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Abstract 

 
Thesis title:  Auditing before company bankruptcy - A study on the changes in 

the audit report 

Author:   Jakob Hassel & David Zetterman 

Advisor:   Bengt Lindstrom & Jurek Millak 

Keywords:   Audit report, Bankruptcy, Going concern 

Purpose:   The purpose of the study is to explain how a qualified audit report 
looks and it’s changing before a company bankruptcy. 

Theory:   The theory outlines the various theoretical concepts that the study is 
based on, which are: bankruptcy, audit report, qualified audit report, 
Big 4 and auditor switches. Theories that the study is based on, is 
presented in the theoretical framework and they are: the 
stewardship, information, insurance and the expectation gap. 

Method:   The study is based on a quantitative approach with a longitudinal 
study design in which the remarks in the audit reports is collected 
and reviewed.  

Empirics:   555 companies are included in the empirical data where a total of 
3037 remarks have been observed in the audit reports. 

Conclusions:  The authors of the study have been able to establish that there is a 
general increase in remarks initiated before the bankruptcy. It’s 
noted that the increase does not come only for the number of 
companies that received remarks but the authors also concluded that 
the number of remarks per company increases. The study also shows 
that the increase is gradual for each audit report. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



Sammanfattning 
 

Uppsatsens titel:  Revision inför företagskonkurser - En undersökning om 
förändringen i revisionsberättelsens anmärkningar. 

Författare:   Jakob Hassel & David Zetterman 

Handledare:  Bengt Lindström & Jurek Millak 

Nyckelord:   Fortsatt drift, Konkurs, Revisionsberättelse 

Syfte:   Syftet med studien är att kunna förklara hur en oren 
revisionsberättelse ser ut och förändras inför en företagskonkurs. 

Teori:   I teorin redogörs det för olika teoretiska begrepp som studien utgår 
från, vilka är: konkurs, revisionsberättelse, oren revisionsberättelse, 
Big 4 och byte av revisor. Teorier som studien grundar sig i 
presenteras i den teoretiska referensramen och de är: Försäkran, 
Förbättring, Försäkring samt Förväntningsgap.  

Metod:   Studien utgår från ett kvantitativt angreppssätt. En innehållsanalys 
genomförs där  anmärkningar i revisionsberättelser samlas in och 
granskas. Studien samlar in data genom en longitudinell 
undersökningsdesign. 

Empiri:   555 företag ingår i empirin där totalt 3037 anmärkningar har 
observerats i revisionsberättelserna.  

Slutsatser:  Författarna har i studien kunnat fastställa att det föreligger en 
generell ökning av anmärkningar inför inledd konkurs. Det kan 
konstateras att ökningen inte enbart sker för antalet anmärkta 
företag utan författarna har även kommit fram till att antalet 
anmärkningar per företag ökar. Studien visar även att ökningen sker 
successivt inför varje revisionsberättelse. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Förkortningar 

 
BR - Balansräkning 

FAR - Förening Auktoriserade Revisorer 

IAASB - The International Auditing and Assurance Standards Board 
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1. Inledning 
 

Stundande kapitel handlar om att introducera bakgrunden till studiens problemdiskussion 
samt att presenterna problemformuleringen. Därefter diskuteras syftet vilket har genererats 
fram utifrån problemdiskussionen. Till sist presenteras vilka avgränsningar författarna har 

valt att göra. 
 

1.1 Bakgrund 
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” 

“Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm” - Winston Churchill 

Om Churchills ord vore lag skulle konkurrensen på många marknader hårdna för varje år som               
går. Enligt statistik hämtad från Upplysningscentralen (2016) har i snitt 6459 svenska företag             
gått i konkurs under de fem senaste åren, 2011-2015. Under 2015 presenteras däremot en              
fallande trend för antalet företag som går i konkurs, en trend som håller i sig även under                 
2016. I november månad kunde UC rapportera en minskning på 13 procent mot tidigare år               
och över hela året rapporteras det en minskning på 6 procent. Ett aktiebolag ska försättas i                
konkurs då bolaget befinner sig i obestånd och har då inte möjlighet att betala sina skulder på                 
längre sikt (Bolagsverket 2013). 

Hur hamnar då ett aktiebolag i obestånd, den här frågan kan ha många svar. Thornhill och                
Amit (2003) undersöker i sin studie förhållandet mellan konkurser och företagets ålder. De             
kommer fram till att det föreligger en skillnad mellan yngre och äldre företag. Deras resultat               
visar att yngre företag ofta har brister i kunskap hos företagsledaren alternativt i förmåga att               
förvalta de finansiella aspekterna på ett framgångsrikt sätt. Resultaten för äldre företag visar             
att dessa ofta hamnar i obestånd på grund av oförmåga att anpassa sig till förändringar på                
marknaden. Vad är då konsekvenserna av en konkurs och vilka påverkas? Koponen (2003, s.              
39) menar att företagskonkurser är väsentliga för samhället ur ett ekonomiskt perspektiv.            
Flera aktörer blir drabbade av företagskonkurser, anställda blir uppsagda, leverantörer          
förlorar kunder, skatteintäkter minskar, banker drabbas av kreditförluster och andra          
intressenter kan drabbas genom likvida förluster (Koponen 2003, s. 39).  

Vid stora företagskonkurser hamnar ofta revisionen i fokus. Revisionen har nämligen varit en             
central punkt för stora skandaler genom åren. Efter den stora Kreuger-kraschen 1932 växte             
exempelvis kritik mot revisionen fram. Anklagelser om hur revisionen för bolaget utförts            
väcktes och diskussioner kring auktorisationsförfarandet av revisorer var påtagliga         
(Wallerstedt 2009, ss. 130-139). I modern tid så fick revisionen ta emot stor kritik efter att                
den stora skandalen kring Enron blev känd för allmänheten 2001. Det uppmärksammades att             
bolaget hade gjort sig skyldigt till bokföringsbrott under många år och ett stort fokus riktades               
på revisorerna som arbetet med Enron. Revisionens oberoende ifrågasattes väldigt hårt efter            
denna skandal (Healey & Palepu 2003). 

1 



 

Revision som fenomen har funnits länge, bevisning leder diskussionen om dess ursprung            
tillbaka till norra Italien och 1200-talet (Moberg, Valentin & Åkersten 2014, s. 30). Den              
första kända revisionsorganisationen grundades under 1500-talet i Venedig (Carrington 2014,          
s. 7). Termen revision härstammar i grunden från det latinska ordet revidere vilket betyder att               
se tillbaka (Moberg, Valentin & Åkersten 2014, s. 29). Tolkningen av ordet har utvecklats              
över tid och den svenska organisationen FAR definierar revision som: Revision är att kritiskt              
granska, bedöma och uttala sig om redovisning och förvaltning (Far 2002). FAR är en              
branschorganisation som arbetar för att utveckla god yrkessed och öka kompetensen inom            
området. De bidrar med rekommendationer som ska vägleda såväl näringsliv som samhälle            
och deras vision med verksamheten är att ligga steget före (FAR 2016). Revisionen utförs av               
en revisor som i anslutning till bolagens årsredovisningar presenterar en revisionsberättelse.           
Det som presenteras i revisionsberättelsen är vanligtvis standardiserade uttalanden från          
revisorn. Dessa görs då det inte finns något avvikande eller av särskild betydelse. I de fall                
revisorn finner bevis för avvikelser noteras de i revisionsberättelsen. Enligt 8 § kap. 9 (SFS               
2005:551) blir revisorn tilldelad sitt uppdrag av bolagsstämman, uppdraget ska sedan kunna            
genomföras självständigt. 

Efter finanskrisen 2008 väcktes en uppfattning om att revisionen inte gjort tillräckligt för att              
identifiera och varna om de risker som fanns i de stora företagen (Balans 2016). Kritiken har                
framförallt varit mot revisionen i sig. Sikka (2009) diskuterar i sin studie frågor om värdet av                
revisionen och vilken roll extern revision har. Sikka (2009) lyfter fram både nya och gamla               
frågor om revisionen, men lägger extra vikt på två frågor. Den första rör revisionens förmåga               
att ta provision för icke revisions relaterade uppgifter samt revisorers försämrade förmåga att             
vara oberoende. Den andra frågan berör revisionsmodellen i sig och revisorernas inkomst.            
Jones (Financial Times 2011) diskuterar i en artikel ansvaret hos Big 4 byråerna och deras               
prestationer i revisionen av de stora bankerna. I sin rapport “Audit of banks: lessons from the                
crisis” ( Institute of Chartered Accountants in England and Wales 2010) presenterar de ett             
antal förslag på förändringar i hur rapporteringen och revisionen av bankerna bör            
genomföras. De vill sträva efter en kontinuerlig förbättring av bankernas rapportering, inte            
minst gällande potentiella risker. De har även som mål att öka förtroendet för revisorns arbete               
och rapportering i bankerna. 

En effekt av den ökade kritiken är att det efter årsskiftet 2016 introduceras nya              
revisionsberättelser i Sverige för finansiella och börsnoterade bolag. Det grundar sig i EU:s             
nya revisionsdirektiv och nya uppdateringar har tagits fram av IAASB (Balans 2015).            
Förändringarna av revisionsberättelsen är främst i syfte att kommunikationen angående risker           
ska bli tydligare från revisorn. Andra förändringar är formalia där revisionsberättelser           
kommer bli mer omfattande i form av att antalet sidor kommer öka (Balans 2015). 

Både Bo Hjalmarsson, tidigare ordförande i FAR:s policygrupp för revision, och Håkan            
Malmström, nuvarande ordförande i FAR:s policygrupp för revision, nämner i intervjuer med            
tidningen Balans vikten av relevans för revisionen. Hjalmarsson menar att “Branschens           
största utmaning är att vara relevant”. Intressenterna har efterlyst mer kommunikation från            
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revisorn gällande väsentlighet och risk. Den nya revisionsberättelsen kommer bli mer           
omfattande, Hjalmarsson påpekar också att risken finns att ingen ny information egentligen            
kommer fram. Revisorn ska bara underrätta om risker och inte ge ny information som inte               
redan finns i årsredovisningen. Hjalmarsson anser att den här ökade information kommer att             
gå förlorad ganska snabbt. Revisionsberättelsen kommer i huvudsak fortsatt att vara           
standardiserad vilket betonar utmaningen för branschen att vara relevant (Balans 2015).           
Malmström utvecklar diskussionen och påstår “Rätt hanterad är rapporteringen av för           
revisionen Särskilt Betydelsefulla Områden en god nyhet som kommer att öka relevansen av             
revisionen och bidra till ytterligare värde för aktieägarna”. I artikeln nämner Malmström att             
han hoppas och tror att den nya revisionsberättelsen kommer att öka förståelsen för revision i               
omvärlden för att minska förväntningsgapet. Malmström nämner även att risken finns att de             
nya revisionsberättelserna inte blir unika utan att en standardisering uppstår vilket gör att             
relevansen minskar (Balans 2016). 

1.2 Problemdiskussion 
Ett stort tänkbart problem för revisionen är att, precis som presenteras i slutet av bakgrunden               
ovan, är att vara relevant. Relevans är ett begrepp som inte direkt är mätbart men som går att                  
föra stor diskussion kring. Nationalencyklopedin (1989-1996) definierar relevant som något          
av intresse för det aktuella sammanhanget, något som kan vara väsentligt för ämnet. Tre olika               
teorier kan användas för att illustrera vilken relevans revisionen kan ha gentemot olika             
intressenter, dessa introducerades i en studie publicerad av Wallace (1980). Där den första             
teorin försäkran, beskriver förhållandet mellan ägaren och ledningen. Den andra teorin           
förbättring, menar till att revisionen hjälper kvaliteten på den redovisade informationen. Den            
tredje och sista teorin försäkring, beskriver revisionens delade ansvar tillsammans med           
företaget vid eventuella felaktigheter. 

