo et al., 2008; Ruiz-Barbadilo 
et al., 2004; Geiger & Raghunandan, 2002; Citron & Taffler, 1992). Förekomsten av finansiell 
stress gör fortlevnadsproblemen tydligare (Bruynseels et al., 2011) och desto svårare den 
finansiellt stressade situationen är, desto större är sannolikheten att bolaget kommer att få ett 
GCY (Myers et al., 2014; Geiger et al., 2005). Detta då risken för konkurs är högre ju svårare 
den finansiella stressen är (Sun, 2007). Därmed läggs det under en revision stor vikt vid 
finansiell stress i samband med bedömningen av ett bolags fortlevnad (Arnedo et al., 2008; 
Geiger & Raghunandan, 2002).  
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2.3.2 Träffsäkerhet i ett GCY kopplat till finansiell stress 

Träffsäkerheten i ett GCY kan påverkas positivt om det reviderade bolaget möter en situation 
av finansiell stress. Eftersom finansiell stress utgör ett tydligt tecken på problem kan ett GCY 
utfärdas på starkare grunder vilket ger en högre träffsäkerhet bland bolag som sedermera 
drabbas av konkurs. (Arnedo et al., 2008; Geiger & Raghunandan, 2002) En orsak till att 
träffsäkerheten är högre bland finansiellt stressade bolag kan enligt tidigare forskning vara att 
den finansiella stressen många gånger är avgörande för att ett GCY ska utfärdas (Hopwood et 
al., 1994). Vidare kan revisorns rädsla för att dras in i en rättsprocess om ett GCY inte utfärdats 
då behovet funnits spela in eftersom finansiell stress utgör en tydlig indikation på 
fortlevnadsproblematik. (Kaplan & Williams, 2013). Träffsäkerheten kan ytterligare förbättras 
bland finansiellt stressade bolag genom att revisorn har god kännedom om den marknad som 
bolaget befinner sig på (Ruiz-Barbadillo et al., 2004). 
  
Forskning har påvisat att antalet bolag som utfärdats med ett GCY är högre bland bolag som 
befinner sig i en finansiellt stressad situation. I USA har det påvisats att ett GCY utfärdats till 
72% av de bolag som varit finansiellt stressade och sedermera drabbats av konkurs. Av de bolag 
som mötte finansiell stress utan att sedermera drabbas av konkurs utfärdades ett GCY till 21%. 
(Myers et al., 2014) Forskning utförd i Sverige har påvisat att bland de bolag som sedermera 
drabbats av konkurs förekom finansiell stress bland 39%. Dock visades det också att många 
konkursdrabbade bolag inte var finansiellt stressade innan konkursdatumet. Detta tyder på att 
bedömningen av huruvida finansiell stress förekommer och om det skapar problem kopplat till 
ett bolags fortlevnad är svår för revisorn. (Tagesson & Öhman, 2015) 
 
2.3.3 Indikatorer på finansiell stress 

Indikatorer på finansiell stress och skiljer sig åt i forskningen på området, dels mellan länder 
och dels mellan forskare. Vad som är tydligt är emellertid att när en osäkerhet finns kopplat till 
ett bolags värdering av sina tillgångar förekommer finansiell stress. (Meeks & Meeks, 2009) 
Situationen som sådan verkar negativt för bolaget och riskerar att leda till konkurs inom en snar 
framtid (Geng et al., 2015). Det finns dock ett antal indikatorer på finansiell stress som är 
återkommande i tidigare forskning. Detta behandlas nedan. 
 
2.3.3.1 Indikatorer baserat på eget kapital 
Indikatorer som kan kopplas till ett bolags eget kapital är att eget kapital understiger halva 
aktiekapitalet samt underskott i balanserade vinstmedel. Att eget kapital understiger halva 
aktiekapitalet innebär att halva aktiekapitalet är förbrukat (Tagesson & Öhman, 2015; Illing & 
Liu, 2006). Indikatorn kan kopplas till problematik inom bolaget i form av att förluster från 
verksamheten förväntas öka, den förlust som tillkommer förväntas ha större spridning och 
bolagets avkastning blir osäker (Illing & Liu, 2006). Satt i en svensk kontext har eget kapital i 
relation till aktiekapitalet fått en viktig roll för att påvisa tecken på att det reviderade bolaget 
möter en finansiellt stressad situation. Svensk lag har i Aktiebolagslagen 25 kap 13§ angett att 
en kontrollbalansräkning ska upprättas då halva aktiekapitalet är förbrukat vilket sedan ska 
granskas av revisorn. Med målet att förhindra oväntade och omfattande konkurser anger även 
det svenska rättssystemet att revisorn ska lämna en anmärkning i revisionsberättelsen om halva 
aktiekapitalet är förbrukat och en kontrollbalansräkning inte upprättats, vilket dock inte ska ses 
som ett utfärdande av ett GCY. (Tagesson & Öhman, 2015; Öhman & Wallerstedt, 2012)  
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Underskott i balanserade vinstmedel är en indikator som är välanvänd bland revisorer och 
fungerar som en informativ indikator på finansiell stress. Förekommer detta inom ett bolag är 
det en tydlig indikator på finansiella svårigheter. (Sun, 2007; Hopwood, 1994) Utifrån 
ovanstående och vad som angetts i avsnitt 2.3.2 har följande hypoteser formulerats: 
 
H2a: Träffsäkerheten i ett GCY förbättras när ett bolags eget kapital understiger halva 
aktiekapitalet, i jämförelse med när det inte gör det. 
 
H2b: Träffsäkerheten i ett GCY förbättras när ett bolag har underskott i balanserade 
vinstmedel, i jämförelse med när det inte har det. 

 
H2c: Träffsäkerheten i ett GCY förbättras när eget kapital understiger halva aktiekapitalet och 
underskott i balanserade vinstmedel förekommer hos ett bolag, i jämförelse med när en eller 
ingen av dessa indikatorer förekommer. 
 
H2d: Indikatorn eget kapital understiger halva aktiekapitalet har starkast samband med 
träffsäkerheten i ett GCY.  
 
2.3.3.2 Indikatorer baserat på balansräkning annat än eget kapital 
Indikatorer som kan kopplas till ett bolags balansräkning annat än eget kapital är negativt 
rörelsekapital och långfristiga skulder genom totala tillgångar. Att ett bolag har ett negativt 
rörelsekapital innebär att omsättningstillgångarna understiger de kortfristiga skulderna 
(Cameran et al., 2016; Gachira et al., 2014). Liksom underskott i balanserade vinstmedel är 
denna indikator välanvänd bland revisorer vid bedömning av ett bolags fortlevnad (Sun, 2007; 
Hopwood, 1994) och kan ha en inverkan på hur väl ett bolag presterar (Baños-Caballero et al., 
2014). Det är en informativ indikator som är pålitlig då den tydligt påvisar huruvida problem 
kopplat till fortlevnaden förekommer (Sun, 2007; Hopwood, 1994). Långfristiga skulder genom 
totala tillgångar är även det återkommande i tidigare forskning (Geng et al., 2015; Cohen et al., 
2012; Sun, 2007). Överstiger skuldsättningen de totala tillgångarna kommer det att påverka den 
långsiktiga betalningsförmågan för bolaget. Ett gränsvärde har framställts för indikatorn i form 
av att finansiell stress anses förekomma om skuldsättningsgraden överstiger 50%. (Cohen et 
al., 2012) Utifrån ovanstående och vad som angetts i avsnitt 2.3.2 har följande hypoteser 
formulerats: 
 
H3a: Träffsäkerheten i ett GCY förbättras när ett bolag har negativt rörelsekapital, i jämförelse 
med när det inte har det. 
 
H3b: Träffsäkerheten i ett GCY förbättras när långfristiga skulder genom totala tillgångar 
överstiger 50%, i jämförelse med när det inte gör det. 
 
H3c: Träffsäkerheten i ett GCY förbättras när negativt rörelsekapital förekommer och när 
långfristiga skulder genom totala tillgångar överstiger 50% hos ett bolag, i jämförelse med när 
en eller ingen av dessa indikatorer förekommer. 
 
2.3.3.3 Indikatorer baserat på resultat 
Indikatorer som baseras på ett bolags resultat är att negativt resultat före skatt och resultat före 
skatt genom totala tillgångar. Negativt resultat före skatt innebär att det finns problem med 
bolagets intäkter vilket innebär att intäkterna understiger kostnaderna och därmed utgör ett 
tecken på finansiell stress (Tagesson & Öhman, 2015; Geiger & Raghunandan, 2002). Resultat 
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före skatt genom totala tillgångar kan kopplas till ett mått på lönsamhet och har påvisats i 
flertalet studier som en indikator på finansiell stress (Geng et al., 2015; Sun, 2007; Hopwood, 
1994). Till detta har ett gränsvärde påvisats som innebär att finansiell stress förekommer om 
detta understiger 2,5% (Geng et al., 2015). Utifrån ovanstående och vad som angetts i avsnitt 
2.3.2 har följande hypoteser formulerats: 

 
H4a: Träffsäkerheten i ett GCY förbättras när ett bolag har negativt resultat före skatt, i 
jämförelse med när det inte har det. 
 
H4b: Träffsäkerheten i ett GCY förbättras när resultat före skatt genom totala tillgångar 
understiger 2,5% hos ett bolag, i jämförelse med när det inte gör det. 
 
H4c: Träffsäkerheten i ett GCY förbättras när negativt resultat före skatt förekommer och när 
resultat före skatt genom totala tillgångar understiger 2,5% hos ett bolag, i jämförelse med när 
en eller ingen av dessa indikatorer förekommer. 
 

2.4 Byråtillhörighet 
2.4.1 Träffsäkerhet i ett GCY kopplat till Big 4 och non-Big 4 
Forskning har påvisat att det finns skillnader kopplat till vilken byrå revisorn tillhör i samband 
med träffsäkerheten då en revisor yttrar sig om ett bolags fortlevnad i form av ett GCY 
(Tagesson & Öhman, 2015; Choi et al., 2010; Geiger & Rama, 2006). Kopplingen som påvisats 
är den mellan storleken på revisionsbyrån och kvaliteten på revisionen där en högre kvalitet 
uppnås av de större byråerna i jämförelse med de mindre (Tagesson & Öhman, 2015; Boone et 
al., 2010; Choi et al., 2010; Geiger & Rama, 2006; Francis et al., 1999). Det har även påvisats 
att tillhörigheten till en byrå som tillhör Big 4 medför högre kvalitet på revisionen i jämförelse 
med revisionsbyråer tillhörande gruppen non-Big 4 (Choi et al., 2010; Arnedo et al., 2008; 
Geiger & Rama, 2006). Som en del i kvaliteten kan graden av utfärdade GCY inräknas (Geiger 
och Rama, 2006) och kopplat till detta har forskning påvisat att större byråer har högre 
träffsäkerhet då de utfärdar yttranden än mindre byråer (Tagesson & Öhman, 2015; Sundgren 
& Svanström, 2014; Bruynseels et al., 2011; Choi et al., 2010). 
 