Relevansen för revisionen är framförallt att vara användbar för företagens olika intressenter,            
exempelvis kreditgivare och investerare. Revisionsberättelsen kan användas som ett verktyg          
för dessa intressenter genom att förmedla extra information om företagets verksamhet, detta            
oavsett om den är ren eller oren (Duréndez 2003). Duréndez kom i sin studie fram till att                 
revisionsberättelser har användning vid både beslut om kreditgivning av banker samt           
investeringar av såväl privata intressenter som företag. En oren revisionsberättelse kan ge            
information om det föreligger brister i företaget som intressenterna bör känna till. Framförallt             
kan en revisionsberättelse som innehåller uttalanden om tvivel för företagets fortsatta drift            
vara ett starkt tecken på att en konkurs kommer inledas inom kort. Revisionsberättelser är              
därför aktuell att forska om i företag som inlett konkurs. 

Tidigare forskning visar på ett samband mellan orena revisionsberättelser och konkurser.           
Forskningen av detta samband har framförallt haft fokus på revisorernas uttalanden om            
fortsatt drift (Altman & McGoughs 1974). Studier med fortsatt drift som fokus visar på att det                
finns ett samband mellan konkurser och uttalanden om fortsatt drift, dessa resultat har i sin               
tur väckt frågor och viss tvivel. En stor del av de företag som inleder en konkurs har                 
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nämligen inte fått en avvikande revisionsberättelse med utlåtanden om tvivel av fortsatt drift             
från revisorn. Det finns med andra ord ett gap mellan företag som går i konkurs med                
uttalande om fortsatt drift och de företag som inte har liknande uttalanden. Detta har              
motiverat forskning med mål att finna faktorer som kan förklara det revisionsberättelsen            
missar. 

Lennox (1999) kan visa att den offentliga oron över om revisionsberättelsens pricksäkerhet            
kan vara motiverad. Det studiens resultat visar är i första hand att revisionsberättelser inte              
signalerar användbar information om sannolikheten av konkurs. Lennox (1999) menar att           
revisionsberättelserna inte reflekterar offentlig information om den dåliga finansiella hälsan          
hos företagen tillräckligt bra. Lennox drar slutsen att detta är en anledning till att              
revisionsberättelser inte var exakta eller gav informativa signaler för finansiell knipa.  

Revisionens kamp för att förbli relevant är i ständigt arbete. Det finns både forskning som               
argumenterar för (Duréndez 2003) och emot (Lennox 1999) revisionsberättelsens relevans.          
Vad som är klart är att det fortfarande finns frågor kring vad revisionsberättelsen kan bidra               
med vid företagskonkurser. Tidigare forskning har i stora drag fokuserat på att förklara det              
svaga sambandet mellan fortsatt drift och konkurser (Altman & McGoughs 1974). Den här             
studien ämnar istället att undersöka hur de olika anmärkningarna i en oren revisionsberättelse             
påverkas inför en konkurs. 

Ovanstående diskussion leder således studien till sin problemformulering som lyder: Hur           
förändras den orena revisionsberättelsen inför konkurs? 

1.3 Frågeställning 
Syftet med studien är att kunna förklara hur en oren revisionsberättelse ser ut och förändras               
inför en företagskonkurs. 

Uppsatsen ämnar att uppnå syftet genom att svara på följande frågeställningar:  

● Ökar antalet anmärkningar till den senaste revisionsberättelsen inför en konkurs? 
● Finns det en specifik anmärkning som ökar kraftigare än övriga?  
● Går det att identifiera skillnader då någon av följande faktorer föreligger, Big 4 eller              

byte av revisor? 

1.4 Avgränsning 
Studiens avgränsning är svenska företag med bolagsformen aktiebolag som har inlett konkurs            
under 2015 och har haft revisor för de fyra senaste räkenskaperna. Dessa företag ska även ha                
en revisionsberättelse inkluderad i sina fyra senaste årsredovisningar, där den senaste           
revisionsberättelsen ska innehålla minst en anmärkning. Huruvida företagen har ett brutet           
räkenskapsår eller inte ignoreras, utan alla företag som uppfyller de två kriterierna ovan tas              
med i undersökningen.  
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2. Teori 
 

I detta kapitel kommer först olika teoribegrepp att presenteras, för att tydliggöra innebörden 
av dessa samt visa deras relevans för studien. Efter detta kommer en teoretisk referensram 
presenteras där olika teorier lämpade för studien lyfts fram. Tidigare forskning kommer att 
inkluderas löpande genom teorikapitlet. Avslutningsvis kommer en hypotesgenerering att 

presenteras.  
 

2.1 Teoribegrepp 
Inledningsvis så kommer författarna att redogöra för begrepp inom revisionen som studien            
kretsar kring. Begreppen som kommer att presenteras nedan är Konkurs, Revisionsberättelse,           
Oren Revisionsberättelse, Big 4 samt byte av revisor. Dessa har alla en väldigt central roll för                
studien. Den orena revisionsberättelsen är av störst betydelse, detta då det är den som              
undersökningen fokuserar kring. 

2.1.1 Konkurs 
Först och främst så presenteras här begreppet konkurs som är utgångspunkten för den här              
studie. Detta då enbart företag som har inlett konkurs är av intresse för undersökningen.              
Forskning kring sambandet mellan revisionsberättelsen och konkurser genomfördes till en          
början av Altman och McGouchs (1974). De kunde i sin forskning för första gången visa en                
länk mellan revisorns uttalande och konkurser. 

Enligt 1 kap. 1 § i konkurslagen (SFS 1987:672) innebär en konkurs att gäldenärens samtliga               
tillgångar tvångsvis tas i anspråk för att betala gäldenärens fordringar. Vidare i 1 kap. 2 §                
förklaras det att en gäldenär som är på obestånd skall efter egen eller en borgenärs ansökan                
försättas i konkurs. Obestånd definieras som en likviditetskris, företagets pengar och övriga            
tillgångar är slut och att det inte är tillfälligt (Koponen 2003, s. 15). Chen och Church (1992)                 
diskuterar inledningsvis i en studie att försöka inkludera just obestånd i bedömningen om             
fortsatt drift. De undersökte sedan huruvida obestånd kunde förklara det svaga sambandet            
som tidigare forskning visat mellan uttalanden om fortsatt drift och konkurser. De fick             
positiva resultat i båda undersökningarna, något som i sin tur gav övertygande bevis för att               
den ytterligare information som revisionsberättelsen bidrar med är viktig i detta sammanhang. 

Ur ett företagsperspektiv hanteras likvidation och konkurs i 25 kap, aktiebolagslagen (SFS            
2005:551). I de allra flesta fall är det bolagsstämman som beslutar att ett bolag ska gå i                 
likvidation enligt 25 kap. 1 § aktiebolagslagen (SFS 2005:551). Allmän domstol och            
bolagsverket kan i vissa fall besluta om likvidation vilket framgår av samma lag, 10 §.  

2.1.2 Revisionsberättelse 
En revisionsberättelse är revisorns slutgiltiga rapport där hen redogör för sina uttalanden            
kring revideringen av det uppdragsgivande företaget. Enligt 9 kap. 5 § aktiebolagslagen ska             
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revisorn lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman. Revisionsberättelsens betydelse för         
revisorn blir tydlig då kontakten till långivare, investerare och övriga intressenter ses över.             
Revisionsberättelsen är här i de flesta fall det enda verktyget för kommunikationen mellan             
revisorn och intressenterna (Carrington 2014, s. 58). Revisionsberättelsen är standardiserad          
och det finns tydliga riktlinjer om hur den ska utformas (Moberg, Valentin & Åkersten 2014,               
s. 128). Kritiker ställer sig frågande till den här standardiseringen. Kritikerna menar att             
revisionsberättelsen som informationsbärare skulle tappa relevans, detta då en mer          
standardiserad rapportering leder till att de flesta bolag får rena revisionsberättelser           
(Carrington 2014, s. 59). En revisionsberättelse efter standardutformning benämns som en ren            
revisionsberättelse. En revisionsberättelse enligt standardutformning innehåller      
standardiserade uttalanden från revisorn om hen tillstyrker resultat och balansräkningen,          
förslaget till vinstdisposition i förvaltningsberättelsen samt huruvida ledamöter i styrelsen och           
VD:n bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret (Carrington 2014, s. 60). En           
standardutformad revisionsberättelse är däremot ingenting som den här studie lägger något           
större fokus på, utan den presenteras främst som grund för den orena revisionsberättelsen. 

2.1.3 Oren Revisionsberättelse 
Den orena revisionsberätteslen är vad som genererar den data som den här studien ämnar att               
samla in. En oren revisionsberättelse används då revisorn är tvungen att lämna in en              
revisionsberättelse innehållandes anmärkningar vilka har betydelse för aktieägarna enligt 9          
kap. 35 § aktiebolagslagen (SFS 2005:551). Att lämna en oren revisionsberättelse är det sista              
revisorn gör om klienten inte har justerat de fel eller avvikelser som revisorn har betonat att                
dem måste åtgärda. Revisorn ska noga överväga om en oren revisionsberättelse är aktuell             
eftersom det i de allra flest fall är negativt för klienten. 

Den orena revisionsberättelsen uppstår exempelvis då något av följande scenarion inträffar:           
då revisorn inte har möjlighet att utföra den revision han eller hon har skyldighet att göra                
enligt revisionsstandarder eller då företagsledningens uttalanden inte uppfyller de standarder          
som borde följas. Uttalanden ska endast ske om det är “av avgörande betydelse”, vilket det är                
om den finansiella rapporten innehåller felaktigheter eller att revisionsbevisen är          
ofullständiga (Moberg, Valentin & Åkersten 2014, s. 125). I dessa fall när revisorn gör ett               
“qualified opinion” uttalande vilket tyder på att utöver effekterna av kvalificeringen har, ger             
de finansiella påståenden en rättvis bild. Revisorn kan även i vissa fall avstå sig från att göra                 
några uttalanden angående den finansiella situationen (disclaimer of opinion), detta kan vara            
aktuellt då det till exempel finns en bristande självständighet eller materiell intressekonflikt            
mellan revisorn och den som revideras (Schroeder, Clark & Catheney 2014, s. 604). Utöver              
dessa uttalanden så kan en oren revisionsberättelse även innehålla en adverse opinion, vilket             
riktar sig till de tillfällen då de finansiella påståendena inte följer accepterade            
redovisningsstandarder eller ett uttalande om bristande intern kontroll hos företaget          
(Schroeder, Clark & Catheney 2014, s. 605). 
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Det finns ett antal olika anmärkningar revisorn kan göra vilket reducerar i en oren              
revisionsberättelse och de skiljer sig i grad av allvarlighet eller betydelse. Anmärkningar som             
gör att revisionsberättelsen avviker från standardutformningen är bland annat när revisorn har            
identifierat överträdelser i aktiebolagslagen. Ett exempel kan vara när förbjudna lån lämnas            
eller bolaget förbiser att upprätta en kontrollbalansräkning. När det egna kapitalet understiger            
hälften av det registrerade aktiekapitalet ska en kontrollbalansräkning upprättas enligt 25 kap.            
13 § aktiebolagslagen (SFS 2005:551). 

Har inte bolaget fullgjort sina skyldigheter att betala eller redovisa skatter och avgifter ska              
anmärkning ske enligt 9 kap. 34 § aktiebolagslagen (SFS 2005:551). Det regleras även i              
lagtexten att det ska skickas en kopia av revisionsberättelsen till skatteverket om uttalanden             
föreligger angående skatter och avgifter.  

I 9 kap. 32 § aktiebolagslagen (SFS 2005:551) regleras det angående om revisorn ska uttala               
sig om huruvida bolagsstämman bör fastställa balansräkningen och resultaträkningen.         
Uttalande ska även ske angående hur bolagsstämman bör disponera vinst eller eventuell            
förlust. Uttalande angående om styrelsen beviljas ansvarsfrihet ska också lämnas. Avstyrker           
revisorn från något av ovanstående ska det medföra en anmärkning i revisionsberättelsen.  

Revisionsberättelsen ska lämnas in senast tre veckor före årsstämman annars ska anmärkning            
angående försenad inlämning göras, 9 kap. 28 § aktiebolagslagen (SFS 2005:551).  

En sista orsak till att revisorn publicerar en oren revisionsberättelse är utlåtande angående den              
finansiella rapporteringen. Dessa är en upplysning av särskild betydelse, vilket exempelvis           
kan vara om det föreligger en osäkerhet angående bolagets förmåga till fortsatt drift (Moberg,              
Valentin & Åkersten 2014, s. 125). Fortsatt drift eller Going concern som principen heter på               
engelska “är ett grundläggande antagande i föreställningsramar, rekommendationer och lagar          
om redovisning”. Principen i sig riktar sig till huruvida det finns betydande tvivel om              
företagets verksamhet kommer kunna bedriva fortsatt drift över de följande 12 månaderna            
efter balansdagen. Det är i grunden företagsledningen som ska bedöma företagets möjlighet            
till fortsatt drift. Revisorns uppgift i den här frågan är att granska den bedömning som               
företagsledningen gjort angående sin verksamhets fortsatta drift. Om revisorn gör en           
bedömning om att fortsatt drift är i fara bör denne ta med detta i sin revisionsberättelse, 9                 
kap. 31 § aktiebolagslagen (SFS 2005:551).  

Modern forskning kring fortsatt drift har gjorts i en studie av Sundgren och Svanström (2014)               
där de undersöker hur rapporteringen kring hur fortsatt drift har utvecklats sedan 2004.             
Tillämpningen om fortsatt drift (RS/ISA 570) har funnits i Sverige sedan 2004. Det har              
diskuterats hur den ska tillämpas i praktiken och Sundgren och Svanström (2014) diskuterar             
att det finns begränsad kunskap kring hur standarden har implementerats av revisorer. I deras              
studie har dem studerat 3993 företag som gick i konkurs mellan 2004 och 2011. De har                
undersökt revisorns rapportering avseende fortsatt drift i den senaste årsredovisningen.          
Resultatet som de presenterar visar att revisorer har blivit bättre på att rapportera angående              
fortsatt drift från år 2004 till år 2011. Det är 50 procent vanligare att rapportera kring fortsatt                 
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drift 2010/11 jämfört med 2004/05. Sundgren och Svanström (2014) kommer fram till att             
revisorer har förbättrat sin precision i sin rapportering kring fortsatt drift.  

2.1.4 Big 4 
Big 4 är ett globalt vanligt samlingsnamn för de fyra största revisionsbyråerna. Från början              
var det fler företag men efter en rad sammanslagningar är det nu slutligen fyra (Kempe 2013,                
s. 11). I skrivande stund består denna grupp av följande företag: PwC, KPMG, Ernst &               
Young och Deloitte. I Sverige är PwC störst och de har även etablerat sig som en stor                 
redovisningsbyrå på den svenska marknaden (Kempe 2013, s. 11). Big 4 grundar sig i den               
globala marknaden där dessa byråer är betydligt större än övriga konkurrenter (Carrington            
2014, s. 227). Uttrycket Big 4 är däremot inte en helt rättvis beskrivning av hur den svenska                 
revisionsmarknaden ser ut. Exempelvis så har Grant Thornton, som står utanför den            
omnämnda kvartetten, nästan lika stor omsättning och antal anställda som Deloitte.  

Revisionen av Big 4 bolag och icke Big 4 bolag skiljer sig (Geiger & Rama 2006; Read &                  
Yezegel 2006). Enligt Read och Yezegel (2006) är Big 4 bolag mer benägna att ge ut ett                 
utlåtande om fortsatt drift än vad icke Big 4 bolag är. En anledning till detta skulle kunna                 
vara att Big 4 bolagen inte bär på samma risk vid ett felaktigt utlåtande som icke Big 4                  
bolagen gör. Lennox (1999) menar i sin tur att större revisionsbyråer överlag visar samma              
tendenser. Han drar slutsatsen att de större bolagen är mer benägna till utlåtande om fortsatt               
drift då dem reviderar större företag. Anledningen till den här slutsatsen är att det ska vara                
enklare att förutspå konkurshot för större företag än vad det är för mindre.  

Sormunen, Jeppesen, Sundgren och Svanström (2013) visar även de liknande resultat när de             
undersökte utlåtanden om fortsatt drift i Norden. De menar på att de skillnader deras studie               
visar kan uppstå genom att ländernas formella krav för att bli auktoriserad revisor skiljer sig.               
De visar även på att skillnader i revisionsbeteende minskas inom Big 4 bolagen, som har               
stora internationella nätverk. 

2.1.5 Byte av revisor 
Byte av revisor innebär att revisionen mellan två år har utförts av olika revisionsbyråer.              
Forskning visar att det finns ett samband mellan byte av revisor och stundande konkurser. I               
början av 1980-talet undersökte Chow och Rice (1982) om företag som mottagit en oren              
revisionsberättelse byter revisor mer frekvent än vad företag som mottagit en ren            
revisionsberättelse. De kunde i sin studie dra slutsatsen att så även var fallet. Företag som går                
i konkurs tenderar också att byta revisor mer frekvent än övriga företag (Schwartz & Menon               
1985). 

I ett arbete av Chen, Gupta och Senteney (2011) diskuteras byte av revisor innan en inledd                
konkurs. I sin studie integrerar de skifte av revisor, orena revisionsberättelser och            
traditionella finansiella nyckeltal för att försöka förklara hotet av en framtida konkurs.            
Resultaten av undersökningen visar att förklaringsgraden för modeller som förutspår          
konkurser ökar i de fall ett skifte av revisor har skett. Resultaten visar även att både skifte av                  
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revisor samt orena revisionsberättelser har ett signifikant positivt samband med incidenter av            
företagskonkurser. 

2.2 Teoretisk referensram 
I det här kapitlet kommer de teorier som författarna valt att inkludera i undersökningen att               
presenteras. 

2.2.1 Förväntningsgap 
Förväntningsgapet är ett begrepp som beskriver hur investerare, media och andra aktörer            
tenderar att förvänta sig mer av revisorn än vad revisorn egentligen har i uppdrag att utföra.                
Revisorns uppdrag grundar sig i de lagar och revisionsstandarder som revisorn ska följa. Det              
gap som uppstår mellan vad som förväntas och vad som ska levereras av revisorns tjänst är                
med andra ord förväntningsgapet, något som revisorer ofta menar är ett utbildningsproblem            
av vad revisorerna faktiskt gör (Carrington 2014, s. 243). 

Öhmans (2007, s. 132) syn på förväntningsgapet skiljer sig något då han anser att              
informationsasymmetrin ligger i vad revisorn anses ägna sig åt, eller borde ägna sig åt. Han               
menar att fokus ligger i intressenternas uppfattningar och revisorns uppfattningar och inte det             
som styr revisionen, det vill säga regler, lagar och rekommendationer. 

Förväntningsgapet påverkas av olika diskussioner och tankar som har uppstått över tid.            
Exempelvis har det historiskt diskuterats och varit aktuellt angående om revisorn ska            
rapportera om brottslighet i bolag. Teorin, Policeman Theory är ett sätt att se på revisorns roll                
som en “polis” för att säkerhetsställa att räkenskaperna sköts korrekt inom ett bolag. Revisorn              
ska fungera som enhet som kontrollerar bolagets ekonomiska information och se till att det              
inte förekommer någon form av bedrägeri (Nilsson 2010, s. 108). Fram till 40-talet var den               
här teorin aktuell men har sedan dess minskat i allt större utsträckning (Hayes, Walllage &               
Görtemaker 2014, s. 43). Revisorns uppdrag är något som är i ständig diskussion vilket leder               
till förväntningsgap då åsikter angående revisorns roll skiljer sig åt (Hayes, Walllage &             
Görtemaker 2014, s. 58).  

2.2.2 Försäkran, Förbättring & Försäkring 
Revisionen kan enligt Carrington (2014) ur en nationalekonomisk synvinkel delas in i tre             
olika toéorier, dessa är revision som Försäkran, Förbättring och Försäkring. Ursprungligen           
kommer dessa teorier från en studie av Wallace (1980). I studien bildar teorierna varsin              
hypotes, agency theory: the stewardship (monitoring) hypothesis, the information hypothesis          
och the insurance hypothesis. Att kategorisera dem som nationalekonomiska teorier görs           
enbart av Carrington (2014) och det bör noteras att detta inte är en allmänt vedertagen syn.  

Försäkran 
Revision som försäkran är en tolkning av agent-teorin (Wallace 1980). Agent-teorin bygger            
på relationen mellan agenten och principalen. Framförallt behandlar den problemet i att ingen             
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av de båda parterna, som båda förväntas vara vinstmaximerande, kan vara säker på att den               
andra parten kommer hålla sig till avtal som sluts sinsemellan. Det är därför svårt för parterna                
att komma överens om kontrakt mellan varandra. Wallace (1980) menar att revisionens roll i              
detta är att bidra med information som sänker den informationsasymmetri som uppkommer            
mellan agenten och principalen, i detta fall företagsledaren (agenten) och ägaren           
(principalen). Informationen som revisorn presenterar kan enligt agent-teorin visa på att           
företagsledaren utför sitt uppdrag som det var tänkt enligt kontraktet (Carrington 2014, s. 18).              
Utifrån detta ger agent-teorin en förklaring till varför det finns motiv till att anlita en extern                
revisor när det finns en separation mellan ägarna och ledningen. 

Försäkran ser med andra ord revisionen som en lösning mellan ägandet och ledningen i ett               
bolag där det är ett problem att dessa två komponenter kan vara separerade i verksamheten.               
Försäkran i detta sammanhang innebär att ägarna ska kunna känna sig säkra att verksamheten              
sköts effektivt av ledningen (Carrington 2014, s. 14). Det som kan vara ett problem när den                
här situationen diskuteras är att den utgår ifrån ett större företagsperspektiv. 

Förbättring 
Liksom försäkran utgår även förbättring på asymmetrisk information (Wallace 1980).          
Skillnaden är att revision som förbättring fokuserar på att informationen som redovisas har en              
hög kvalitet. I den här teorin är revisorns roll mer av en informationsförmedlare. Revisorn har               
även en roll att påverka revisionen så att den blir bättre, detta genom att lyssna på olika                 
intressenters krav och intressen (Carrington 2014, s. 22).  