Det har angetts ett antal skäl som talar för att de större byråernas kvalitet är högre. Genom att 
de större byråerna reviderar de största bolagen, vilket är av betydelse för dessa revisionsbyråers 
framtida inkomster, är det nödvändigt att byråerna håller en hög kvalitet i revisionen för att 
upprätthålla ett gott rykte. Om dessa byråer kan upprätthålla det goda ryktet kommer de att 
kunna ta ut högre arvoden i samband med revisionen. Den ekonomiska sidan ger därmed 
incitament för de större byråerna att hålla en hög revisionskvalitet. (Choi et al., 2010; 
DeAngelo, 1981) Vad som även angivits som skäl i en studie utförd i Kina och Singapore är att 
de stora byråerna inte är beroende av de bolag de reviderar i lika hög grad som de mindre 
byråerna då en förlust av ett bolag inte kommer att slå lika hårt mot dem. Därmed finns 
möjlighet att uppnå en högre revisionskvalitet till följd av att de bolag som revideras inte 
påverkar revisorn i lika hög grad. (Choi et al., 2010) Vidare har de större byråerna en bättre 
möjlighet att utföra en revision av hög kvalitet då deras resurser är större (Tagesson & Öhman, 
2015; Choi et al., 2010; Geiger & Rama, 2006). Detta kan bland annat ge dessa byråer bättre 
möjligheter, rent tekniskt och kunskapsmässigt, att utföra en korrekt revision och avgöra 
huruvida en risk rörande bolagets fortlevnad föreligger (Geiger & Rama, 2006).  
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Samtidigt har forskning påvisat att skillnader inte förekommer i revisionskvaliteten kopplat till 
revisorns byråtillhörighet. Exempelvis har det påvisats att skillnader i träffsäkerheten av ett 
GCY inte kan kopplas direkt till byråtillhörighet. (Geiger et al., 2005; Citron & Taffler, 1992) 
Detta tyder enligt en engelsk studie på att kompetensen bland revisorer är densamma oberoende 
av tillhörighet till en större eller en mindre revisionsbyrå (Citron & Taffler, 1992). Vidare talar 
en spansk studie för att skillnader mellan byråer inte förekommer eftersom de funnit att 
tydligheten i ett GCY inte skiljer sig åt när det kommer från Big N-byråer respektive övriga 
byråer vilket tyder på att storleken på revisionsbyrån inte påverkar kvaliteten (Arnedo et al., 
2008). En studie utförd i USA har funnit att det reviderade bolagets påverkan på revisorn inte 
heller skiljer sig åt mellan större och mindre byråer (Carcello et al., 2003). Vidare går forskning 
i USA isär när det kommer till de typer av fel som kan uppstå under en revision (Myers et al., 
2014; Geiger & Rama, 2006; Geiger et al., 2005). Å ena sidan har forskning påvisat att såväl 
Typ I fel som Typ II fel förekommer i lägre grad bland Big N-byråer (Myers et al., 2014). Å 
andra sidan har det påvisats att det inte förekommer någon skillnad kopplat till byråstorlek vid 
Typ II fel.  Forskning utförd bland bolag som sedermera drabbats av konkurs har inte heller 
funnit någon specifik tendens till att tillhörighet till en Big 4-byrå ger en specifik positiv eller 
negativ effekt på utfärdandet av ett GCY. (Geiger & Rama, 2006; Geiger et al., 2005) 
 
Forskning har påvisat att skillnader kopplat till byråtillhörighet kan tillkomma i samband med 
att revisorn ska yttra sig om ett bolags fortlevnad då finansiell stress förekommer. Det har 
framkommit att revisionsberättelser från Big 4-byråer i högre grad är modifierade än 
revisionsberättelser från non-Big 4-byråer. (Geiger & Rama, 2006; DeFond et al., 2002) De 
större byråerna har bättre möjlighet att bedöma om tecken på finansiell stress förekommer hos 
det reviderade bolaget än vad mindre byråer har vilket ger de större byråerna en högre 
träffsäkerhet i samband med att ett GCY utfärdas. (Bruynseels et al., 2011) Antalet GCY har 
även påvisats utfärdas i högre grad av Big N-byråer i jämförelse med mindre byråer då finansiell 
stress förekommer (Myers et al. 2014; Boone et al., 2010). Samtidigt talar forskning i USA 
emot dessa påståenden och påvisar att det inte förekommer någon skillnad i detta specifikt 
beroende på byråtillhörighet (Geiger & Rama, 2006; Geiger & Rama, 2003). Trots att tidigare 
forskning går isär i huruvida byråtillhörighet har en inverkan på revisionen tycks övervägande 
forskning påvisa att tillhörigheten till kategorin större byråer har en positiv inverkan på 
utfärdandet av ett GCY. Utifrån ovanstående har följande hypoteser formulerats: 
  
H5a: Träffsäkerheten i ett GCY förbättras när revisorn tillhör en Big 4-byrå, i jämförelse med 
när revisorn tillhör en non-Big 4-byrå. 
 
H5b: Träffsäkerheten i ett GCY vid förekomsten av finansiell stress förbättras när revisorn 
tillhör en Big 4-byrå, i jämförelse med när revisorn tillhör en non-Big 4-byrå. 
 
2.4.2 Träffsäkerhet i ett GCY kopplat till enskilda revisionsbyråer 

Samtidigt som skillnader mellan större och mindre byråer har påvisats i samband med utförande 
av revisionen och utfärdandet av ett GCY har forskning funnit att grupperna Big 4 och non-Big 
4 inte är homogena (Tagesson & Öhman, 2015; Francis & Yu, 2009). En studie utförd i USA 
har funnit kvalitetsskillnader i revisionen inom gruppen Big 4 där de största Big 4-byråerna har 
bättre kvalitet i jämförelse med de mindre Big 4-byråerna (Francis & Yu, 2009). En svensk 
studie har också påvisat att skillnader förekommer inom gruppen Big 4 när det kommer till 
träffsäkerheten i ett GCY samt träffsäkerheten i ett GCY vid förekomsten av finansiell stress. 
Revisionsbyrån KPMG, tillhörande Big 4, har en benägenhet att utfärda färre GCY i jämförelse 
med övriga Big 4-byråer. Det gäller även för Mazars bland de tre största non-Big 4-byråerna 
(Mazars, Grant Thornton, BDO). Andelen Typ II fel är också högre hos KPMG i jämförelse 
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med övriga Big 4-byråer samt non-Big 4-byråerna Grant Thornton och BDO. (Tagesson & 
Öhman, 2015) 
 
Vad som är grunden till att skillnader förekommer inom grupperna är dock oklart. Det har 
exempelvis påvisats att de största byråerna inom Big 4 har bättre kvalitet i jämförelse med de 
mindre eftersom de har större möjlighet att utföra en korrekt revision till följd av bättre kunskap 
och erfarenhet. (Francis & Yu, 2009) Detta har ifrågasatts i svensk kontext då det har påvisats 
att KPMG inte skiljer sig varken storleksmässigt eller resursmässigt mot övriga Big 4-byråer i 
Sverige och trots det ändå har sämre träffsäkerhet än de övriga Big 4-byråerna. Dock kan andra 
specifika egenskaper hos de olika revisionsbyråerna, annat än kunskapsmässiga och 
erfarenhetsmässiga kopplat till byråstorlek, ha en påverkan på revisionen. (Tagesson & Öhman, 
2015) Vidare kan även marknadsandelarna mellan byråerna ha en inverkan (Francis, 2004) där 
det i svensk kontext finns stora skillnader mellan byråerna (Tagesson & Öhman, 2015). 
Ytterligare en orsak till skillnaderna inom grupperna kan vara att annat än egenskaper hos 
revisionsbyråerna kan ha en inverkan på revisionskvaliteten såsom egenskaper hos det bolag 
som revideras (Francis & Yu, 2009). Utifrån ovanstående har följande hypoteser formulerats: 
 
H6a: Det förekommer skillnader i träffsäkerheten i ett GCY inom grupperna Big 4- respektive 
non-Big 4-byråer. 
 
H6b: Det förekommer skillnader i träffsäkerheten i ett GCY vid förekomsten av finansiell stress 
inom grupperna Big 4- respektive non-Big 4-byråer. 
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3 Metod 
I metoden redogörs studiens tillvägagångssätt. Inledningsvis presenteras litteratursökning och 
källkritik följt av studiens ansats, metod och forskningsdesign, urval och datainsamling samt statistisk 
bearbetning. Avslutningsvis redogörs för validitet och reliabilitet samt etiska aspekter. 

 

3.1 Litteratursökning och källkritik 

Basen för den kunskap studien grundat sig på insamlades utifrån en litteraturgranskning av 
forskning på området i form av vetenskapliga artiklar. Insamlingen gjordes genom sökmotorn 
“Primo” som tillhandahölls av Mittuniversitetet. Artikelsökningen utgick ifrån studiens 
ämnesområde där främst databaserna ”Emerald” och ”Business Source Premier” användes med 
utgångspunkt i ett antal sökord. Studiens sökord utgjordes av ord som varit förekommande i 
forskning på området och dessa användes dels för sig och dels kombinerade i olika 
konstellationer för att finna relevanta artiklar. Sökord kopplat till ämnet going concern var 
enligt följande: ”Audit”, ”Auditing”, “Audit failure”, ”Audit report”, ”Audit quality”, ”Going 
concern”, ”Going concern opinion”, “Going concern uncertainties”, “Going concern warning“. 
Sökord kopplat till finansiell stress var enligt följande: ”Bankruptcy”, ”Financial distress”. 
Övriga sökord kopplat till ämnet var “Accuracy”, ”Auditing firm”, “Big 4”, ”Big N”, “Bureau 
affiliation”, “non-Big 4”. Utgångspunkten för artiklarna var att de skulle vara ”peer reviewed” 
vilket innebar att de granskats av sakkunniga på området och därmed uppnått en viss kvalitet. 
Genom att genomgående arbeta med artiklar som var ”peer reviewed” kunde vi säkerställa 
forskningens relevans på området samt ge källorna trovärdighet (Bryman & Bell, 2013). 
 
I samband med litteratursökningen fanns risk för att de ämnen som behandlades i studien inte i 
hög grad var föremål för diskussion i forskning på området. För att upprätthålla hög 
trovärdighet och relevans i studien sökte vi samma eller liknande information från flera olika 
källor och kedjereferenser undersöktes genom att hänvisningar i de initialt funna artiklarna 
kontrollerades. Vidare fanns risk för att de artiklar som användes i studien inte var aktuella i 
diskussionen bland forskare. Ambitionen var därför att i så hög grad som möjligt använda 
artiklar som publicerats relativt nyligen. Detta för att säkerställa artiklarnas aktualitet. Äldre 
artiklar användes med försiktighet och avseende de äldre artiklar som användes sökte vi i första 
hand bekräftelse via att områdena berörts i artiklar som publicerats mer nyligen. Övrig litteratur 
som användes var kurslitteratur som ingår på kurser i ämnet företagsekonomi vid 
Mittuniversitetet, främst i form av litteratur som behandlar forskningsmetodik och statistik för 
att ge vägledning i utveckling av metod och statistisk bearbetning av de data som samlades in.  
 

3.2 Ansats, metod och forskningsdesign 

Eftersom studien ämnade undersöka relationerna mellan träffsäkerheten i utfärdade GCY, 
finansiell stress och byråtillhörighet användes en kvantitativ metod med en deduktiv ansats för 
att uppfylla studiens syfte. Utifrån teori på området formulerades studiens forskningsfrågor och 
ett antal hypoteser utvecklades och testades. Därmed har studien ett positivistiskt synsätt vilket 
är tillämpligt då vi ämnat undersöka skillnader och likheter i beteende hos en viss 
urvalspopulation för att sedan dra slutsatser utifrån det (Bryman & Bell, 2013). Metod och 
forskningsdesign har i studien utgjorts av en observationsundersökning där hela populationen 
av konkursdrabbade aktiebolag mellan januari-september under år 2014 ingick. Denna 
information insamlades genom en granskning av samtliga bolags årsredovisningar där dels 
ekonomisk information och dels revisionsberättelsen användes. Utifrån de premisser som sattes 
upp för de bolag som skulle vara en del av studien (se avsnitt 3.3) samt den beroende och de 
oberoende variablerna (se avsnitt 3.4) innefattade mätmetoderna informativ data i form av 
utfärdade GCY, indikatorer på finansiell stress och byråtillhörighet utifrån 1 407 bolag. För att 
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utröna studiens resultat utfördes statistiska tester genom binär logistisk regression, ordinal 
logistiskt regression och korrelationsanalys. 
 

3.3 Urval och datainsamling 

Studiens urval baserades på en lista med samtliga konkursdrabbade bolag under perioden 
januari-september år 2014. Denna lista kom ursprungligen från Kronofogdemyndighetens 
register och fanns tillgänglig via Centrum för forskning om Ekonomiska Relationer (CER) och 
tillhandahölls via en lärare på Mittuniversitetet i Sundsvall. Initialt innehöll listan 5 568 bolag 
i olika bolagsformer (se figur 2). Listan hade tidigare varit föremål för en studie inom ett 
liknande område utförd av två studenter på universitetet och den fungerade som en 
utgångspunkt för denna studie. Dessa studenter hade gjort en sortering av listan där bolagens 
organisationsnummer placerades i nummerordning och en gallring utfördes där enbart 
aktiebolag behölls. Återstående bolag var därefter 4 443 stycken. De två studenterna hade sedan 
skapat en databas utifrån de första 2 000 bolagen på listan och bland dessa fanns ett bortfall på 
939 bolag till följd av att dessa saknade revisor eller årsredovisningar för år 2012/2013. Då vi 
ämnade utföra en bredare studie rörande GCY, finansiell stress och byråtillhörighet utformades 
ett antal variabler (se avsnitt 3.4) vilka adderades till den existerande databasen och antalet 
bolag utökades till samtliga bolag på listan, det vill säga 4 443 stycken. 
 