Redovisningskvalitet kan diskuteras både för stora och små företag. Exempelvis så           
avskaffades revisionsplikten för mindre företag år 2010. Sundgren, Alexeyeva, Nilsson, och           
Sjödin (2015) diskuterar att revisionsplikten för mindre bolag bör omprövas. Detta eftersom            
resultatet ur deras studie visar att företag som sköter redovisningen internt och inte har              
revisor uppvisade sämre kvalitet på redovisningen före konkurs. De kunde visa att dessa             
företag var överrepresenterade bland de som inte skött den löpande bokföringen före konkurs,             
ej skickat in årsredovisningen i tid och har brister i årsredovisningen. 

Försäkring 
Revision som försäkring innebär att revision fungerar mer likt ett försäkringsbolag och att             
revision försäkrar sig själv om att redovisningen håller en hög kvalitet. Detta för att undvika               
att hamna i juridiska processer eller bli tvungen att betala ut skadestånd vid eventuella fel.               
Risken flyttas i viss mån från företagsledningen till revisorn (Carrington 2014, s. 23). 

2.3 Hypotesgenerering 
Författarna har valt att fokusera på tre begrepp från teoriavsnittet, vilka presenteras i Figur 1.               
Fokus ligger på de utvalda begreppen då insamling av empiri samt resultat kretsar kring              
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dessa. Under den här punkten för författarna en diskussion kring dessa begrepp och             
presenterar hur dem ska användas i studien. 

 
Figur 1. Teoretiskt fokus 

2.3.1 Oren Revisionsberättelse 
Forskning visar först och främst att det finns ett samband mellan orena revisionsberättelser             
och företagskonkurs. Detta samband grundar sig i revisorernas uttalanden om företagets           
fortsatta drift. Forskningen har också visat att sambandet mellan konkurs och utlåtanden om             
fortsatt drift finns men att det är ett svagt sådant. Att forskningen fokuserar på fortsatt drift                
när man undersöker företagskonkurser är inte så förvånande. Fortsatt drift är ett utlåtande där              
revisorn gör en bedömning att det finns betydande tvivel till att företagets verksamhet ska              
kunna fortgå mer än 12 månader framåt.  

För att bidra till forskningen så ämnar den här studien istället att fokusera på den orena                
revisionsberättelsen i sig och alla de anmärkningar som kan förekomma i den. Studien             
undersöker hur dessa anmärkningar förändras åren innan företagen går i  konkurs. 

Forskning visar att utlåtanden om fortsatt drift ökar kraftigt inför en konkurs. Den här              
studiens antagande på förhand är att övriga anmärkningar även ökar hos företagen, då             
företagen står inför konkurs när de olika revisionsberättelserna är upprättade.  

Hur förändras antalet anmärkningar i revisionsberättelsen åren innan en företagskonkurs? 

2.3.2 Big 4 
Forskning kring Big 4 har precis som den generella forskningen främst gjorts i samband med               
anmärkningen fortsatt drift. Här kan forskarna visa att det är vanligare bland Big 4 att               
rapportera kring fortsatt drift. Diskussioner har även förts för att större revisionsbyråer            
överlag visar liknande tendenser.  

Författarna finner därför att det också kan vara intressant att se om det finns någon skillnad i                 
antal anmärkningar inför en konkurs, hos Big 4 och icke Big 4. Den här studien kan då visa                  
på om det även är vanligare att antal anmärkningar är fler eller färre hos Big 4 än hos icke                   
Big 4. 
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En skillnad borde föreligga i antal anmärkningar då det i tidigare forskning kring Big 4 och                
fortsatt drift visar att anmärkningar är vanligare bland Big 4. Utifrån detta tror författarna i               
den här studien att totalt antal anmärkningar är fler hos Big 4 än hos icke Big 4. 

H1 - Går det att identifiera skillnader i revisionsberättelsens anmärkningar och om antalet 
av dessa förändras vid revision av Big 4?  

För att kunna fastställa om H1 ska behållas eller förkastas så undersöks tre underhypoteser              
A-C. I det fall någon av dessa tre behålls i hypotesprövningen så behålls även H1. 

A. Det finns en signifikant skillnad i förändringen av antalet anmärkningar vid revision 
av big 4. 

B. Det finns en signifikant skillnad i andelen anmärkta företag vid revision av Big 4. 
C. Det finns en signifikant skillnad i antalet anmärkningar per anmärkt företag vid 

revision av Big 4. 

2.3.3 Byte av revisor 
Att byta revisor är vanligare vid orena revisionsberättelser vilket forskning har visat samband             
på. Forskning har även visat att när företag går i konkurs sker byte av revisor oftare än vid                  
företag som inte går i konkurs. Dessa resultat visar att byte av revisor kan vara användbart att                 
inkludera i försök att förklara sambandet mellan orena revisionsberättelser och konkurs.  

Den här studien kommer i och med detta fokus att undersöka om och hur anmärkningar               
påverkas av ett revisorsbyte. Framförallt kommer författarna jämföra företag utan byte av            
revisor och företag som genomfört byten. Frågan som ställs är om det går att se att antal                 
anmärkningar är fler eller färre inför en konkurs när ett byte av revisor har skett? 

Författarna förväntar sig finna en betydande skillnad genom att inkludera detta fokus i             
undersökningen. Tron på förhand är att resultatet kommer visa en större förändring av             
anmärkningarna för företag där det har skett ett byte av revisor. 

H2 - Går det identifiera skillnader i revisionsberättelsens anmärkningar och om antalet av 
dessa förändras vid byte av revisor? 

För att kunna fastställa om H2 ska behållas eller förkastas så undersöks tre underhypoteser              
A-C. I det fall någon av dessa tre behålls i hypotesprövningen så behålls även H2. 

A. Det finns en signifikant skillnad i förändringen av antalet anmärkningar vid byte av 
revisor. 

B. Det finns en signifikant skillnad i andelen anmärkta företag vid byte av revisor. 
C. Det finns en signifikant skillnad i antalet anmärkningar per anmärkt företag vid byte 

av revisor. 

3. Metod 
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I avsnittet som följer kommer författarna inledningsvis att redogöra för hur uppsatsen 
genomförs, samt argumentera för dessa val. I slutet av första avsnittet kommer uppsatsens 

pålitlighet och följdriktighet att diskuteras. Därefter kommer metodtillämpning att 
presenteras. Avslutningsvis riktar författarna fokus till metodkritik.

 

3.1 Val av metod 
Med grund i tidigare forskning och problemformulering används en deduktiv ansats. Den            
kunskapsteoretiska ståndpunkten för studien baseras på ett positivistiskt synsätt. Med          
ovanstående i åtanke syftar studien att följa en kvantitativ forskningsstrategi. Den kvantitativa            
forskningsstrategin undersöks genom en innehållsanalys på revisionsberättelser som samlas         
in via årsredovisningar. 

 

Figur 2. Metodval 
 

3.1.1 Val av ansats 
Då studiens problemformulering och frågeställningar utgår från tidigare forskning och          
teoribildning används en deduktiv ansats. Bryman och Bell (2013, s. 31) presenterar deduktiv             
ansats inom samhällsvetenskapen som en koppling mellan teori och praktik. Vidare           
diskuteras hur en deduktiv forskning grundar sig i tidigare kunskap och teorier inom ett              
specifikt område. Arbetsprocessen för en deduktiv teori presenteras av Bryman och Bell            
(2013, s. 31). Bryman och Bell presenterar att det först skapas en teoretisk referensram, den               
visar inom vilka områden arbetet ämnar att förhålla sig till. Från referensramen så framställs              
hypoteserna som önskas undersökas. Referensramen och hypoteserna styr sedan hur          
datainsamlingen ska utföras och slutligen hur analysen ska anpassas. 

En annan form av ansats är induktiv metod. I den induktiva metoden uppstår och styrs inte                
observationer och resultat av ansatsen. Istället grundar sig forskningen i att metoden skapas             
utifrån observationer och resultat som forskaren har samlat in på förhand (Bryman & Bell              
2013, s. 34). 

3.1.2 Positivistisk ståndpunkt 
Studien baseras på ett positivistiskt synsätt. Positivism härstammar från naturvetenskapen och           
är baserad på antagandet att det finns mönster och regelbundenheter (Bryman & Bell 2013, s.               
35). Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010, s. 24) beskriver positivism i ett liknande             
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sammanhang, där positivism nämns som en utpräglad preferens för mätning och           
kvantifiering.  

Även Denscombe (2014, s. 344) utrycker att kvantitativ forskning kopplas ihop med            
positivism då naturvetenskapliga metoder används för att undersöka den samhälleliga          
världen. Vidare beskriver Denscombe (2014, s. 18) att positivism strävar efter kunskap som             
kopplas till kunskap som baseras på data och statistik.  

Bryman och Bell (2013, s. 35) säger också att positivism står för en kunskapsteoretisk              
ståndpunkt och förespråkar att vid studerandet av den sociala verkligheten ska           
naturvetenskapliga metoder användas. Utifrån ovan nämnda resonemang och den objektivitet          
positivism kopplas till kan det konstateras att studien har ett positivistiskt synsätt.  

3.1.3 Val av forskningsstrategi 
Då frågeställningarna kräver en mätning av huruvida en enhet ökar eller inte så är en               
kvantitativ strategi bäst lämpad. Kvantitativ metod som forskningsstrategi definieras ofta på           
olika sätt vilka kommer presenteras nedan.  

Enligt Nationalencyklopedin (1989-1996) är kvantitativ metod ett arbetssätt där forskaren          
systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbar data, vilket sammanfattas och bearbetas i            
statistisk form för att sedan analysera utfallet. Av de variabler som undersöks studeras             
variationen och andra statistiska egenskaper i den kvantitativa metoden enligt Djurfeldt,           
Larsson och Stjärnhagen (2010, s. 41). Enligt Bryman och Bell (2013, s. 49) kännetecknas              
kvantitativ forskning vanligtvis av att insamlad data mäts på ett standardiserat och            
strukturerat sätt. De fortsätter i en djupare diskussion att förklara hur en kvantitativ             
forskningsstrategi innehåller ett deduktivt synsätt samt införlivar positivismen i modellens          
normer och tillvägagångssätt. Denscombe (2014, s. 250) menar att kvantitativ data tar formen             
av nummer. Han menar att de framförallt kopplas samman med forskning genom            
undersökningar och experiment som ofta genomförs med enkäter och observationer.          
Denscombe menar dock att det finns fler källor för kvantitativ data och lyfter även fram               
dokument som exempelvis företags årsredovisningar. 

För att kunna se förändringar över de mätningar som görs kommer det empiriska materialet              
att kvantifieras och utifrån ovan nämnda gällande den kvantitativa metoden är denna ansats             
bäst lämpad för den här studien. Denscombe (2014, s. 379) beskriver att kvantitativ data ger               
en solid grund för beskrivning och undersökning. Andra fördelar med metoden enligt            
Denscombe (2014, s. 380) är att en stor volym av data kan hanteras statistiskt och när själva                 
datan är insamlad kan forskaren relativt snabbt ta del av resultatet. Dataprogram kan ta fram               
tabeller, diagram och sköter det tunga arbetet av den statistiska analysen. Eftersom ett relativt              
stort datamaterial kommer tas fram och analyseras statistiskt är den kvantitativa metoden            
lämplig. 
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3.1.4 Val av undersökningsdesign 
Forskningsmetod alternativ undersökningsmetod visar vilken design studien ämnar att följa.          
Detta styr sedan hur forskaren har tänkt samla in den data som krävs, vilken teknik som                
datainsamlingen kommer att grunda sig på och vilka instrument som kommer att användas             
för att genomföra studien. (Bryman & Bell 2013, s. 62). 