Studiens data utgick från bolagens årsredovisningar vilka inhämtades från Infotorgs hemsida 
(Infotorg, 2016) som ersatt tidigare Affärsdatas databas och som tillhandahåller 
företagsinformation. Dessa årsredovisningar har granskats och godkänts av bolagsverket varvid 
de ansågs vara en trovärdig informationskälla. Datainsamlingen utfördes genom ett samarbete 
inom ett forskarteam där vi tillsammans med ett annat forskarpar, inom avsatt tidsram, gjorde 
det möjligt att samla in data utifrån hela populationen av konkursdrabbade aktiebolag. Genom 
detta samarbete kunde en stor mängd data insamlas vilket gav möjlighet att dra slutsatser utifrån 
hela populationen. Liksom för de studenter vi fått den initiala listan med granskade bolag ifrån 
utgick vår datainsamling ifrån premisserna att bolagen hade en revisor och att bolagen hade en 
årsredovisning från år 2012/2013. Detta för att vi skulle kunna undersöka huruvida ett GCY 
utfärdats till de bolag som gått i konkurs år 2014 eller inte. Anledningen till att såväl åren 2012 
som 2013 valdes var att även bolag med brutet räkenskapsår skulle kunna ingå i studien liksom 
bolag som inte producerat någon årsredovisning till följd av att de gick i konkurs under början 
av år 2014. De bolag som inte föll under dessa premisser uteslöts varvid denna studie fick ett 
bortfall om 3 036 bolag. En möjlig grund till bortfallet var att ett stort antal av bolagen utgjordes 
av vad som klassas som mindre bolag. Efter år 2010, det år då revisionsplikten avreglerades för 
mindre bolag, gavs dessa bolag möjlighet att välja bort revision (Regeringen, 2015).  
 
För att säkra att granskningen av årsredovisningar utfördes konsekvent inom forskarteamet 
utfördes initialt en pilotstudie där varje medlem i teamet oberoende av varandra granskade tio 
bolag vardera (totalt 40 bolag). Då den första granskningen utförts jämförde forskarparen 
varandras insamlade data genom att byta de tio granskade bolagen med en annan medlem i 
forskarteamet och utföra samma granskning igen. Genom att göra detta kunde vi diskutera 
oklarheter och fastställa hur kommande granskning skulle utföras. Tillsammans med det andra 
forskarparet fördes sedan konstant kommunikation rörande vilka data som skulle insamlas och 
hur oklarheter i årsredovisningarna skulle tolkas. Framförallt var otydligheter i samband med 
GCY föremål för diskussion. Detta för att säkerställa att data samlades in konsekvent inom 
forskarteamet och undvika att felaktig data utgjorde grund för studiens resultat, analys och 
slutsatser. Efter utförd datainsamling fanns, efter bortfall, data från 1 407 bolag (se figur 2).  
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                         Figur 2. Studiens urvalspopulation efter bortfall. 

 

3.4 Operationalisering 

Genom följande operationalisering har vi fastställt de mätmetoder som använts för studiens 
variabler. För att uppnå detta har den beroende och de oberoende variablerna utformas utifrån 
den bakgrund som anges i studiens teoretiska referensram då det är av vikt att nå kärnan av den 
problematik som finns rörande det ämne studien berör (Bryman & Bell, 2013).  
 

3.4.1 Beroende variabel 

Studiens beroende variabel utgörs av GCY då vi avsett att mäta hur träffsäkerheten i yttrandet 
påverkas av ett antal oberoende variabler kopplat till finansiell stress och byråtillhörighet. Hur 
ett GCY utformas kan dock skilja sig åt beroende på vilken revisor som utfört revisionen och 
beroende på hur tydligt revisorn vill uttrycka sig (Tagesson & Öhman, 2015; Arnedo et al., 
2008). En föreslagen standardformulering av ett GCY har angivits. Det är en tydlig formulering 
som är enkel för läsaren att tolka: 
 
”Det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets 
förmåga att fortsätta verksamheten.” (FAR, 2015)  
 
Denna formulering utgjorde en grund för den tolkning av GCY som utfördes i studien i samband 
med datainsamlingen där en granskning av revisionsberättelsen utfördes. Eftersom ett GCY 
saknar en lagstadgad standardformulering har granskningen av revisionsberättelsen i denna 
studie utförts med utgångspunkt i tre kategorier (tabell 1) som angivits i en tidigare studie 
(Arnedo et al., 2008). I kategorierna i tabellen nedan anges olika formuleringar av ett GCY 
vilket denna studie tagit sin utgångspunkt i för att tolka huruvida ett GCY utfärdats eller inte 
eftersom att yttrandets tydlighet kan variera. Detta för att undvika att vi missade ett GCY som 
varit formulerat på ett annat sätt än ovan föreslagen standardformulering. GCY kodades genom 
att de bolag som fått ett yttrande gavs koden 0 och de bolag som inte fått ett yttrande gavs koden 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antal bolag inkluderade i studien

1 407

Antal AB

4 443

Antal konkursdrabbade bolag jan-sep 2014

5 568
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Tabell 1. Grund för tolkning av ett utfärdat GCY (Arnedo et al., 2008) 

Kategori Formulering av ett GCY 
Standardformulering Yttrande enligt standardformulering, inkl. alla vitala ord alt. 

flertal vitala ord eller fåtal vitala ord 
Likvidation/ 
om-påståenden 

Likvidation eller hänskjutning till bolagsstämma nämns alt. är 
precis (t.ex. tillskott av kapital, framtida produkter) eller oprecis 
(t.ex. bryta negativa trender mer generellt) om situationen  

Ifrågasättande Revisorn ifrågasätter antagandet om bolagets fortlevnad 
personligen eller opersonligen alt. använder omvänd formulering 
eller kommer med svårighetspåståenden 

 
3.4.2 Oberoende variabler 

3.4.2.1 Indikatorer på finansiell stress 

Studiens oberoende variabler som kan kopplas till finansiell stress och dess träffsäkerhet i ett 
GCY utgick från den forskning på området som talar för att finansiell stress ger en antydan om 
behovet att utfärda ett GCY (Carcello et al., 2003; Citron & Taffler, 2001; Moizer, 1995). Dessa 
utgjordes av sex olika indikatorer på finansiell stress som vardera utgjorde en variabel. 
Utgångspunkten för samtliga indikatorer var främst att de skulle vara återkommande i forskning 
på området för att motivera deras relevans för denna studie. Vidare kategoriserades dessa 
indikatorer utifrån tre olika områden inom ett bolags finansiella information vilket utgjorde tre 
separata variabler (se tabell 2). Detta  för att påvisa vilken del av bolagets årsredovisning som 
de olika indikatorerna grundades på och hur de påverkade träffsäkerheten i ett GCY. Kodningen 
gjordes separat för varje variabel. 
 
Tabell 2. Oberoende variabler för kategorier och indikatorer på finansiell stress 

Kategori för indikatorer Indikator på finansiell stress 
Baserat på eget kapital Eget kapital understiger halva 

aktiekapitalet (Tagesson & 
Öhman, 2015; Illing & Liu, 
2006) 

Underskott i balanserade 
vinstmedel (Sun, 2007; 
Hopwood, 1994) 

Baserat på balansräkning 
annat än eget kapital 

Negativt rörelsekapital (Sun, 
2007; Hopwood, 1994) 

Långfristiga skulder/totala 
tillgångar >50% (Geng et 
al., 2015; Cohen et al., 
2012; Sun, 2007) 

Baserat på resultat Negativt resultat före skatt 
(Tagesson & Öhman, 2015; 
Geiger & Raghunandan, 2002) 

Resultat före skatt/totala 
tillgångar <2,5% (Geng et 
al., 2015; Sun, 2007; 
Hopwood, 1994) 

 
Som framgår av tabell 2 utgjordes de oberoende variablerna relaterade till indikatorer för ett 
bolags eget kapital av att eget kapital understiger halva aktiekapitalet och underskott i 
balanserade vinstmedel. Variabeln eget kapital understiger halva aktiekapitalet användes då den 
dels var återkommande i forskning (Tagesson & Öhman, 2015; Illing & Liu, 2006) och dels 
fått en betydande roll inom det svenska rättssystemet (Tagesson & Öhman, 2015). Kodningen 
av variabeln utfördes genom att i de fall eget kapital understiger halva aktiekapitalet, vilket 
antydde förekomst av finansiell stress, gavs kod 0 och i annat fall kod 1. Variabeln underskott 
i balanserade vinstmedel användes då den var återkommande i forskning (Sun, 2007; Hopwood, 
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1994). Kodningen av den variabeln utfördes genom att i de fall underskott förekom gavs koden 
0 och i annat fall koden 1.  
 
Oberoende variabler för de indikatorer som grundades på ett bolags balansräkning annat än eget 
kapital var negativt rörelsekapital och långfristiga skulder genom totala tillgångar. Den första 
av dessa variabler användes då den var återkommande i forskning och den beräknades genom 
omsättningstillgångar subtraherat med kortfristiga skulder (Sun, 2007; Hopwood, 1994). 
Kodningen i de fall omsättningstillgångarna understeg de kortfristiga skulderna, det vill säga 
då negativt rörelsekapital förekom och antydde förekomst av finansiell stress, var 0 och i annat 
fall 1. Den andra variabeln var en anpassad indikator som vi utvecklade utifrån tidigare 
forskning genom diskussion med handledaren för denna studie. Indikatorn återfinns som en del 
i två accepterade formler för beräkning av finansiell stress, Altman’s Z-score test och 
Zmijewski’s Probit model (Sun, 2007). Användningen motiveras genom dess återkomst i de 
båda formlerna samt att variabeln använts i annan forskning på området (Geng et al., 2015; 
Cohen et al., 2012). Originalindikatorn var långfristiga skulder genom totala skulder (Geng et 
al., 2015; Cohen et al., 2012; Sun, 2007) vilket påvisade hur stor del av den totala 
skuldsättningen som utgörs av långfristiga skulder. Detta anpassades till långfristiga skulder 
genom totala tillgångar för att återspegla ett bolags skuldsättningsgrad på lång sikt. Den 
anpassade indikatorn kunde antyda möjlig problematik i form av merkostnader för bolaget 
såsom räntekostnader istället för att påvisa hur stor del av den totala skuldsättningen som utgörs 
av långfristiga skulder (vilket originalindikatorn påvisade). Kopplat till detta hade ett 
gränsvärde angivits i tidigare forskning vilket antydde finansiell stress om det översteg 50% 
(Cohen et al., 2012). I de fall indikatorn översteg 50% gavs koden 0 och i annat fall koden 1. 
 
Oberoende variabler för de indikatorer som grundades på ett bolags resultat utgjordes av 
negativt resultat före skatt och resultat före skatt genom totala tillgångar. Variabeln negativt 
resultat före skatt kan kopplas till ett bolags intäkter och användes då den var återkommande i 
tidigare forskning (Tagesson & Öhman, 2015; Geiger & Raghunandan, 2002). I de fall negativt 
resultat före skatt förekom, vilket antydde förekomst av finansiell stress, gavs kod 0 och i annat 
kod 1. Variabeln resultat före skatt genom totala tillgångar var även den återkommande i 
forskning (Geng et al., 2015; Sun, 2007; Hopwood, 1994). Kopplat till detta hade ett gränsvärde 
angivits i tidigare forskning om det understiger 2,5% (Geng et al., 2015). I de fall indikatorn 
understeg 2,5% gavs således koden 0 och i annat fall koden1. 
 
3.4.2.2 Byråtillhörighet 

Studiens oberoende variabel kopplad till träffsäkerhet i ett GCY och hur det kan skilja beroende 
på den revisor som utför revisionen är byråtillhörighet. Variabeln byråtillhörighet kopplades 
dels till revisorns tillhörighet till Big 4- och non-Big 4-byråer och dels till enskilda byråer. Detta 
grundades på den diskussion om skillnaderna mellan Big 4 och non-Big 4 och mellan Big N-
byråer och övriga byråer som förekommit i forskning på området samt den forskning som talat 
för att skillnader förekommer inom grupperna Big 4 och non-Big 4. Genom att forskning dels 
talar för att det är en fördel att tillhöra en större revisionsbyråbyrå (Tagesson & Öhman, 2015; 
Choi et al., 2010; Boone et al., 2010; Geiger & Rama, 2006; Francis et al., 1999) och dels talar 
för att skillnader inte förekommer kopplat till byråtillhörighet (Myers et al., 2014; Arnedo et 
al., 2008; Geiger & Rama, 2006; Geiger et al., 2005; Citron & Taffler, 1992) var det motiverat 
att undersöka huruvida de data som framkom i denna studie antydde skillnader med avseende 
på byråtillhörighet. I studien användes definitionen Big 4 och non-Big 4 då detta var en 
återkommande definition i forskning om skillnader mellan större och mindre revisionsbyråer 
samt att gruppen Big 4 är en tydligt definierad grupp. Definitionen Big N valdes bort till följd 
av att detta utgörs av de största revisionsbyråerna vid utförandetillfället av en studie vilket 
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därmed kan variera beroende på vid vilken tidpunkt forskningen utfördes. Vidare grundades 
diskussionen om skillnaderna inom grupperna Big 4 och non-Big 4 på den tidigare forskning 
som påvisat att dessa grupper inte är homogena (Tagesson & Öhman, 2015; Francis & Yu, 
2009) varvid det var motiverat att undersöka huruvida skillnader förekom mellan enskilda 
revisionsbyråer. 
 
Kodningen gjordes genom att notera byråtillhörighet utifrån vad som kunde utläsas i de 
reviderade bolagens revisionsberättelser. Kodning utifrån tillhörighet till grupperna Big 4 och 
non-Big 4 gjordes med utgångspunkt i Big 4. Dessa gavs koden 0 och non-Big 4 gavs koden 1. 
Kodningen för enskilda byråer utfördes initialt genom att alla revisionsbyråer som förekom i 
datainsamlingen utifrån det totala antalet bolag om 4 447 gavs varsin kod mellan 1 och 224 
samt kod 225 för de byråer där det inte gick att utläsa vilken revisionsbyrå revisorn tillhörde 
och som noterades som ”Okänd byrå”. Därefter kodades dessa byråer om till att de sju största 
byråerna samt övriga byråer enligt följande kodning: KPMG=1, Deloitte=2, EY=3, PwC=4, 
Mazars=5, Grant Thornton=6, BDO=7, Övriga byråer=8. 
 

3.5 Statistisk bearbetning 

Initialt sammanställdes insamlad och kodad data i ett Excel-ark. Denna data fördes sedan över 
till statistikprogrammet SPSS för att utföra de statistiska tester som skulle utgöra studiens 
resultat och ge stöd eller inte ge stöd åt studiens hypoteser samt vara till grund för efterföljande 
analys och slutsatser. I samband med detta hade studiens data kodats till 0 respektive 1 beroende 
på vad vi funnit utifrån studiens variabler i de undersökta årsredovisningarna. Dock fanns ett 
undantag från detta för kodning av de enskilda byråerna där varje revisionsbyrå initialt gavs en 
varsin kod. Därefter valdes alltså de sju största revisionsbyråerna för att utgöra grund för de 
jämförelser mellan enskilda byråerna som studien ämnade utföra. Valet av att jämföra de sju 
största byråerna gjordes utifrån en tidigare studie som utgått från dessa byråer (Tagesson & 
Öhman, 2015) samt att valet av Big 4-byråerna (KPMG, Deloitte, EY, PwC) och de tre non-
Big 4-byråerna (Mazars, Grant Thornton, BDO) var lämpliga att studera enskilt till följd av sin 
storlek. 
 
För att analysera och undersöka träffsäkerheten i ett GCY beroende på olika indikatorer på 
finansiell stress och byråtillhörighet användes binär logistisk regression. På grund av att den 
beroende variabeln (GCY) är binär och därmed endast kan bestå av två olika värden var denna 
typ av regressionsanalys bäst lämpad för studien. Med hjälp av denna analys fick vi fram ett p-
värde för att se eventuella samband mellan variabler. Genom detta fick vi ut träffsäkerheten i 
ett GCY för varje enskild indikator på finansiell stress och för varje kategori av finansiell stress 
där två indikatorer kombinerades. Vi fick även ut träffsäkerheten i ett GCY bland Big 4-byråer 
och non-Big 4-byråer. Vidare användes korstabeller för att göra jämförelser i träffsäkerhet i ett 
GCY bland revisionsbyråer då reviderade bolag identifieras som finansiellt stressade. Den 
beskrivande statistiken i korstabellen gjorde det möjligt att utläsa hur träffsäkerheten skiljde sig 
åt bland de sju största revisionsbyråerna samt den genomsnittliga träffsäkerheten för övriga 
revisionsbyråer. Vi använde oss även av ordinal logistisk regression för att få fram ett p-värde 
för sambandet mellan den beroende variabeln GCY och de oberoende variablerna. Detta var 
tillämpligt då den beroende variabeln ställdes mot ett flertal faktorer, det vill säga då GCY 
ställdes mot kategorierna som vardera innehöll två indikatorer på finansiell stress.  
 
För att såväl jämföra träffsäkerheten mellan Big 4 och non-Big 4 som mellan de sju utvalda 
byråerna vid förekomsten av finansiell stress användes indikatorerna eget kapital understiger 
halva aktiekapitalet och resultat före skatt genom totala tillgångar. Valet av indikatorn eget 
kapital understiger halva aktiekapitalet motiverades genom att det är vanligt förekommande i 
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forskning att finansiell stress baseras på eget kapital. Detta har också reglerats i svensk 
lagstiftning varvid det utgör en viktig del för revisorn att granska under revisionen. Vidare har 
denna indikator påvisats ha stor relevans då det i denna studie framkommer att det är den 
indikator som har högst träffsäkerhet (se vidare om detta i kapitel 4). Valet av den sistnämnda 
indikatorn motiverades genom att finansiell stress baserat på resultat inte är lika vanligt 
förekommande i tidigare forskning och inte i lika hög grad direkt avgörande för att ett bolag 
ska gå i konkurs. Resultat före skatt genom totala tillgångar visade sig ha den lägsta 
träffsäkerheten bland de indikatorer som ingick i studien (se kapitel 4). Denna indikator valdes 
till följd av den stora kontrasten till indikatorn eget kapital understiger halva aktiekapitalet. 
 
Vidare har en korrelationsanalys använts för att granska hur starka sambanden var mellan den 
beroende variabeln GCY och de oberoende variablerna som berör indikatorerna för finansiell 
stress (se tabell 14). Eftersom vi endast undersökte de oberoende variablernas signifikanta 
samband med den beroende variabeln kunde vi eliminera övriga samband i 
korrelationsanalysens tabell. I detta presenterades dels korrelationen mellan de olika finansiella 
indikatorerna och GCY, och dels p-värdet för varje indikator. När korrelationen har värdet 1 
föreligger perfekt korrelation vilket tyder på att variablerna följs åt i lika riktning vid 
förändringar och när korrelationen har värdet 0 saknas samband och variablerna följs inte åt 
(Bryman & Bell, 2013).  
 
I den binära och den ordinala logistiska regressionen samt i korrelationsanalysen mätte vi om 
det förelåg en statistisk signifikans mellan variablerna eller om det var slumpmässigt. Analysen 
genererade ett p-värde som angav sannolikheten för att det förekom statistisk signifikans eller 
inte, vilket resulterade i att vi kunde ge stöd eller inte ge stöd åt studiens hypoteser. Tre olika 
signifikansnivåer sattes (se tabell 3) för att visa hur stark signifikans som förekom. För att 
studiens hypoteser skulle få stöd sattes ett gränsvärde för p-värdet på 0,05, det vill säga att det 
minst skulle föreligga stark signifikans för att hypoteserna skulle anses få stöd. Ett p-värde på 
minst 0,05 innebar att det med 95% säkerhet kan sägas att sambandet mellan den beroende och  
oberoende variabeln är äkta och representativt för populationen (Bryman & Bell, 2013). 
 
Tabell 3. Signifikansnivåer i p-värde (Wild & Seber, 2000) 

P-värde Tolkning 
≤ 0,10 Enkel signifikans 
≤ 0,05 Stark signifikans 
≤ 0,001 Perfekt signifikans 

 

3.6 Tillförlitlighet och etiskt förhållningssätt 

3.6.1 Validitet och reliabilitet 

För att stärka studiens validitet och reliabilitet har vi vidtagit ett antal åtgärder. Studiens 
teoretiska underlag grundades på tidigare forskning vilket varit den ständiga referenspunkten i 
studiens utförande. Detta för att minska risken för att gå för långt från det avsedda 
studieområdet. Den tidigare forskning som använts för inledning, teoretisk referensram och  
studiens variabler har baserats på artiklar som genomgående varit ”Peer reviewed” för att 
säkerställa studiens tillförlitlighet. Genom att eftersöka samma information i olika artiklar har 
validiteten ytterligare stärkts då det givit en indikation på artiklarnas relevans inom området. 
Genom operationaliseringen sattes tydliga regler för de variabler som varit en del av studien. 
Utgångspunkten för variablerna var att de skulle ha förekommit i tidigare forskning där kravet 
var att indikatorerna skulle ha publicerats i minst två tidigare vetenskapliga artiklar. Genom 
detta kunde dess relevans motiveras för att påvisa användbarheten för denna studie. Dock kan 
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det stora antalet indikatorer på finansiell stress i forskningen samt den otydlighet kring vad som 
faktiskt utgör finansiell stress innebära att indikatorer av relevans inte har använts i denna 
studie. Vidare förekommer en risk vid tolkningarna av de vetenskapliga artiklarna då de varit 
publicerade på engelska. Språkliga feltolkningar av dessa artiklar kan ha förekommit från vår 
sida.  
 
Initialt genomfördes ett test av 40 bolags årsredovisningar (se avsnitt 3.3). Genom detta 
tillsammans med förutbestämda regler om tolkningar av data och en genomgående diskussion 
inom forskarteamet rörande de data som insamlades har vi kunnat säkerställa att vi mätt det vi 
avsett att mäta samt att vi därmed har kunnat tydliggöra studiens utförande. Därmed 
underlättades möjligheten att göra generaliseringar till urvalspopulationen samtidigt som risken 
för missuppfattningar rörande insamlad data minskade. Kritik kan dock riktas mot de 
generaliseringar som utförts i studien i samband med jämförelser mellan revisionsbyråer. Detta 
på grund av att det för vissa byråer förekommer en låg frekvens av utförda revisioner varvid 
resultatet riskerar att inte bli representativt för dessa byråer. Genom att använda 
årsredovisningar inhämtade från Infotorg (Infotorg, 2016) kunde vi inte påverka grunden för 
datainsamlingen i sig. Dock kan tolkningarna inom forskarteamet till viss del skilja sig åt då 
data inte samlats in av samma personer utan har gjorts separat med diskussion enbart rörande 
svårare fall. Framförallt kan en risk för detta tillkomma då tolkningen av huruvida ett GCY 
utfärdats kan vara svårbedömt till följd av att det kan formuleras på olika sätt (se tabell 1).  
 
Genom att vi utförligt beskrivit studiens utförande har vi skapat en möjlighet till upprepning 
(Bryman & Bell, 2013). Främst har det varit av vikt att beskriva de olika delarna i processen 
för datainsamlingen och hur resultat och analys formats. Då vi har gjort en tydlig beskrivning 
av de olika finansiella indikatorerna och hur ett GCY tolkats ger detta möjlighet för andra att 
använda samma grund för att upprepa studien. Detta var av vikt eftersom uppfattningen om vad 
som utgör finansiell stress är otydligt då forskning på området går isär liksom att tydligheten i 
GCY kan skilja sig åt beroende på grunderna för utfärdandet och vilken revisor som utfärdat 
yttrandet. 
 