Den här studien samlar in data och undersöker om antalet anmärkningar inför en konkurs har               
ändrats över en längre tidsperiod. Detta omnämns som en longitudinell design och används             
vanligtvis då forskare undersöker hur en variabel har förändrats över tid (Bryman & Bell              
2013, s. 82). Bryman och Bell (2013, s. 83) presenterar även två olika typer av longitudinell                
design, panelstudie och kohortstudie. Den senare av dessa två är vad den här studien ämnar               
att följa. I en kohortstudie väljer man ofta ut en hel grupp människor från vilka               
datainsamlingen sker. Gruppen består av människor som har vissa egenskaper gemensamt.           
Den här studien undersöker emellertid inte människor utan istället företag, men samma            
princip kvarstår. Variablerna för detta arbete är sedemera de olika anmärkningar som ett             
företag kan få i sina revisionsberättelser och den gemensamma faktorn i gruppen är inledd              
konkurs under 2015. 

Bryman och Bell (2013, s. 84) diskuterar sedan kring de olika problem som kan uppstå vid en                 
longitudinell studie. De börjar diskussionen med att upplysa om risken för bortfall i studien.              
För den här studien är den största risken för bortfall att företagen inte har funnits tillräckligt                
länge för att ha minst fyra årsredovisningar. För mindre företag utan revisionsplikt finns det              
även en risk att de inte har blivit reviderade alla år som studien undersöker. Ett annat problem                 
som Bryman och Bell (2013, s. 84) diskuterar är att det inte riktigt finns några riktlinjer för                 
när och hur en förnyad datainsamling ska genomföras. Ett tredje problem är att många              
longitudinella studier inte är tillräckligt genomtänkta vilket gör att forskare samlar in för             
mycket data utan att veta vad som kan användas. Ett sista problem som nämns är förekomsten                
av en paneleffekt. Den här effekten kan bero på en förändring av deltagarnas beteende vid               
exempelvis upprepade intervjuer. Det sistnämnda problemet behöver inte den här studien ta            
hänsyn till då ingen kontakt görs med objekten för forskningen.  

En alternativ design skulle kunna vara en tvärsnittsstudie. Bryman och Bell (2013, ss. 76-82)              
redogör att en tvärsnittsstudie delas in i ett antal avgörande moment. Det första beskriver att               
forskare som tillämpar en tvärsnittsdesign undersöker om en variation föreligger mellan olika            
faktorer. De talar här om “mer än ett fall”. Mer än ett fall riktar sig då till att forskaren                   
undersöker hur ett fall ser ur under olika faktorer eller förutsättningar. De fortsätter med att               
beskriva att insamlingen sker under ett tillfälle och att datan är kvantitativ eller kvantifierbar.              
Enligt Bryman och Bell (2013, s. 78) går en tvärsnittsdesign enbart att tillämpa när samband               
och relationer mellan variabler undersöks. Den här studien ämnar inte att finna samband             
mellan olika variabler utan istället förändringen hos dessa variabler över tid. 
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3.1.5 Val av undersökningsmetod 
Bryman och Bell (2013, s. 299) förklarar att en innehållsanalys är en metod som tillämpas               
bäst då forskaren vill analysera dokument och text. Innehållsanalys används för kvantifiera            
innehållet i en text (Denscombe 2014, s. 392). Forskningen ska sträva efter att på ett               
standardiserat och replikerbart sätt vilja kvantifiera dokumentets innehåll utifrån kategorier          
som skapats på förhand (Bryman & Bell 2013, s. 299). En styrka med innehållsanalysen är att                
kvantifieringen av textens innehåll är en tydlig metod som kan upprepas av andra forskare              
(Denscombe 2014, s. 379). Dokumenten som undersöks innehåller enbart ord och fraser            
vilket kan vara svårt och komplicerat att mäta. För att kunna genomföra en innehållsanalys på               
det sätt som den här studien ämnar att göra krävs det att datan som samlas in kvantifieras. För                  
att underlätta processen utförs en kodning av insamlad data. Kodningen är uppdelad i två              
delar, att upprätta ett kodningsschema med en tillhörande kodningsmanual (Bryman & Bell            
2013, s. 310).  

Kodningsschemat utgör det register som ska fyllas i och i detta ska all information som rör                
frågeställningarna föras in (Bryman & Bell 2013, s. 310). På egen hand är kodningsschemat              
svårt att använda, därför upprättas även en kodningsmanual. Kodningsmanualen innehåller i           
sin tur instruktioner för hur kodningen ska utföras (Bryman & Bell 2013, s. 311). Bryman och                
Bell (2013, s. 311) beskriver att manualen även ska innehålla en förteckning över varje              
dimension som är aktuell för undersökningen, det vill säga de olika kategorier som ingår i               
respektive dimension samt de koder som tillhör de olika kategorierna. För att undvika att              
kategorier inom en dimension som ofta förekommer tillsammans eller hör ihop på annat sätt              
överlappar ska dessa enligt Bryman och Bell (2013, s. 311) vara uttömmande och             
uteslutande. 

Bryman och Bell (2013, s. 316) presenterar flera olika egenskaper hos innehållsanalysen.            
Framförallt diskuterar de att det är en väldigt öppen forskningsmetod. Det är enkelt att visa               
hur forskaren har gjort sitt urval och utformat sitt kodningsschema. Detta leder till att              
uppföljningsstudier samt replikationer av arbetet är lätta att genomföra. Bryman och Bell            
(2013, s. 316) lyfter även fram att innehållsanalysen är väl anpassad för att tillämpa en               
longitudinell analys. Eftersom studien ämnar att undersöka utvecklingen över tid genom en            
longitudinell design passar innehållsanalysen bra som metod. 

3.1.6 Val av urval 
Urvalet vid en innehållsanalys ska enligt Bryman och Bell (2013, s. 303) utföras i flera faser.                
Det första valet en forskare bör göra är att välja vilka former av medier som ska undersökas.                 
Syfte och problemformulering styr det här arbetet till att undersöka revisionsberättelser som            
presenteras i företagens årsredovisningar. Nästa fas i urvalsprocessen är att välja vilken            
tidsperiod som ska omfattas. Detta kan styras i stor utsträckning om analysen innefattar att              
granska något som inträffat under en viss händelse. Den här studien begränsas inte utifrån en               
viss händelse där urvalet av tidsperiod sker automatiskt utan det är helt fritt att välja               
tidsperiod för författarna. Val av vilken tidsperiod som väljs är det senaste hela             
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räkenskapsåret, vilket är år 2015. Även beslut om hur långt tillbaka i tiden som författarna               
ska gå gällande urvalet ska bestämmas. I den här studien är det de fyra senaste               
årsredovisningarna urvalet av hur långt tillbaka i tiden som undersöks. Den här            
avgränsningen görs då författarna avser att undersöka förändringar i revisionsberättelser för           
de åren som leder fram till en inledd konkurs. 

Vid innehållsanalytisk forskning är det viktigt att bestämma sig för vilken analysenheten ska             
vara (Bryman & Bell 2013, s. 306). Det kan exempelvis vara ord, fraser eller satser som                
antingen granskas och kodas manuellt eller genom att använda en datoriserad metod (Bryman             
& Bell 2013, s. 307). I den här studien används en manuell innehållsanalys vilket kräver att                
författarna läser texten, kodar de termer och fraser som är av intresse i materialet.  

3.1.7 Val av dataanalys 

Variabler 
Enligt Bryman och Bell (2013, s. 341) är det viktigt att inte vänta för länge med planeringen                 
av analysen. Detta bör göras innan all data är insamlad för att på bästa sätt kunna samla in                  
den information som är nödvändig för arbetet. Bryman och Bell (2013, s. 341) menar även att                
det är av stor vikt att förstå skillnader mellan olika variabler som kan genereras i en                
kvantitativ undersökning. Detta för att kunna avgöra vilken form av analys som passar bäst              
för arbetets ändamål. 

Bryman och Bell (2013, ss. 344-348) presenterar fyra olika huvudsakliga former av variabler.             
Intervall-/kvotvariabler kvalificeras genom att avstånden mellan variablerna inom de olika          
kategorierna är lika stora. Ordinalvariabler har variabler vars kategorier där avstånden inte är             
lika stora men fortfarande går att rangordnas. Nominalvariabler vilka också benämns som            
kategorivariabler och dessa kan inte rangordnas. Avslutningsvis nämner Bryman och Bell           
Dikotoma variabler. Dessa variabler innehåller data från enbart två kategorier. 

Nominalvariabler är den typ av data detta arbete kommer behandla. Enligt Denscombe (2014,             
s. 251) går det att räkna antal inom varje kategori och att dessa siffror sedan går att använda                  
med goda resultat. Han menar däremot att i jämförelse med andra typer av variabler så kan                
det vara svårare att använda avancerad matematik på nominalvariabler. Då det är antalet inom              
en viss kategori och förändringen i och med att en konkurs närmar sig som är intressant för                 
det här arbetet är det inte nödvändigt att annan typ av data samlas in. 

Presentation och analys av data 
Den data som presenteras är de antal förändringar av anmärkningar i revisionsberättelsen            
vilket görs genom en longitudinell design och för att spegla antal förändringar är det viktigt               
att presentera det empiriska materialet på ett tydligt sätt. Analysen på den insamlade datan i               
den här studien utförs framförallt genom en univariat analys. En univariat analys innebär att              
varje variabel analyseras var för sig (Bryman & Bell 2013, s. 348).  
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Att illustrera grafiskt med hjälp av tabeller och diagram är ett bra sätt att visa en variabels                 
förändring så länge det görs på ett begripligt sätt (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, s.               
45). Denscombe (2014, ss. 369-370) beskriver vidare att använda diagram som jämförelse            
mellan olika uppsättningar data på nominalskalenivå som ett vanligt sätt, och att styrkan             
ligger i att det är visuellt tydligt och enkelt att utläsa. Cirkeldiagram och tabeller används i                
den här studien för att visuellt jämföra olika data. Att använda tabeller är fördelaktigt då det                
är flexibelt och kan presenteras på ett tydligt och tilltalande sätt (Denscombe 2014, s. 369).  

En tidsserie kommer att visa de förändringar som skett under de fyra revisionsberättelserna,             
vilket är perioden för den longitudinella undersökningen, där den procentuella förändringen           
kommer att visas. Den procentuella förändringen är mer intressant än de absoluta värdena,             
vilket Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010, s. 77) hänvisar till att det oftast är. Ett bra                
sätt att presentera beskrivande analys är genom frekvenstabeller vilket görs i den här studien.              
Med en frekvenstabell kan forskaren på ett tydligt sätt visa både antal och procent för en                
variabel (Bryman & Bell 2013, s. 349). 

Aritmetiskt medelvärde vilket vanligtvis benämns medelvärde eller genomsnittligt värde,         
visar den totala summan i en fördelning dividerat på antalet värden (Bryman & Bell 2013, s.                
351). Medelvärdet är av stor vikt för analysen i den här studien. I analysen av den orena                 
revisionsberättelsen så kommer medelvärdet vara ett centralmått för att kunna avgöra om            
någon anmärkning skiljer sig från mängden. För att studien ska kunna pröva hypoteserna så              
har författarna sedan valt att använda ett t-test. T-test är en lämplig metod att använda när en                 
forskare vill jämföra två datauppsättningar för att se om det finns någon signifikant skillnad              
mellan två gruppers medelvärde (Denscombe 2014, s. 364). 