3.6.2 Etiskt förhållningssätt 

De konkursdrabbade bolag som använts i studien och som inhämtats från 
Kronofogdemyndighetens register är offentliga handlingar vilket även de granskade 
årsredovisningarna som använts är. Därmed har något samtycke från berörda bolag och 
revisionsbyråer inte krävts. Genom studien har vi värnat om de konkursdrabbade bolagens 
anonymitet (Bryman & Bell, 2013) för att insamlad data inte skulle kunna spåras till något 
specifikt bolag. Dock har de revisionsbyråer som varit del av studien inte gjorts anonyma. Detta 
ansåg vi vara av vikt då studien ämnat analysera huruvida grupperna Big 4 och non-Big 4 var 
homogena eller inte när det kom till träffsäkerheten i ett GCY. För att på ett tydligt sätt påvisa 
de skillnader som framkommit inom grupperna i studien var det motiverat att ange 
träffsäkerheten för ett antal enskilda byråer. Som framgår i avsnitt 4.4 angavs detta endast för 
de sju största revisionsbyråerna. Att inte avidentifiera dessa stora revisionsbyråer har vidare 
varit en teknik som använts i tidigare forskning då det framkommit att skillnader förekommit 
inom Big 4 och non-Big 4 för att illustrera att grupperna inte är homogena (Tagesson & Öhman, 
2015; Francis & Yu, 2009). 
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De dokument med data som vi skapat har hållits konfidentiellt inom forskarteamet och inte varit 
tillgängliga för utomstående parter (Bryman & Bell, 2013). Detta har inneburit att specifik 
information inte kunnat härledas till ett visst bolag eller revisionsbyrå, med undantag för de sju 
störta byråerna. Studiens data har presenterats genom generalisering utan mindre kategorier för 
att vidare säkra att inget bolag eller grupp av bolag kunnat identifieras. Vidare har insamlad 
data behandlats med respekt och endast inhämtats och använts i forskningssyfte. I detta led har 
vi eftersträvat att minska risken för vinklade resultat, analyser och slutsatser genom att redovisa 
forskningsprocessen på ett utförligt sätt för att visa att studien utförts med objektivitet och 
ärlighet.   
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4 Resultat och analys 
I följande kapitel presenteras de primärdata som insamlats utifrån granskning av årsredovisningar från 
konkursdrabbade bolag. Detta i form av tabeller och analyser med utgångspunkt i den teoretiska 
referensramen där likheter och olikheter mellan denna studie och tidigare forskning diskuteras. 
Studiens hypotestester ges antingen stöd eller inte stöd. 

 

4.1 Generell träffsäkerhet i ett GCY 

Tabell 4 ger en överskådlig bild av träffsäkerheten i ett GCY bland de bolag som sedermera 
drabbats av konkurs och som varit del av denna studie. I tabellen presenteras antalet bolag som 
fått ett GCY i relation till antalet bolag som inte fått ett GCY i revisionsberättelsen innan de 
drabbats av konkurs.  
 
Tabell 4. Generell träffsäkerhet vid utfärdade GCY 

Samtliga bolag GCY Träffsäkerhet, % 
1 047 358 25,44 

 
Resultatet i tabell 4 visar att av de 1 407 bolagen i studien har 358 fått ett GCY. Detta innebär 
att den generella träffsäkerheten i ett GCY ligger på 25,44%.  
 
Utifrån ovanstående resultat finner vi stöd för H1: Ett GCY utfärdas till en minoritet av de bolag 
som sedermera drabbas av konkurs. 
 
Träffsäkerheten i ett GCY ligger internationellt sett på mellan 40-50% (Tagesson & Öhman, 
2015; Sundgren & Svanström, 2014; Arnedo et al., 2008; Carey et al., 2008; Geiger & 
Raghunandan, 2002) vilket är högre än vad som framkommit i denna studie. Framförallt är det 
de Anglo-amerikanska länderna, vars träffsäkerhet ligger på 50%, som denna studie skiljer sig 
ifrån. Sätts resultatet i jämförelse med tidigare forskning utförd i Sverige är träffsäkerheten 
något högre då träffsäkerheten enligt Tagesson och Öhman (2015) och Sundgren och 
Svanström (2014) visat sig ligga på mellan 15 och 22%. Sammantaget är den redovisade 
träffsäkerheten relativt låg i jämförelse med internationella studier, men något högre än tidigare 
svenska studier.  
 
En orsak till den låga träffsäkerheten kan vara att det saknas standarder i Sverige för hur ett 
GCY ska formuleras (Tagesson & Öhman, 2015). Vidare kan den låga träffsäkerheten vara ett 
möjligt tecken på att avsaknad av tydliga standarder innebär svårigheter för revisorn i hur denne 
ska agera i samband med bedömningen av ett bolags finansiella ställning. Argumenten att en 
rättsprocess kan vara en orsak till att GCY utfärdas i högre grad tycks inte hålla utifrån denna 
studie eftersom träffsäkerheten är låg. Den låga graden av rättsprocesser rörande GCY i Sverige 
(Tagesson & Öhman, 2015; Carrington et al., 2013) kan vara ett tecken på att rädslan för 
rättsprocesser inte är betydande då revisorn överväger att utfärda ett GCY. 
 
Då denna studie utgår från bolag som sedermera går i konkurs antyder det relativt låga antalet 
bolag som fått ett GCY att antalet Typ II fel är högt, det vill säga att bolag drabbats av konkurs 
trots att de inte fått ett GCY (Lai, 2009).  En aspekt av vad som kan utgöra en orsak till Typ II 
felen är revisorn. Det innebär att det brister någonstans i den tvåstegsprocess som 
uppmärksammats i samband med att ett GCY ska utfärdas. Antingen finns problemet i den 
initiala delen av revisionsprocessen och i bedömningen av huruvida en grund finns för att ett 
GCY ska utfärdas eller så är orsaken huruvida revisorn anser det nödvändigt att rapportera om 
detta (Tagesson & Öhman, 2015; Sundgren & Svanström, 2014; Ruiz-Barbadillo et al., 2004). 
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Risken finns att revisorn gjort felaktiga antaganden i revisionen (Geiger och Rama, 2006; 
Venuti, 2004) vilket kan innebära att denne inte besitter förmågan att göra den bedömning som 
krävs (Carey et al., 2008; Ruiz-Barbadillo et al., 2004) för att på ett korrekt sätt avgöra huruvida 
ett bolag har en möjlighet till framtida överlevnad. Genom att träffsäkerheten är relativt låg i 
studien är detta en möjlighet vilket också går i linje med tidigare forskning där 
revisionsmisslyckanden har varit en orsak till att kritik riktats mot revisorerna och deras 
förmåga att göra framåtblickande bedömningar (Öhman, 2007; Ruiz-Barbadillo et al., 2004). 
Detta innebär att det finns en risk att revisionen brister redan i den initiala delen av 
revisionsprocessen.  
 
Finns skälig grund för en problematik kopplad till ett bolags fortlevnad måste revisorn alltså 
bedöma om det är nödvändigt att rapportera om det. I samband med detta kan relationen mellan 
revisorn och det reviderade bolaget påverka bedömningen och vara en orsak till den låga 
träffsäkerhet som framkommit i studien. Eftersom revisorn är medveten om den innebörd ett 
GCY har för det reviderade bolaget är det möjligt att revisorn är restriktiv med sina utfärdanden 
(Venuti, 2004) om det innebär att det ger dennes revisionsbyrå en fördel, exempelvis i form av 
att byrån behåller bolaget som klient varvid det kan utgöra en viktig inkomstkälla om även 
andra tjänster kan säljas till bolaget (Citron & Taffler, 1992; Chow & Rice 1982). Resultatet 
från denna studie indikerar att relationen mellan revisorn och det reviderade bolaget kan vara 
en möjlig orsak till att GCY inte utfärdas i någon högre grad. Detta talar i sådant fall emot de 
amerikanska studier som påvisat att ingen påverkan till följd av detta förekommer (Blay & 
Geiger, 2013; DeFond et al., 2002) samt att relationen även kan ha en positiv effekt (Basioudis 
et al., 2008; Geiger & Raghunandan, 2002). Dock kan det inte uteslutas att orsaken till att bolag 
sedermera drabbats av konkurs utan att ha fått ett GCY har externa orsaker (Geiger och Rama, 
2006) som revisorn inte har haft möjlighet att ta i beaktande i samband med revisionen. 
 

4.2 Träffsäkerhet i ett GCY vid finansiell stress 

4.2.1 Indikatorer baserat på eget kapital 

För att illustrera träffsäkerheten i ett GCY kopplat till indikatorer på finansiell stress baserat på 
eget kapital bland de bolag som sedermera drabbats av konkurs har tabellerna 5-7 konstruerats. 
I tabellerna presenteras träffsäkerheten då eget kapital understiger halva aktiekapitalet, 
träffsäkerheten vid underskott i balanserade vinstmedel respektive total träffsäkerhet baserat på 
de två indikatorerna.  
 
Tabell 5. Träffsäkerhet då eget kapital understiger halva aktiekapitalet 

Eget kapital/ 
aktiekapital 

Samtliga bolag GCY Träffsäkerhet, % 

≤ 50% 531 262 49,34 
> 50% 876 96 10,96 

Totalt 1 407 358 25,44 

P-värde: 0,000 
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Resultatet i tabell 5 visar att av de 531 bolag där eget kapital understiger halva aktiekapitalet 
har 262 bolag fått ett GCY, vilket ger en träffsäkerhet på 49,34%. För de bolag där halva 
aktiekapitalet inte är förbrukat har 96 bolag fått ett GCY, vilket ger en träffsäkerhet på 10,96%. 
Vidare påvisar p-värdet (0,000) perfekt signifikans vilket innebär ett tydligt samband mellan 
den beroende variabeln GCY och den oberoende variabeln eget kapital understiger halva 
aktiekapitalet.  
 
Utifrån ovanstående resultat finner vi stöd för H2a: Träffsäkerheten i ett GCY förbättras när ett 
bolags eget kapital understiger halva aktiekapitalet, i jämförelse med när det inte gör det. 
 
Tabell 6. Träffsäkerhet vid underskott i balanserade vinstmedel 

Balanserade 
vinstmedel 

Samtliga bolag GCY Träffsäkerhet, % 

Underskott 714 284 39,78 
Ej underskott 693 74 10,68 

Totalt 1 407 358  25,44 

P-värde: 0,000 
 
Tabell 6 visar att 284 av 714 bolag med underskott i balanserade vinstmedel har fått ett GCY, 
vilket ger en träffsäkerhet på 39,78%. För de bolag där underskott i balanserade vinstmedel inte 
förekommer har 74 bolag utfärdats med ett GCY, vilket ger en träffsäkerhet på 10,68%.  
P-värdet (0,000) visar att det  förekommer ett tydligt samband mellan GCY och underskott i 
balanserade vinstmedel.  
 
Utifrån ovanstående resultat finner vi stöd för H2b: Träffsäkerheten i ett GCY förbättras när ett 
bolag har underskott i balanserade vinstmedel, i jämförelse med när det inte har det. 

 
Tabell 7. Träffsäkerhet vid kategoriserade indikatorer baserat på eget kapital 

 
Resultatet i tabell 7 visar att av de 520 bolag som har förbrukat halva aktiekapitalet och har 
underskott i balanserade vinstmedel har 257 bolag utfärdats med ett GCY, vilket ger en 
träffsäkerhet på 49,42%. För de bolag där endast en av de två indikatorerna på finansiell stress 
förekommer är träffsäkerheten 45,45% respektive 13,92%. Av de bolag där ingen av de två 
indikatorerna förekommer är träffsäkerheten 10,12%. Vidare påvisar p-värdet (0,000) ett tydligt 
samband mellan den beroende variabeln GCY och de oberoende variablerna eget kapital 
understiger halva aktiekapitalet och underskott i balanserade vinstmedel.  
 

Eget kapital/ 
aktiekapital 

Balanserade 
vinstmedel 

Samtliga 
bolag                  

GCY Träffsäkerhet, % 

≤ 50%* Underskott 520 257 49,42 
≤ 50% Ej underskott 11 5 45,45 
> 50% Underskott 194 27 13,92 
> 50% Ej underskott 682 69 10,12 

P-värde: 0,000 
* Den samlade indikatorn för finansiell stress utifrån kategoriserade indikatorer baserat på eget kapital. 
. 



34
 

Utifrån ovanstående resultat finner vi stöd för H2c: Träffsäkerheten i ett GCY förbättras när 
eget kapital understiger halva aktiekapitalet och underskott i balanserade vinstmedel 
förekommer hos ett bolag, i jämförelse med när en eller ingen av dessa indikatorer förekommer. 
 
4.2.2 Indikatorer baserat på balansräkning annat än eget kapital 

Tabellerna 8-10 illustrerar träffsäkerheten i ett GCY kopplat till indikatorer på finansiell stress 
baserat på balansräkning annat än eget kapital. I tabellerna presenteras träffsäkerheten vid 
negativt rörelsekapital, träffsäkerheten vid långfristiga skulder genom totala tillgångar 
respektive total träffsäkerhet baserat på då båda kategoriserade indikatorerna. 
 