Vid T-test utgår man från en nollhypotes, ett antagande görs att det inte finns någon skillnad,                
till dess att forskarna övertygas om motsatsen. Dessa skillnader anses faktiska när            
sannolikheten mellan de två observationerna beror på när en tillfällighet är mindre än 1 av               
20, eller vanligtvis en signifikansnivå på 5 procent (Denscombe 2014, s. 365). Vidare             
förklarar Denscombe (2014, s. 366) två fördelar med t-test, dels att det går att göra på                
småskaliga studier, där urvalen är mindre är 30. Observationerna i detta t-test är över 100               
vilket gör urvalet tillräckligt. Den andra fördelen är att grupperna inte behöver vara i exakt               
samma mängd, vilket det inte är i den här studien. I den här studien kommer en                
signifikansnivå på 5 procent att användas som utgångspunkt då den är vanligast enligt Lantz              
(2014, s. 84). Enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010, s. 197) ska slutsatser kunna              
dras på goda grunder, där “goda grunder” betyder att sannolikheten för slumpen inte får              
överstiga 5 procent. Dessa påståenden styrker Bryman och Bell (2013, s. 361) då de beskriver               
att inom samhällsvetenskaplig forskning är 5 procent den vanligaste signifikansnivån. Vidare           
säger de att det inte är särskilt sannolikt att resultaten beror på tillfälligheter eller slumpen. 

3.1.8 Studiens Pålitlighet & Följdriktighet 
Författarna har valt att diskutera begreppen Validitet och Reliabilitet eftersom det är viktigt             
att det resultat som är framtaget i studien har genererats på ett korrekt sätt. För att kunna                 
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genomföra studien vid ett annat tillfälle är det viktigt att fokusera kring Validitet och              
Reliabilitet. 

Validitet 
Forskningskriteriet validitet är enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010, s. 104)           
studies begreppsmässiga och teoretiska relevans. Lyckas studien överföra begrepp och          
antaganden på ett sådant sätt att svaren blir meningsfulla och speglar det uppsatsen är ute               
efter. Bryman och Bell (2013, s. 63) beskriver validitet, om vi mäter det som vi avser att                 
mäta. Därför är det viktigt att ställa sig frågan om mätvärdena verkligen gäller det vi avser att                 
undersöka. I undersökningen är validiteten hög eftersom information är från insamlade           
revisionsberättelser. Revisionsberättelser är offentliga handlingar och informationen är        
korrekt. 

Reliabilitet 
Begreppet reliabilitet hör ihop med begreppet validitet och för att åstadkomma validitet är             
reliabilitet nödvändigt. Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig undersökningen är, om          
resultatet skulle bli detsamma om undersökningen genomfördes på nytt. Hur stabilt och            
pålitlig undersökningen är och hur den påverkas av att en ny undersökning genomförs             
(Bryman & Bell 2013, ss. 170-171). Lantz (2014, s. 44) framför att det är viktigt att data                 
behandlas på rätt sätt, att bortfallet inte blir för stort och att forskaren förstår innebörden av                
de statistiska modeller som används. Detta för att inte dra felaktiga slutsatser vilket kan              
påverka reliabilitet och validitet negativt.  

Nya regelverk och standarder angående hur revisionsberättelsen ska utformas och vad som            
ska ingå kan påverka stabiliteten i undersökningen över tid. Vid inmatning av data kan fel               
förekomma vilket kan påverka reliabiliteten. För att undvika detta ska all data granskas och              
kontrolleras men inmatningsfel kan inte uteslutas. 

3.2 Metodtillämpning & Utförande 
Under den här punkten kommer författarna att visa hur metoden har tillämpats och hur              
utförandet har genomförts i studien. Först kommer en presentation göras kring hur            
litteratursökningen har gått till. Därefter kommer en utförlig förklaring kring          
kodningsprocessen och slutligen presenteras databehandlingen.  

3.2.1 Litteratursökning 
Vikten av en väl genomförd litteratursökning i början av ett forskningsprojekt är stor. Enligt              
Bryman och Bell (2013, s. 110) utgör litteraturgenomgången en nödvändig grund för att             
kunna framställa forskningsfrågor och utforma en passande forskningsdesign. De menar även           
att utifrån litteraturgenomgången skapas en utgångspunkt för vilka metoder som bör           
användas vid datainsamling och analys. Enligt Rienecker och Jørgensen (2014, s. 132) är det              
viktigt att sätta ramar för litteratursökningen. De lyfter fram vikten av att kunna identifiera              
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kärnlitteraturen inom studiens ämnesområde, vad är viktigt att kunna och hur mycket            
kunskap som behövs. 

Den här studiens litteratursökning grundar sig framförallt i begreppen revisionsberättelse och           
konkurs. Utöver ovanstående två så har även sökningar gjorts på orden revision, revisor,             
fortsatt drift och Big 4. Dessa bildar studiens kärnlitteratur och detta har undersökts för att               
skapa en kvalificerad uppfattning om området. Sökningen har först och främst gjorts via             
Google scholar och Söderscholar. Studien har använt två olika tekniker för litteratursökning,            
den första är en kedjesökning. Enligt Rienecker och Jørgensen (2014, s. 138) grundar sig den               
här tekniken i en sökning genom nyckelord. De menar att forskaren via nyckelord ska finna               
bra källor och sedan kunna låta dessa referera vidare till ytterligare forskning inom området.              
Den här tekniken är ett bra sätt att få en bättre uppfattning om ämnet och skapa en bredare                  
referensram. Den andra tekniken är systematisk sökning, detta för att finna litteratur som är              
mer relevant för studien. Rienecker och Jørgensen (2014, s. 138) menar att en systematisk              
sökning bör genomföras då forskare söker litteratur om ett specifikt ämne. Enligt Bryman och              
Bell (2013, ss. 115-119) bygger den systematiska sökningen på tre steg. Första steget innebär              
att forskaren ska specificera frågeställningen, sedan ska sökningen grunda sig på nyckelord            
och söktermer och den sista innebär att forskaren ska kunna rapportera sina fynd på ett sätt                
som är läsbart och förståeligt. 

Kedjesökning samt systematisk sökning har skett parallellt genom studiens gång för att skapa             
en användbar referensram. Tidigare forskning och studier har sedan tillsammans med           
litteratur inom området skapat grunden som den här studiens val av forskningsdesign och             
framställandet av forskningsfrågor utgått ifrån.  

3.2.2 Kodningsprocess 
För att underlätta databehandlingen har ett förarbete genomförts. Den viktigaste processen i            
en innehållsanalys är att bestämma hur kodningen för studien ska vara utformad.            
Författarnarna redogör under den här punkten för hur kodningen har utformats, där både             
kodningsschema och kodningsmanual presenteras. 

Kodningsschema 
Det första steget i processen är att skapa ett schema för kodningen som bestäms inom vilka                
ramar den insamlade empirin ska hålla sig. Gränserna och ramarna styrs av vilka kategorier              
och dimensioner som presenteras i schemat. För att säkerställa schemats kvalitet           
rekommenderar Bryman och Bell (2013, s. 314) att en pilotstudie genomförs. Efter att en              
mindre pilotstudie upprättats så gjordes korrigeringar och en slutgiltig sammanställning av           
schemat fastställdes. Schemat presenteras i Figur 4 nedan. 
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Figur 3. Kodningsschema 
 

Den första kategorin Big 4 lyfter fram huruvida revisionsbyrån tillhör gruppen eller inte samt              
vilken av dessa som har utfört revisionen. Detta dokumenteras av författarna i och med              
datainsamlingen. Ett uttalande om byte av revisor som presenteras nedan tar inte alltid hänsyn              
till de fall då det reviderade företaget har valt att byta revisor mellan två år. Ett byte av                  
revisor går däremot att urskilja genom att se om olika revisorer har undertecknat             
revisionsberättelsen från ett år till ett annat. Dessa byten dokumenteras under kategorin byte             
av revisor. Under de två sista kategorierna noteras vilka anmärkningar företagen har fått. 

Kodningsmanual 
Det andra steget i processen är att utforma de regler som författarna ska följa när               
kodningsschemat ska fyllas i. Kodningsmanualen för den här studien delas in i två delar. Den               
första berör hur kategorierna Big 4 och byte av revisor ska fyllas i. Det andra steget visar hur                  
uttalanden i revisionsberättelserna ska tolkas och kodas.  

Den första består av enklare förklaringar som vägleder och visar hur kodningsschemat ska             
fyllas i. I den första kategorin Big 4 fyller författaren i vilken av de fyra byråerna som har                  
utfört revideringen. Om revisionen har genomförts av en annan revisionsbyrå lämnas denna            
kolumn blank. Den här kategorni kan alltså innehålla PwC, KPMG, EY, Deloitte alternativt             
blank. Under den andra kategorin lyfter författarna fram om företaget har bytt revisor under              
åren som har undersökts. Detta noteras med ett JA för att ett byte har gjorts eller NEJ då                  
samma revisor upprättat revisionsberättelsen under samtliga år. 

Den andra delen behandlar innehållet från revisionsberättelser i sig. Den här datan är             
vanligtvis kategoriserad som kvalitativ och är mer komplex än den som behandlas i den första               
delen av kodningsmanualen. Det underlättar att kvantifiera data genom en mer detaljerad            
kodning och manual. För att undvika att uttalanden som ofta förekommer tillsammans eller             
hör ihop på annat sätt räknas dubbelt så har dessa placerats under samma kod. Detta för att                 
minska risken för missvisande information. Manualen för hur revisionsberättelsens innehåll          
ska tolkas presenteras i Figur 5. nedan. 
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Figur 4. Kodningsmanual 
 

Utlåtanden i revisionsberättelsen från revisorn i form av fraser och ord placeras, som             
presenteras ovan, under en kod mellan 1-10. Koderna är sorterade efter den ordning dessa              
utlåtanden vanligtvis förekommer i revisionsberättelsen. 

Koderna 1-2 är direkt relaterade till huruvida revisorn gör ett avvikande utlåtande angående             
någon av de tre att-satserna. Dessa är relativt enkla att tolka då revisorn ofta rubricerar dessa                
uttalanden enskilt och brukar återfinnas under uttalande med avvikande mening och inget            
uttalande görs. Detta görs antingen under någon av de tre att-satserna eller under flera. 

Koderna 3-4 återfinns oftast direkt efter revisorns uttalande angående den första att-satsen.            
Kod 3, fortsatt drift står vanligtvis under en egen rubrik som lyder uttalande av särskild               
betydelse. Fortsatt drift brukar presenteras som antingen risk för företagets fortsatta drift            
alternativt bristande förmåga att fortsätta verksamheten. Kod 4 presenteras oftast själv och            
upplyser oftast om att revisionen är utförd av en annan revisor än den som upprättar               
revisionsberättelsen alternativt att revisorn har blivit tillsatt sent. 

Koderna 5-10 representerar de anmärkningar som oftast presenteras i slutet av           
revisionsberättelsen under rubriken anmärkningar. De kan även förekomma tidigare i          
rapporten men återkommer då vanligtvis även i slutet. 