Tabell 8. Träffsäkerhet vid negativt rörelsekapital 

Rörelsekapital Samtliga bolag GCY Träffsäkerhet, % 
Negativt 677 240 35,45 
Positivt 730 118 16,16 

Totalt 1 407 358 25,44 

P-värde: 0,000 
 
Tabell 8 visar att av de 677 bolag som har negativt rörelsekapital har 240 bolag utfärdats med 
ett GCY, vilket ger en träffsäkerhet på 35,45%. För de bolag där negativt rörelsekapital inte 
förekommer har 118 bolag fått ett GCY, vilket ger en träffsäkerhet på 16,16%. P-värdet (0,000) 
påvisar perfekt signifikans och ett tydligt samband mellan den beroende variabeln GCY och 
den oberoende variabeln negativt rörelsekapital.  
 
Utifrån ovanstående resultat finner vi stöd för H3a: Träffsäkerheten i ett GCY förbättras när ett 
bolag har negativt rörelsekapital, i jämförelse med när det inte har det. 
 
Tabell 9. Träffsäkerhet vid långfristiga skulder genom totala tillgångar 

Långfristiga 
skulder/totala 
tillgångar 

Samtliga bolag GCY Träffsäkerhet, % 

> 50% 285 109 38,25 
≤ 50% 1 122 249 22,19 

Totalt 1 407  358  25,44 

P-värde: 0,000 
 
Resultatet i tabell 9 visar att 109 av de 285 bolag där långfristiga skulder genom totala tillgångar 
överstiger 50% har fått ett GCY. Det ger en träffsäkerhet på 38,25%. För de bolag där 
långfristiga skulder genom totala tillgångar är 50% eller lägre har 249 bolag utfärdats med ett 
GCY, vilket ger en träffsäkerhet på 22,19%. Vidare förekommer ett tydligt samband mellan 
GCY och långfristiga skulder genom totala tillgångar överstiger 50% (p=0,000).  
 
Utifrån ovanstående resultat finner vi stöd för H3b: Träffsäkerheten i ett GCY förbättras när 
långfristiga skulder genom totala tillgångar överstiger 50%, i jämförelse med när det inte gör 
det. 
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Tabell 10. Träffsäkerhet vid kategoriserade indikatorer baserat på balansräkning annat än eget kapital 

 
Tabell 10 visar att 70 av de 159 bolagen med ett negativt rörelsekapital och långfristiga skulder 
genom totala tillgångar överstigande 50% har fått ett GCY, vilket ger en träffsäkerhet på 
44,03%. För de bolag där endast en av de två indikatorerna på finansiell stress förekommer är 
träffsäkerheten 32,82% respektive 30,95%. Om ingen av de två indikatorerna förekommer är 
träffsäkerheten 13,08%. Vidare påvisar p-värdet (0,000) perfekt signifikans vilket indikerar ett 
tydligt samband mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna.  
 
Utifrån ovanstående resultat finner vi stöd för H3c: Träffsäkerheten i ett GCY förbättras när 
negativt rörelsekapital förekommer och när långfristiga skulder genom totala tillgångar 
överstiger 50% hos ett bolag, i jämförelse med när en eller ingen av dessa indikatorer 
förekommer. 
 

4.2.3 Indikatorer baserat på resultat 

I tabellerna som illustrerar träffsäkerheten i ett GCY kopplat till indikatorer på finansiell stress 
baserat på resultat presenteras träffsäkerheten vid negativt resultat före skatt, träffsäkerheten 
vid resultat före skatt genom totala tillgångar samt total träffsäkerhet på kategoriserade 
indikatorer baserade på resultat. 
 
Tabell 11. Träffsäkerhet vid negativt resultat före skatt 

Resultat före skatt Samtliga bolag GCY Träffsäkerhet, % 
Negativt 941 293 31,13 
Positivt 466 65 13,95 

Totalt 1 407 358 25.44 

P-värde: 0,000 
 
Som framgår av tabell 11 har 239 av 941 bolag med negativt resultat före skatt fått ett GCY, 
vilket ger en träffsäkerhet på 31,13%. För de bolag där negativt resultat före skatt inte 
förekommer är träffsäkerheten 13,95%. P-värdet (0,000) visar ett tydligt samband mellan GCY 
och resultat före skatt. 
 
Utifrån ovanstående resultat finner vi stöd för H4a: Träffsäkerheten i ett GCY förbättras när ett 
bolag har negativt resultat före skatt, i jämförelse med när det inte har det. 
 
 
 

Rörelsekapital Långfristiga 
skulder/totala 
tillgångar 

Samtliga 
bolag                   

GCY Träffsäkerhet, % 

Negativt* > 50% 159 70 44,03 
Negativt ≤ 50% 518 170 32,82 
Positivt > 50% 126 39 30,95 
Positivt ≤ 50% 604 79 13,08 

P-värde: 0,000 
* Den samlade indikatorn för finansiell stress utifrån kategoriserade indikatorer baserat på balansräkning annat än eget 
kapital. 
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Tabell 12. Träffsäkerhet vid resultat före skatt genom totala tillgångar 

Resultat före skatt/ 
totala tillgångar 

Samtliga bolag GCY Träffsäkerhet, % 

< 2,5% 1 100 315 28,64 
≥ 2,5% 307 43 14,01 

Totalt 1 407 358 25,44 

P-värde: 0,000 
 
Resultatet i tabell 12 visar att av de 1 100 bolag där resultat före skatt genom totala tillgångar 
understiger 2,5% har 315 bolag utfärdats med ett GCY, vilket ger en träffsäkerhet på 28,64%. 
För de bolag där resultat före skatt genom totala tillgångar är 2,5% eller högre har 43 bolag 
utfärdats med ett GCY, vilket ger en träffsäkerhet på 14,01%. Vidare påvisar p-värdet (0,000) 
perfekt signifikans vilket innebär att det förekommer ett tydligt samband mellan den beroende 
variabeln GCY och den oberoende variabeln resultat före skatt genom totala tillgångar 
understiger 2,5%.  
 
Utifrån ovanstående resultat finner vi stöd för H4b: Träffsäkerheten i ett GCY förbättras när 
resultat före skatt genom totala tillgångar understiger 2,5% hos ett bolag, i jämförelse med när 
det inte gör det. 
 
Tabell 13. Träffsäkerhet vid kategoriserade indikatorer baserat på resultat 

Resultat före 
skatt 

Resultat före 
skatt /totala 
tillgångar 

Samtliga 
bolag                      

GCY Träffsäkerhet, % 

Negativt* < 2,5% 941 293 31,24  

Positivt < 2,5% 159 22 13,84  
Negativt** ≥ 2,5% 0 0 --- 
Positivt ≥ 2,5% 307 43 14,01  

P-värde: 0,000 

 
Tabell 13 visar att av de 941 bolag som har negativt resultat före skatt och där resultat före skatt 
genom totala tillgångar understiger 2,5% har 293 bolag fått ett GCY. Det ger en träffsäkerhet 
på 31,24%. För de bolag där endast indikatorn resultat före skatt genom totala tillgångar 
understiger 2,5% förekommer är träffsäkerheten 13,84%. När ingen av de två indikatorerna 
förekommer är träffsäkerheten 14,01%. Vidare påvisar p-värdet (0,000) perfekt signifikans. Det 
föreligger med andra ord ett tydligt samband mellan GCY och de oberoende variablerna 
negativt resultat före skatt respektive resultat före skatt genom totala tillgångar understiger 
2,5%.  
 
Utifrån ovanstående resultat finner vi stöd för H4c: Träffsäkerheten i ett GCY förbättras när 
negativt resultat före skatt förekommer och när resultat före skatt genom totala tillgångar 
understiger 2,5% hos ett bolag, i jämförelse med när en eller ingen av dessa indikatorer 
förekommer. 
 

* Den samlade indikatorn för finansiell stress utifrån kategoriserade indikatorer baserat på resultat. 
** När ett bolag har negativt resultat före skatt kan resultat för skatt genom totala tillgångar inte överstiga 2,5%, därav 
kan träffsäkerhet inte mätas. 
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4.2.4 Statistiska samband mellan ett GCY och finansiell stress 

Tabell 14 illustrerar styrkan i sambanden mellan den beroende variabeln GCY och de 
oberoende variablerna. I tabellen presenteras dels korrelationen mellan GCY och indikatorerna 
på finansiell stress för att visa hur starkt de följs åt i eventuella förändringar och dels p-värdet 
för varje indikator. 
 
Tabell 14. Korrelationsanalys av GCY ställt mot indikatorer på finansiell stress 

   GCY  
 Korrelation P-värde 
GCY 1  
Eget kapital understiger halva aktiekapitalet ,427 ,000 
Balanserade vinstmedel ,334 ,000 
Resultat före skatt ,186 ,000 
Resultat före skatt/totala tillgångar > 50% ,139 ,000 
Rörelsekapital ,221 ,000 
Långfristiga skulder/ totala tillgångar < 2,5% ,148 ,000 

 
Resultaten tyder på att den oberoende variabel som har starkast samband med den beroende 
variabeln GCY är indikatorn på finansiell stress som behandlar aktiekapitalet, det vill säga då 
eget kapital understiger halva aktiekapitalet, med ett värde på 0,427. Den variabel som har lägst 
samband med GCY är resultat före skatt genom totala tillgångar med ett värde på 0,139.  
P-värdet för samtliga indikatorer är 0,000. 
 
Utifrån ovanstående resultat finner vi stöd för H2d: Indikatorn eget kapital understiger halva 
aktiekapitalet har starkast samband med träffsäkerheten i ett GCY.  
 
4.2.5 Analys av träffsäkerhet i ett GCY vid finansiell stress 

Bland de enskilda indikatorerna på finansiell stress visar resultatet att träffsäkerheten i ett GCY 
genomgående är högre i de fall då bolag identifieras som finansiellt stressade än när så inte är 
fallet. I de fall då två indikatorer slås samman inom de olika kategorierna är träffsäkerheten 
högre i jämförelse med då endast en av indikatorerna förekommer. Detta stämmer väl överens 
med den forskning som påvisat att finansiell stress har en positiv påverkan på träffsäkerheten i 
ett GCY (Arnedo et al., 2008; Geiger & Raghunandan, 2002). Vidare är det troligt att 
förekomsten av finansiell stress gör det möjligt för revisorer att utfärda ett GCY på starkare 
grunder (Arnedo et al., 2008; Geiger & Raghunandan, 2002) vilket kan vara en av orsakerna 
till att denna studie påvisar en högre träffsäkerhet bland bolag som möter finansiell stress än 
bland andra bolag. Den forskning som talar för att finansiell stress många gånger utgör grunden 
för utfärdandet av ett GCY (Hopwood et al., 1994) kan delvis ifrågasättas utifrån denna studie 
då resultatet påvisar att finansiell stress inte är direkt avgörande för att ett GCY ska utfärdas. 
Detta då det förekommer viss träffsäkerhet i utfärdandet av ett GCY trots att bolag inte är 
finansiellt stressade utifrån ovanstående indikatorer. 
 
Den indikator på finansiell stress som har högst träffsäkerhet är eget kapital understiger halva 
aktiekapitalet (49,34%), vilket kan jämföras med den indikator som har näst högst träffsäkerhet, 
det vill säga underskott i balanserade vinstmedel (39,78%). Noterbart är att båda indikatorerna 
baseras på eget kapital. En möjlig orsak till att indikatorn eget kapital understiger halva 
aktiekapitalet påverkar utfärdandet av ett GCY i hög grad kan vara att den kan kopplas till 
bolagets förluster och antyder en osäker framtid för bolaget och bolagets avkastning (Illing & 
Liu, 2006). Detta har stor betydelse för de intressenter som revisorn ska verka för (Ruiz-
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Barbadillo et al., 2004) eftersom en god avkastning på investeringar är viktigt för intressenterna. 
Vidare uppmuntrar det svenska rättssystemet revisorer att göra en anmärkning när ett bolags 
eget kapital understiger halva aktiekapitalet och en kontrollbalansräkning inte upprättats 
(Tagesson & Öhman, 2015; Öhman & Wallerstedt, 2012). Detta kan vara ett skäl till att 
träffsäkerheten för indikatorn är relativt hög i denna studie eftersom det utgör ett tydligt tecken 
på finansiell stress i samband med en revision samt är en indikation på att risk för konkurs 
föreligger. Att eget kapital understiger halva aktiekapitalet kan många gånger vara en 
avgörande faktor för att ett bolag drabbas av konkurs.  
 