3.2.3 Databehandling 
Hur författarna ämnar hantera sin data kommer att presenteras här. Detta involverar hur             
datainsamling utförs samt hur analysen av den insamlade datan ska genomföras. Samt vilka             
program och andra verktyg som används i processen. 
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Urval & Bortfall 
Empirin som samlas in hämtas från databasen Retriever Business. Databasen samlar           
information om företag i Sverige. Då det enkelt går att avgränsa sökningen efter huruvida              
företagen har inlett konkurs eller inte samt om revisionsberättelsen innehåller anmärkningar           
erbjuder den en tjänst som passar arbetet. För att följa de avgränsningar som studien förhåller               
sig till har följande urvalskriterier i sökningen använts:  

● Aktiebolag,  
● Inlett konkurs 2015  
● Har revisor 
● Har anmärkningar i senaste RevB 

Vid en första sökning tas antalet företag med sittande revisor som har inlett konkurs under               
2015 fram. Efter detta görs ytterligare en sökning för att identifiera vilka av dessa som har                
anmärkningar i den senaste revisionsberättelsen. När den andra sökningen har genomförts           
samlas data om företagen in och detta görs manuellt.  

Retriever ger studien 613 aktiebolag som samtliga inlett konkurs under 2015 och fått sitt              
senaste räkenskapsår reviderat av en extern revisor. Dessa företag har även fått en             
anmärkning av revisorn i deras senaste revisionsberättelsen. Av de 613 aktiebolag så finns det              
ett direkt bortfall på 58 företag. Bortfallen beror på två anledningar, dels att företagen är för                
unga och då enbart har en årsredovisning alternativt att företagen har flera årsredovisningar             
men enbart revisionsberättelser för det senaste räkenskapsåret. Den data som studien           
undersöker kommer utgå ifrån de återstående 555 företagen. Det förekommer sedan bortfall            
för revisionsberättelser från två och tre år tillbaka, dessa uppgår till 47 respektive 92 bortfall.               
Bortfallen för två samt tre år tillbaka beror även på att företagen inte har funnits tillräckligt                
länge alternativt inte blivit reviderade i tre eller fyra år. Dessa företag kommer fortfarande              
användas i studien, det som faller bort är data från de äldsta revisionsberättelserna. 

Brutna räkenskapsår samt extrainsatta bolagsstämmor tas inte med i beaktning utan           
företagens fyra senaste revisionsberättelser ingår i undersökningen. Detta medför däremot att           
vilket år den senaste årsredovisningen är ifrån varierar. Totalt i studien har data hämtas från               
2081 revisionsberättelser. 

Insamling & Analys 
Empirin kommer att sammanställas i programmet Excel för att analyseras. Detta program            
erbjuder möjligheter att enkelt kategorisera och sortera insamlad data efter önskemål. Att            
enkelt kunna kategorisera data underlättar både insamlingsprocessen och analysen, detta då           
dessa moment lättare standardiseras och effektiviseras. Att enkelt kunna sortera data           
underlättar framförallt vid analysen. 

Analysen av anmärkningarna sker manuellt, och författarna fokuserar framförallt på data för            
förändringen av antalet. För att kunna urskilja om någon specifik anmärkningar utmärker sig             
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utgår jämförelsen från det totala resultatets genomsnittliga förändring, det aritmetiska          
medelvärdet. Detta då författarna anser att det blir enklare och tydligare att endast undersöka              
ett tal istället för att undersöka resultatet från varje revisionsberättelse var för sig. Om en               
anmärkning genom denna jämförelse uppvisar ett högre medelvärde än vad det totala            
resultatet gör så indikerar det att den ökar mer än genomsnittet. 

Det t-test som författarna har valt att utföra vid studiens hypotesprövning genomförs enkelt             
direkt via excel. Ett t-test genomförs för varje hypotes var för sig. T-testet ger ut ett så kallat                  
p-värde som visar sannolikheten för det som mäts. För att kunna pröva studien hypoteser så               
ställs sedan p-värdet mot vald signifikansnivå. Om hypotesens p-värde understiger vald           
signifikansnivå så får den statistiskt stöd och den kan då behållas. 

3.3 Kritik mot metod 
I den här delen ämnar författarna att göra läsarna medvetna om studiens eventuella svagheter,              
samt att presentera kritik mot den metod som används.  

3.3.1 Kritik mot undersökningsdesign 
En kvantitativ forskningsdesign har använts i den här studien och kritik mot denna metod är               
att forskningen kan framstå bättre än vad den i själva verket är enligt Denscombe (2014, s.                
380), eftersom endast de positiva aspekterna av datan lyfts fram i analysen. Annan kritik som               
Denscombe (2014, s. 380) lyfter fram är att det finns risk att forskaren blir för teknisk och de                  
bredare frågorna som ligger bakom forskningen kommer i andra hand. Studien kan bli för              
komplex om allt för många statistiska enheter används och analysen kan bli allt för avancerad               
(Denscombe 2014, s. 380). Detta är något som försökts undvikas genom att hålla sig till               
någorlunda begripliga och tydliga statistiska metoder.  

Ett generellt problem som Bryman och Bell (2013, s. 83) presenterar för longitudinell             
forskningsdesign är att det finns en risk med stora bortfall under forskningen. Med detta              
menar de att objekt som från början ingått i undersökningen lämnar och att det då finns en                 
risk att studien inte längre har en representativ grupp. Det här problemet anser författarna att               
studien har undvikit genom ett stort urval som genererat en stor datamängd. En för stor               
datamängd kan däremot vara ett problem i sig (Bryman & Bell 2013, s. 84). Bryman och Bell                 
menar att många longitudinella undersökningar tenderar att vara dåligt genomtänkta och           
samla på sig allt för stora mängder data. Ett sista problem är att det kan vara svårt att avgöra                   
när en förnyad datainsamling passar bäst, det finns nämligen inga riktlinjer för tidpunkter             
eller tidsintervall (Bryman & Bell 2013, s. 84) 

3.3.2 Kritik mot undersökningsmetod 
Innehållsanalys är studiens undersökningsmetod och kritik enligt Denscombe (2014, s 393)           
är att det kan vara svårt att hantera textens underförstådda mening. Det är även svårt att svara                 
på varför-frågor genom en innehållsanalys (Bryman & Bell 2013, s. 319). Det lämpar sig bäst               
att använda innehållsanalys vid enkla och direkta meningar eller texter. I revisionsberättelser            

24 



 

är oftast meningarna utförda på ett standardiserat sätt och olika anmärkningar skrivs på             
ungefär samma plats i olika revisionsberättelser, vilket gör att det underlättar insamlingen.            
Det ska dock framhållas att det inte alltid är fallet vilket kan göra det svårt att finna alla                  
anmärkningar i en oren revisionsberättelse. Beroende på vilken revisionsfirma som har skött            
revideringen, kan revisionsberättelsen se olika ut vilket har försvårat insamlingen av           
anmärkningarna. 

Enligt Bryman och Bell (2013, s. 319) är det nästintill omöjligt att utforma en              
kodningsmanual som inte kräver någon form av tolkning från kodarnas sida. Den måste             
bygga på allmän kunskap som kodarna besitter för att dem ska kunna bemöta materialet.              
Innehållsanalyser och dess undersökningar har även fått kritik för att vara ateoretiska. Detta             
då fokus ofta är på att identifiera det som går att mäta och inte det som är teoretiskt viktigt                   
(Bryman & Bell 2013, s. 320). 

3.3.3 Kritik mot urval 
Bryman och Bell (2013, s. 318) påpekar att innehållsanalysen enbart kan vara lika bra som               
dokumenten den undersöker. De menar att tre kriterier som forskaren bör använda vid             
bedömningen av urval för innehållsanalysen. Den första är autenticitet, att dokumenten är vad             
det utger sig för att vara. Den andra är trovärdighet, om det finns tecken på att dokumenten är                  
trovärdiga och inte förfalskade eller förvrängda. Den tredje och sista är representativa, om de              
dokument som undersöks är representativa för övriga relevanta dokument. 

Författarna har uppfattningen att dokumenten som undersöks är uppfyller samtliga tre           
kriterier då de är revisionsberättelser. Revisionsberättelserna upprättas nämligen av revisorer          
som riskerar rättslig handling om viktig information inte presenteras på ett korrekt sätt             
alternativt om viktig information utelämnas helt. Det som kan kritiseras är författarnas val att              
enbart gå tillbaka fyra revisionsberättelser och att bara rikta sig mot konkursdrabbade företag.             
Dessa val försämrar studiens förmåga att dra starka slutsatser. Att enbart gå tillbaka fyra              
revisionsberättelser haltar forskarnas möjlighet att kunna avgöra när en eventuell förändring           
av anmärkningar startar. Att bara studera revisionsberättelser gör i sin tur att studien inte              
kommer kunna generalisera sina resultat för alla revisionsberättelser. Det går med andra ord             
inte att dra slutsatser för att liknande resultat även föreligger hos välmående företag. 

3.3.4 Kritik mot utförande 
Då insamlingen sker manuellt i form av att anmärkningar observeras i orena            
revisionsberättelser kan inte fel uteslutas av att anmärkningar tolkas fel eller att någon             
anmärkningar utesluts på grund av någon miss i insamlingen. För att minimera den här risken               
har insamlingen skett på ett systematiskt vis.  
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4. Empiri 
 

I detta kapitel kommer författarna presentera studiens resultat. Detta kommer inledningsvis 
göras genom en sammanställning av insamlad data följt av genomförd hypotesprövning.

 

4.1 Redovisning av data 
Insamlad data kommer att presenteras nedan i tabeller och figurer. Studiens analys skiljer sig              
från när anmärkningarna i sig undersöks och när faktorerna Big 4 och byte av revisor               
undersöks, vilket gör att datan presenteras på olika sätt. 

4.1.1 Oren Revisionsberättelse 
Under oren revisionsberättelse kommer datan som är insamlad presenteras i tabeller där totalt             
antal anmärkningar presenteras för varje år samt den procentuella förändringen mellan åren.            
Den genomsnittliga förändringen kommer också att presenteras för varje anmärkning, detta           
för att underlätta den följande analysen. Under varje anmärkning följer en beskrivning för att              
ge läsaren en tydligare förståelse.  

Tabell 1.1 Alla anmärkningar 

 

Tabell 1.2 Genomsnittligt värde, alla anmärkningar 

 

I tabell 1.1 ovan är samtliga anmärkningar inräknade och totalt har studien identifierat 3037              
anmärkningar under de fyra åren. Antalet anmärkningar ökar desto närmre konkurs föreligger            
vilket illustreras då den procentuella förändringar växer från 140 procent mellan 3 år innan              
och 2 år innan till 178 procent. Tabell 1.1 visar även att det är 555 företag med anmärkningar                  
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och anmärkning per företag är 2,44 i snitt i den senaste revisionsberättelsen. Totalt sker det               
en ökning av anmärkningar till varje revisionsberättelse och den procentuella förändringen är            
också större till varje revisionsberättelse. Av de 555 företag som har någon form av              
anmärkning i senaste revisionsberättelse, har 39 procent av dessa en eller flera anmärkningar             
i revisionsberättelsen tre år innan.  

Tabell 1.2 presenterar den genomsnittliga värdet för förändringen av antalet anmärkningar           
som uppgår till 153 procent. Det är också utgångspunkten för analysen av anmärkningarna.  

Tabell 2.1 Kod 1 

 

Tabell 2.2 Genomsnittlig förändring, Kod 1 

 

Kod 1 representerar Ej rättvisande bild av ÅR/BR, där störst ökning sker inför den senaste               
revisionsberättelsen. Antal anmärkningar är mindre 1 år innan än 2 respektive 3 år innan. Den               
här anmärkningen förekommer totalt 46 gånger under undersökningen. 