När det kommer till de tre kategorierna är det alltså indikatorerna baserade på eget kapital som 
har högst träffsäkerhet om 49,42% (se tabell 7), det vill säga då indikatorn eget kapital 
understiger halva aktiekapitalet kombineras med indikatorn underskott i balanserade 
vinstmedel. Detta är en marginell förbättring då det sätts i jämförelse med indikatorn eget 
kapital understiger halva aktiekapitalet. Inom kategorin eget kapital påvisas ingen större 
skillnad i träffsäkerheten i det fall båda indikatorerna förekommer (49,42%) eller då enbart eget 
kapital understiger halva aktiekapitalet förekommer och underskott i balanserade vinstmedel 
inte förekommer (45,45%). I flertalet fall då eget kapital understiger halva aktiekapitalet 
förkommer även underskott i balanserade vinstmedel bland de reviderade bolagen vilket tyder 
på att förbrukat aktiekapital kan vara en orsak till att även underskott i balanserade vinstmedel 
förekommer. Detta skulle i sådant fall innebära att när ett bolags eget kapital minskar 
tillkommer per automatik en försämring i balanserade vinstmedel. Styrkan i träffsäkerheten för 
indikatorn eget kapital understiger halva aktiekapitalet kan vidare påvisas genom dess 
korrelation med GCY (se tabell 14). Sambandet mellan GCY och den indikatorn är märkbart 
starkare än för övriga indikatorer på finansiell stress. 
 

4.3 Träffsäkerhet i ett GCY kopplat till Big 4 och non-Big 4 

4.3.1 Generell träffsäkerhet kopplat till Big 4 och non-Big 4 

För att illustrera den generella träffsäkerheten i ett GCY bland de bolag som sedermera drabbats 
av konkurs kopplat till revisorns byråtillhörighet till Big 4 och non-Big 4 används tabell 15. I 
tabellen presenteras träffsäkerheten i utfärdade GCY och skillnaderna mellan grupperna Big 4- 
och non-Big 4-byråer. 
 
Tabell 15. Generell träffsäkerhet vid utfärdade GCY kopplat till Big 4- och non-Big 4-byråer 

Byråtillhörighet Samtliga bolag GCY Träffsäkerhet, % 
Big 4 367 112 30,52 
Non-Big 4 1 040 246 23,65 
Totalt 1 407 358 25,44 

P-värde: 0,009 
 
Resultaten visar att av de 367 bolag som sedermera drabbats av konkurs och haft en revisor 
tillhörande Big 4 har 112 bolag fått ett GCY. Träffsäkerheten är 30,52%. För de bolag som 
sedermera drabbats av konkurs och haft en revisor tillhörande non-Big 4 är träffsäkerheten 
23,65%. Vidare påvisar p-värdet (0,009) stark signifikans vilket indikerar ett tydligt samband 
mellan den beroende variabeln GCY och den oberoende variabeln byråtillhörighet.  
 
Utifrån ovanstående resultat finner vi stöd för H5a: Träffsäkerheten i ett GCY förbättras när 
revisorn tillhör en Big 4-byrå, i jämförelse med när revisorn tillhör en non-Big 4-byrå. 
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4.3.2 Träffsäkerhet vid finansiell stress kopplat till Big 4 och non-Big 4 

Tabellerna 16-17 illustrerar träffsäkerheten i ett GCY vid förekomsten av finansiell stress 
kopplat till revisorns byråtillhörighet. I tabellerna presenteras den indikator på finansiell stress 
med högst träffsäkerhet och den indikator med lägst träffsäkerhet för att påvisa skillnaderna 
och likheterna mellan Big 4- och non-Big 4-byråerna.  
 
Tabell 16. Indikator med högst träffsäkerhet i ett GCY, kopplat till Big 4- och non-Big 4-byråer 

Byråtillhörighet   Eget kapital/    
                              aktiekapital 

Samtliga bolag GCY Träffsäkerhet, % 

Big 4 < 50% 130 74 56,92 
≥ 50% 237 38 16,03 

Non-Big 4 < 50% 401 188 46,88 
≥ 50% 639 58 9,08 

P-värde: 0,000 
 
Tabell 16 visar att när bolagen fått ett GCY då eget kapital understiger halva aktiekapitalet har 
Big 4-byråerna en träffsäkerhet på 56,92% medan non-Big 4-byråerna har en träffsäkerhet på 
46,88%. För de bolag där eget kapital inte understiger halva aktiekapitalet är träffsäkerheten 
för Big 4 16,03% medan non-Big 4-byråerna har en träffsäkerhet på 9,08%. P-värdet (0,000) 
visar att det finns ett tydligt samband mellan GCY och byråtillhörighet kopplat till Big 4 och 
non-Big 4 när eget kapital understiger halva aktiekapitalet.  
 
Tabell 17. Indikator med lägst träffsäkerhet i ett GCY, kopplat till Big 4- och non-Big 4-byråer 

 Byråtillhörighet   Resultat före  
                               skatt/totala     
                               tillgångar 

Samtliga 
bolag 

GCY Träffsäkerhet, % 

Big 4 < 2,5% 303 101 33,33 
≥ 2,5% 64 11 17,19 

Non-Big 4 < 2,5% 797 214 26,85 
≥ 2,5% 243 32 13,17 

P-värde: 0,000 
 
Resultatet i tabell 17 visar att för bolag som fått ett GCY då resultat före skatt genom totala 
tillgångar understiger 2,5% har Big 4-byråerna en träffsäkerhet på 33,33% och non-Big 4-
byråerna en träffsäkerhet på 26,85%. Där resultat före skatt genom totala tillgångar är 2,5% 
eller högre har Big 4 en träffsäkerhet på 17,19% och för non-Big 4-byråerna är den 13,17%. P-
värdet (0,000) visar perfekt signifikans avseende sambandet mellan den beroende variabeln 
GCY och de oberoende variablerna byråtillhörighet kopplat till Big 4 och non-Big 4 och resultat 
före skatt genom totala tillgångar understiger 2,5%.  
 
Utifrån ovanstående resultat finner vi stöd för H5b: : Träffsäkerheten i ett GCY vid förekomsten 
av finansiell stress förbättras när revisorn tillhör en Big 4-byrå, i jämförelse med när revisorn 
tillhör en non-Big 4-byrå. 
 
4.3.3 Analys av träffsäkerhet kopplat till Big 4 och non-Big 4 

Denna studie visar att tillhörigheten till en Big 4-byrå har en positiv effekt på utfärdandet av ett 
GCY. Detta gäller såväl den generella träffsäkerheten i ett GCY som för de indikatorer på 
finansiell stress som har den högsta och den lägsta träffsäkerheten. Noterbart är att av 
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indikatorerna på finansiell stress har indikatorn eget kapital understiger halva aktiekapitalet 
högst träffsäkerhet för såväl Big 4- som non-Big 4-byråer. Vidare överensstämmer resultatet 
med tidigare forskning som påvisat att graden av utfärdade GCY ökar i samband med att 
revisorn tillhör en större revisionsbyrå (Tagesson & Öhman, 2015; Sundgren & Svanström, 
2014; Bruynseels et al., 2011; Choi et al., 2010). Således är det också troligt att den förbättrade 
kvalitet på revisionen som kommer med tillhörigheten till en större revisionsbyrå (Tagesson & 
Öhman, 2015; Choi et al., 2010; Boone et al., 2010; Geiger & Rama, 2006; Francis et al., 1999), 
överensstämmer med vad som framkommit i denna studie då ett mått på kvalitet i en revision 
är graden av träffsäkerhet i ett GCY (Geiger och Rama, 2006). Vidare kan den högre kvalitet 
hos Big 4-byråerna som påvisats i denna studie antyda att det är av vikt för de större byråerna 
att upprätthålla ett gott rykte (Choi et al., 2010; DeAngelo, 1981), att de påverkas i mindre grad 
av det reviderade bolaget (Choi et al., 2010) och att de har jämförelsevis mer resurser och 
därmed bättre förutsättningar att utföra en korrekt revision (Geiger & Rama, 2006) till följd av 
byråtillhörigheten. 
 
Det som framkommit i denna studie talar emot den forskning som påvisat att skillnader mellan 
Big 4 och non-Big 4 samt Big N-byråer och mindre byråer inte förekommer när det kommer 
till utfärdandet av ett GCY (Geiger et al., 2005; Citron & Taffler, 1992). Vidare talar resultaten 
emot den forskning som påvisat att en skillnad i kompetens mellan Big 4- och non-Big 4-byråer 
inte förekommer (Citron & Taffler, 1992) Forskning som talar för att förekomsten av Typ II fel 
är lägre bland större byråer (Myers et al., 2014) överensstämmer med vad som framkommit i 
denna studie. Vidare talar studiens resultat för att de större revisionsbyråerna har en bättre 
möjlighet att bedöma tecken på finansiell stress eftersom att träffsäkerheten i ett GCY är högre 
bland Big 4-byråerna för såväl indikatorn med högst träffsäkerhet som för indikatorn med lägst 
träffsäkerhet vilket överensstämmer med tidigare forskning (Myers et al. 2014; Bruynseels et 
al., 2011; Boone et al., 2010). 

 

4.4 Träffsäkerhet i ett GCY kopplat till enskilda revisionsbyråer 

4.4.1 Generell träffsäkerhet kopplat till enskilda revisionsbyråer 

Tabell 18 illustrerar den generella träffsäkerheten i ett GCY bland de bolag som sedermera 
drabbats av konkurs kopplat till revisorns tillhörighet till enskilda revisionsbyråer.  
 
Tabell 18. Generell träffsäkerhet vid utfärdade GCY, kopplat till enskilda byråer 

Byråtillhörighet        Samtliga bolag GCY Träffsäkerhet, % 
KPMG 71 19 26,76 
Deloitte 26 4 15,38 
EY 108 32 29,63 
PwC 163 56 34,36 
Mazars 36 15 41,67 

Grant Thornton 87 26 29,89 
BDO 62 14 22,58 
Övriga byråer 854 192 22,48 

Totalt 1 407 358 25,44 

P-värde: 0,009 
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Av de bolag som drabbats av konkurs och fått ett GCY har Mazars högst träffsäkerhet med 
41,67% och Deloitte lägst träffsäkerhet med 15,38%. Genomsnittet på träffsäkerheten för 
övriga byråer är 22,48%. P-värdet (0,009) påvisar stark signifikans. Det finns således ett tydligt 
samband mellan den beroende variabeln GCY och den oberoende variabeln byråtillhörighet 
kopplat till enskilda byråer. 
 
Utifrån ovanstående resultat finner vi stöd för H6a: Det förekommer skillnader i träffsäkerheten 
i ett GCY inom grupperna Big 4- och non-Big 4-byråer. 
 

4.4.2 Träffsäkerhet vid finansiell stress kopplat till enskilda byråer 

Den generella träffsäkerheten i ett GCY vid finansiell stress kopplat till revisorns tillhörighet 
till enskilda byråer visas i tabellerna 19-20. Tabellerna presenterar den indikator på finansiell 
stress med högst träffsäkerhet och den med lägst träffsäkerhet.  
 
Tabell 19. Indikator med högst träffsäkerhet i ett GCY, kopplat till enskilda byråer 

Byråtillhörighet Eget kapital/aktiekapital < 50% Eget kapital/aktiekapital ≥ 50% 
 Samtliga 

bolag 
GCY Träffsäkerhet, % Samtliga 

bolag 
GCY Träffsäkerhet, % 

KPMG 30 15 50,00 41 4 9,76 
Deloitte 8 4 50,00 18 0 0,00 
EY 31 16 51,61 77 16 20,78 
PwC 61 39 63,93 102 17 16,67 
Mazars 15 8 53,33 21 7 33,33 
Grant Thornton 27 18 66,67 60 8 13,33 
BDO 26 9 34,36 36 5 13,89 
Övriga byråer, 
genomsnitt 

333 153 45,95 521 39 7,49 

P-värde: 0,000 
 
Tabell 19 visar att när bolagen har fått ett GCY då eget kapital understiger halva aktiekapitalet 
har Grant Thornton högst träffsäkerhet med 66,67% och BDO lägst träffsäkerhet med 34,36%. 
Genomsnittet på träffsäkerheten för övriga byråer är 45,95%. För de bolag där eget kapital inte 
understiger halva aktiekapitalet har Mazars högst träffsäkerhet (33,33%) och Deloitte lägst 
träffsäkerhet (0,00%). P-värdet (0,000) visar ett tydligt samband mellan den beroende variabeln 
GCY och de oberoende variablerna byråtillhörighet kopplat till enskilda byråer och eget kapital 
understiger halva aktiekapitalet. 
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Tabell 20. Indikator med lägst träffsäkerhet i ett GCY, kopplat till enskilda byråer 

Byråtillhörighet Resultat före skatt/totala tillgångar < 2,5% Resultat före skatt/totala tillgångar ≥ 2,5% 
 Samtliga 

bolag 
GCY Träffsäkerhet, % Samtliga 

bolag 
GCY Träffsäkerhet, % 

KPMG 64 18 28,13 7 1 14,29 
Deloitte 19 4 21,05 7 0 0,00 
EY 93 39 32,26 15 2 13,33 
PwC 128 48 37,50 35 8 22,86 
Mazars 31 15 46,88 4 0 0,00 
Grant Thornton 67 23 34,33 20 3 15,00 
BDO 47 11 23,40 15 3 20,00 
Övriga byråer, 
genomsnitt 

650 166 25,54 204 26 12,75 

P-värde: 0,005 
 
Tabell 20 visar att när bolagen har fått ett GCY och resultat före skatt genom totala tillgångar 
understiger 2,5% har Mazars högst (46,88%) och Deloitte lägst träffsäkerhet (21,05%). Övriga 
byråer har en genomsnittlig träffsäkerhet på 25,54%. När resultatet före skatt genom totala 
tillgångar inte understiger 2,5% har PwC högst träffsäkerhet (22,86%) medan Deloitte och 
Mazars har lägst (0,00% vardera). Det förekommer ett tydligt samband mellan GCY och 
byråtillhörighet kopplat till enskilda byråer och resultat före skatt genom totala tillgångar 
understiger 2,5% (p=0,005). 
 
Utifrån ovanstående resultat finner vi stöd för H6b: Det förekommer skillnader i träffsäkerheten 
i ett GCY vid förekomsten av finansiell stress inom grupperna Big 4- och non-Big 4-byråer. 
 

4.4.3 Analys av träffsäkerhet kopplat till enskilda byråer 

Tabellerna 19-20 visar att det förkommer skillnader inom grupperna Big 4 respektive non-Big 
4 när det kommer till träffsäkerheten i ett GCY. Det gäller både den generella träffsäkerheten 
och träffsäkerheten utifrån indikatorerna på finansiell stress med den högsta respektive lägsta 
träffsäkerheten. Träffsäkerheten varierar mellan byråerna och de byråer med högst och lägst 
träffsäkerhet är såväl tillhörande en Big 4- och en non-Big 4-byrå. Det talar emot den forskning 
som påvisat att skillnader inte förkommer mellan dessa grupper (Geiger & Rama, 2006; Geiger 
& Rama, 2003). Vidare påvisar resultatet att den byrå med lägst generell träffsäkerhet i ett GCY 
är Deloitte inom gruppen Big 4 vilket skiljer sig från en tidigare studie utförd i Sverige där 
KPMG hade lägst träffsäkerhet (Tagesson & Öhman, 2015). Tidigare forskning har även 
påvisat att byrån Mazars, tillhörande gruppen non-Big 4, hade lägsta träffsäkerhet (Tagesson & 
Öhman, 2015), vilket skiljer sig från denna studie som funnit att Mazars är den revisionsbyrå 
med högst generell träffsäkerhet bland de sju byråer som presenteras i tabell 18.  
 
Den forskning som påvisat att grupperna Big 4 och non-Big 4 inte är homogena (Tagesson & 
Öhman, 2015; Francis & Yu, 2009) stämmer väl överens med vad som framkommit i denna 
studie då träffsäkerheten skiljer sig åt bland de sju största byråerna. Förekomsten av skillnader 
i träffsäkerheten kan jämföras med den studie från USA som påvisat att kvalitetsskillnader 
förekommer inom dessa grupper (Francis & Yu, 2009). Detta då träffsäkerheten i ett GCY, som 
utgör ett mått för revisionskvalitet, skiljer sig åt inom grupperna. Det är därmed möjligt att de 
kvalitetsskillnader som påvisats mellan större och mindre byråer (Tagesson & Öhman, 2015; 
Choi et al., 2010; Boone et al., 2010; Geiger & Rama, 2006; Francis et al., 1999) kan ifrågasättas 
eftersom att det förkommer interna skillnader inom grupperna Big 4 och non-Big 4.  
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5 Slutsats och förslag till vidare forskning 
I slutdiskussionen dras slutsatser utifrån resultat och analys för att besvara studiens frågeställningar 
och uppfylla dess syfte. Vidare presenteras studiens förslag till vidare forskning där uppslag ges till 
framtida studier med utgångspunkt i denna studie. 

 

5.1 Slutsats 

I denna studie har det framkommit att träffsäkerheten i ett GCY bland bolag som 
sedermera  drabbats av konkurs är 25,44%. Detta är jämförbart med tidigare forskning där 
träffsäkerheten i ett GCY i Sverige har varierat mellan 15-22% (Tagesson & Öhman, 2015; 
Sundgren & Svanström, 2014). Trots att studiens träffsäkerhet i svensk kontext är något högre 
än tidigare kan den anses vara låg i jämförelse med vad som framkommit internationellt där 
träffsäkerheten är mellan 40-50% (Arnedo et al., 2008; Carey et al., 2008; Geiger & 
Raghunandan, 2002). Orsaken till detta framgår inte av denna studie, dock är ett rimligt 
antagande att problemet ligger i någon del av den tvåstegsprocess som revisionen består av. Det 
innebär att problemet antingen ligger i revisorns förmåga att göra en korrekt bedömning under 
revisionen eller i revisorns bedömning av behovet att utfärda ett GCY vilket kan påverkas av 
relationen till det reviderade bolaget. 
 
Bedömningen av förekomsten av finansiell stress kan kopplas till revisorns förmåga att utföra 
en korrekt revision. Finansiell stress har i denna studie visat sig ha en positiv inverkan på 
utfärdandet av ett GCY vilket överensstämmer med det som framkommit i tidigare forskning 
(Arnedo et al., 2008; Geiger & Raghunandan, 2002). Detta gäller för samtliga indikatorer som 
har inkluderats i denna studie. Vidare har det i studien framkommit att då en sammanslagning 
görs av indikatorerna inom de tre olika kategorierna av finansiell stress ökar träffsäkerheten 
ytterligare vilket påvisar att en högre grad av finansiell stress ger en ökad träffsäkerhet i 
utfärdade GCY. Den traditionella indikatorn, det vill säga eget kapital understiger halva 
aktiekapitalet, har påvisats vara den indikator som ger högst träffsäkerhet och har starkast 
korrelation med GCY. Det innebär att det är den indikator som revisorer förefaller lägga störst 
vikt vid under revisionen och att indikatorn många gånger är avgörande för bedömningen av 
förekomsten av finansiell stress. Förbrukat aktiekapital är också utgångspunkten för om ett 
bolag formellt ska försättas i konkurs eller inte.  
 
Inom kategorin eget kapital, vilket är den kategori med högst träffsäkerhet i ett GCY, 
förkommer inte någon större skillnad i träffsäkerheten mellan då endast indikatorn eget kapital 
understiger halva aktiekapitalet förekommer respektive då indikatorerna eget kapital 
understiger halva aktiekapitalet och underskott i balanserade vinstmedel kombineras. Detta 
tyder på att indikatorn eget kapital understiger halva aktiekapitalet är starkt kopplad till att bolag 
även får underskott i balanserade vinstmedel. Dock är det noterbart att finansiell stress inte är 
en absolut avgörande faktor för utfärdandet av ett GCY då studien även påvisat att bolag som 
inte varit finansiellt stressade har fått ett yttrande. 
 
Revisorns bedömning om huruvida ett GCY ska utfärdas eller inte kan enligt resultatet i denna 
studie påverkas av vilken byråtillhörighet revisorn har. Tillhörigheten till en Big 4-byrå har i 
studien visat sig ha en positiv effekt på revisionen då det ger ökad träffsäkerhet i ett GCY vilket 
överensstämmer med tidigare forskning (Tagesson & Öhman, 2015; Sundgren & Svanström, 
2014; Bruynseels et al., 2011; Choi et al., 2010). Detta gäller såväl den generella träffsäkerheten 
som i de fall då finansiell stress förekommer. Det talar för den forskning som påvisat att Big 4-
byråer har en bättre revisionskvalitet i jämförelse med non-Big 4-byråer (Tagesson & Öhman, 
2015; Choi et al., 2010; Boone et al., 2010; Geiger & Rama, 2006; Francis et al., 1999) liksom 
att revisorer från Big 4-byråer har en bättre förmåga att bedöma huruvida det reviderade bolaget 
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möter finansiell stress som kräver att ett GCY utfärdas (Myers et al. 2014; Bruynseels et al., 
2011; Boone et al., 2010). Vad som dock är tydligt utifrån denna studie är att Big 4 och non-
Big 4-byråerna skiljer sig åt i träffsäkerheten inom grupperna. Detta gäller såväl för den 
indikator på finansiell stress som har högst träffsäkerhet, där Grant Thornton har bäst resultat 
och BDO sämst, som för den indikator med lägst träffsäkerhet där Mazars har bäst resultat och 
PwC sämst. Att det finns skillnader inom kategorierna tyder, liksom Tagesson och Öhman 
(2015) och Francis (2004) har diskuterat, på att andra egenskaper hos revisionsbyråerna 
förutom storlek kan ha en inverkan på träffsäkerheten i ett GCY.  
 
Den indikator på finansiell stress som är dominerande, såväl i träffsäkerheten bland de 
indikatorer och kategorier av indikatorer som ingår i denna studie som i jämförelser mellan 
grupper av byråer och enskilda byråer, är eget kapital understiger halva aktiekapitalet. Detta 
tyder på att eget kapital understiger halva aktiekapitalet är en tydlig signal på att ett bolags 
fortlevnad är i fara. Det är tydligt att denna indikator har stor inverkan på ett bolags finansiella 
situation. 
 

5.2  Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång har ett antal tankar om vidare studier uppkommit vilket skulle vara 
intressanta uppslag för fortsatt forskning. Denna studie har behandlat problematik kopplat till 
den tvåstegsprocess som revisionen består av, det vill säga att revisorn dels ska utföra en korrekt 
bedömning under revisionen och dels besluta huruvida ett GCY ska utfärdas (Tagesson & 
Öhman, 2015; Sundgren & Svanström, 2014; Ruiz-Barbadillo et al., 2004). I studien har Typ 
II fel vid förekomsten av finansiell stress och utfärdandet av ett GCY behandlats där revisorns 
bedömning har diskuterats i termer av korrekt utfärdade GCY vid finansiell stress bland 
konkursdrabbade bolag. För att få ett annat perspektiv skulle det vara intressant att likt Svanberg 
och Öhman (2014) behandla Typ I fel och då i synnerhet fall där revisorns bedömning av 
finansiell stress har inneburit att denne utfärdat ett GCY  till bolag som sedermera inte drabbats 
av konkurs. Detta för att se huruvida förekomsten av indikatorer på finansiell stress även kan 
påverka revisorn i att utfärda ett felaktigt GCY. 
 
I denna studie har det påvisats att förekomsten av indikatorn eget kapital understiger halva 
aktiekapitalet ger högst träffsäkerhet i ett GCY, vilket även framgått av tidigare forskning 
(Tagesson & Öhman, 2015). Resultatet i studien tyder på att denna indikator kan ha en påverkan 
på indikatorn underskott i balanserade vinstmedel. Detta eftersom vi funnit att det i flertalet fall 
då eget kapital understiger halva aktiekapitalet även förekommer underskott i balanserade 
vinstmedel. Då denna studie endast sett till träffsäkerheten för varje individuell indikator skulle 
det vara intressant att studera om indikatorn eget kapital understiger halva aktiekapitalet kan 
relateras till övriga indikatorer och om denna indikator är så pass dominerande att det även har 
en påverkan på bedömningar baserade på övriga indikatorer.  
 
Vidare har denna studie, liksom tidigare forskning (Tagesson & Öhman, 2015; Francis, 2004), 
påvisat att grupperna Big 4- och non-Big 4 inte är homogena när det kommer till träffsäkerhet 
i ett utfärdat GCY. Detta antyder att skillnader förekommer som grundar sig på annat än 
tillhörighet till en av dessa grupper av revisionsbyråer. Därmed vore det intressant att gå djupare 
in på de möjliga orsaker till att dessa grupper inte är homogena och varför skillnader 
förekommer. För att uppnå detta skulle en kvalitativ studie kunna utföras där forskaren får en 
djupare inblick i hur revisorn utför en revison. Görs detta på olika revisionsbyråer kan det ge 
en möjlighet att urskilja specifika mönster vid de olika byråerna. 
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