Tabell 3.1 Kod 2 

 

Tabell 3.2 Genomsnittlig förändring, Kod 2 

 

I tabell 3.1 är Kod 2 Inget uttalande från revisorn där det sker en ökning av anmärkningar                 
varje år. Totalt så har den här anmärkningen noterats 195 gånger. 

Tabell 4.1 Kod 3 

 

Tabell 4.2 Genomsnittlig förändring, Kod 3 

 

Kod 3 står för Fortsatt drift där den procentuella förändringen är 279 procent inför den               
senaste revisionsberättelsen. Under alla fyra revisionsberättelser har det skett en ökning av            
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antal anmärkningar, där ökningen blir större för varje revisionsberättelse. Totalt identifieras           
den här anmärkningen 338 gånger vilket är ca 11% av de alla anmärkningar i studien. 

Tabell 5.1 Kod 4 

 

Tabell 5.2 Genomsnittlig förändring, Kod 4 

 

Byte av revisor är Kod 4 där det sker en ökning efter varje revisionsberättelse där den största                 
procentuella ökningen sker mellan 3 år innan och 2 år innan. 91 anmärkningar har              
identifierats i Kod 4 där flest anmärkningar sker i den senaste revisionsberättelsen.  

Tabell 6.1 Kod 5 

 

Tabell 6.2 Genomsnittlig förändring, Kod 5 

 

Kod 5 representerar Olaga lån där en ökning sker efter varje revisionsberättelse. Flest             
anmärkningar är det i den senaste revisionsberättelsen, 46 anmärkningar av totalt 110.  

Tabell 7.1 Kod 6 

 

Tabell 7.2 Genomsnittlig förändring, Kod 6 

 

Kod 6 är Bristande kapital där en ökning sker efter varje revisionsberättelse och den största               
förändringen sker till den senaste revisionsberättelsen. Totalt är det 512 anmärkningar och            
där 42 procent av anmärkningarna sker i den senaste revisionsberättelsen.  
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Tabell 8.1 Kod 7 

 

Tabell 8.2 Genomsnittlig förändring, Kod 7 

 

Intern kontroll och släpande bokföring är kod 7 där det sker en procentuell förändring på               
över 200 procent inför senaste revisionsberättelsen. I de tidigare revisionsberättelserna är           
ökning inte lika markant. 45 procent av alla anmärkningar sker i den senaste             
revisionsberättelsen av totalt 157 anmärkningar i Kod 7.  

Tabell 9.1 Kod 8 

 

Tabell 9.2 Genomsnittlig förändring, Kod 8 

 

I tabell 9.1, Kod 8 vilken representerar Skatter och Avgifter är det en ökning efter varje                
revisionsberättelse, och ökning blir också större efter varje revisionsberättelse. Totalt är det            
789 anmärkningar i Kod 8, vilket är flest antal anmärkningar för en enskild kod. 43 procent                
av 789 anmärkningar dessa sker i den senaste revisionsberättelsen.  

Tabell 10.1 Kod 9 

 

Tabell 10.2 Genomsnittlig förändring, Kod 9 

 

Även Kod 9 vilket är Försenad ÅR visar på en ökning efter varje revisionsberättelse, samt att                
ökning blir procentuellt större. 774 är totalt antal anmärkningar för Kod 9, näst flest av alla                
anmärkningar och 42 procent äger rum i den senaste revisionsberättelsen. 
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Tabell 11.1 Kod 10 

 

Tabell 11.2 Genomsnittlig förändring, Kod 10 

 

Övrigt är representerat i Kod 10 där minst antal anmärkning sker. Den procentuella ökningen              
varierar efter varje revisionsberättelse men antal anmärkningar ökar efter varje          
revisionsberättelse. Det är 25 anmärkningar i Kod 10 av totalt 3037 anmärkningar.  

4.1.2 Big 4 
Under Big 4 presenteras data uppdelad efter om revidering har gjorts av en Big 4 byrå eller                 
om den gjorts av en byrå som inte tillhör Big 4. Först kommer data för revideringen utförd av                  
Big 4 att presenteras och sedan den som utförts av andra byråer. Den data som läggs fram                 
fokuserar på de totala anmärkningarna och inte på anmärkningarna var för sig. För att kunna               
genomföra den följande hypotesprövningen presenteras data för förändringen av         
anmärkningarnas antal, anmärkta företag samt anmärkningar per företag.  

Av alla företag som ingår i studien har 143 företag blivit reviderade av Big 4 vilket utgör 26                  
procent av studien vilket framgår av Figur 5 nedan.  

 
Figur 5. Fördelning av företag, Big 4 
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Big 4 
Tabell 12.1 Anmärkningar, Big 4 

 
 

Tabell 12.2 Genomsnittligt värde, Big 4 

 

Vilket framgår av Tabell 12.2 är den procentuella förändringen i antal anmärkningar i             
genomsnitt 153 procent för Big 4. I genomsnitt är antal anmärkning per företag 1,89. 

Ej Big 4 
 

Tabell 13.1 Anmärkningar, Ej Big 4 

 

Tabell 13.2 Genomsnittligt värde, Ej Big 4 

 

Tabell 13.2 visar att den procentuella förändringen är 149 procent i genomsnitt för företag              
som inte är reviderade av Big 4.  

4.1.3 Byte av revisor 
Under byte av revisor presenteras data uppdelad efter om företagen genomfört ett byte av              
revisor eller om dem inte gjort ett sådant. Först kommer data där byten har genomförts att                
presenteras och sedan där det inte har skett något byte. Likt ovanstående punkt Big 4               
fokuserar den data som läggs fram på de totala anmärkningarna och inte på anmärkningarna              
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var för sig. För att kunna genomföra den följande hypotesprövningen presenteras data för             
förändringen av anmärkningarnas antal, anmärkta företag samt anmärkningar per företag.  

Byte av revisor sker i totalt 131 av de undersökta företagen. Detta utgör 24 procent av alla                 
företag som ingår i studien vilket illustreras i Figur 6. Resterande 76 procent är i de företag                 
där det inte har skett ett byte.  

 
Figur 6. Fördelning av företag, Byte av revisor 

 

Byte av revisor 
Tabell 14.1 Anmärkningar, Byte av revisor 

 

Tabell 14.2 Genomsnittligt värde, Byte av revisor 

 

Vid byte av revisor är anmärkning per företag 2,03 i genomsnitt och den procentuella              
förändringen är 149 procent vilket framgår av Tabell 14.2. 
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Ej Byte av revisor 
Tabell 15.1 Anmärkningar, Ej Byte av revisor 

 

Tabell 15.2 Genomsnittligt värde, Ej Byte av revisor 

 

När det inte har skett ett byte av revisor är den procentuella förändringen i genomsnitt 153                
procent och anmärkning per företag är 2,03.  

4.2 Hypotesprövning 
Under den här punkten kommer författarna att presentera studiens hypotesprövning.          
Hypoteserna som prövas gäller för de antaganden som har gjorts för Big 4 och byte av                
revisor. 

T-testerna som har genomförts presenteras i tabeller och visar de p-värden som genererats.             
Resultatet från t-testet ska visa att det finns en signifikant skillnad mellan de jämförda              
grupperna. Detta görs då det p-värde som testet ger ställs emot den valda signifikansnivån på               
5 procent. P-värdet måste understiga 0,05 för att nollhypotesen ska kunna förkastas och             
antagen hypotes ska få stöd och kunna behållas.  

4.2.1 Hypotesprövning - Big 4 
Prövningen sker i ordning med H1 A först, sedan H1 B och sist H1 C. Utifrån t-testets                 
resultat kommer författarna kunna ta ställning till de olika hypoteserna och presentera om             
dessa ska behållas eller förkastas.  

Avslutningsvis ställs underhypoteserna H1 A-C mot huvudhypotesen H1 för att kunna           
fastställa om den får stöd och kan behållas. 

H1 A 
Nedan visas resultatet för studiens signifikanstest för förändringen av antalet anmärkningar.           
Resultatet för t-testet av H1 A ger ett p-värde på som överstiger 0,005 och gör att det inte går                   
att förkasta nollhypotesen. Vilket gör att det inte går att säga om det föreligger signifikant               
skillnad mellan de två grupperna Big 4 och ej Big 4. 
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Tabell 16.1 H1 A 

 

Tabell 16.1 visar inte ett värde som understiger vald signifikansnivå. Nollhypotesen kan ej             
förkastas och detta innebär att H1 A inte får stöd och måste då förkastas.. 

H1 A -  Det finns en signifikant skillnad i förändringen av antalet anmärkningar vid revision 
av big 4. FÅR EJ STÖD 

H1 B 
T-testets resultat för andelen anmärkta företag visas i tabellen nedan. Värdet som presenteras             
nedan överstiger även det 0,05 och det går inte heller att förkasta nollhypotesen för H1 B.                
Detta indikerar att det inte går konstatera en signifikant skillnad mellan grupperna. 

Tabell 16.2 H1 B 

 

Tabell 16.2 visar att det inte förekommer någon skillnad för andelen anmärkta företag.             
Nollhypotesen kan ej förkastas och H1 B kan då inte få signifikant stöd. 

H1 B - Det finns en signifikant skillnad i andelen anmärkta företag vid revision av Big 4. 
FÅR EJ STÖD 

H1 C 
Nedan presenteras resultatet för undersökning av antal anmärkningar per företag. T-testet           
genererar här ett p-värde som understiger 0,05 som visas i tabellen nedan. Uppvisat resultat              
gör att det går att förkasta nollhypotesen och konstatera att det förekommer en signifikant              
skillnad i antal anmärkningar per företag mellan grupperna. 

Tabell 16.3 H1 C 

 

Tabell 16.3 visar att nollhypotesen förkastas och ger signifikant stöd för att det föreligger en               
skillnad. H1 C får i och med detta stöd och kan behållas. 

H1 C - Det finns en signifikant skillnad i antalet anmärkningar per anmärkt företag vid 
revision av Big 4. FÅR STÖD 
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H1 
För att kunna avgöra om det går att identifiera skillnader i revisionsberättelsens anmärkningar             
och om antalet av dessa förändras vid revision av Big 4 sammanställs utfallet av ovanstående               
hypotesprövningar här. 

H1 A -  Det finns en signifikant skillnad i förändringen av antalet anmärkningar vid revision 
av big 4. FÅR EJ STÖD 

H1 B - Det finns en signifikant skillnad i andelen anmärkta företag vid revision av Big 4. 
FÅR EJ STÖD 

H1 C - Det finns en signifikant skillnad i antalet anmärkningar per anmärkt företag vid 
revision av Big 4. FÅR STÖD 

Sammanställningen visar att H1 A och H1 B inte får signifikant stöd och då inte kan behållas.                 
Men i och med att H1 C får stöd visar detta att det går att identifiera skillnader mellan                  
grupperna och H1 får då stöd och kan behållas. 

H1 - Går det att identifiera skillnader i revisionsberättelsens anmärkningar och om antalet 
av dessa förändras vid revision av Big 4? FÅR STÖD  

4.2.2 Hypotesprövning - Byte av revisor 
Hypotesprövningen presenteras i ordning med H1 A först, sedan H1 B och sist H1 C. Genom                
det p-värde som genererats från t-testet för respektive hypotes som kommer författarna kunna             
ta ställning till om de behålls eller förkastas.  

Avslutningsvis ställs underhypoteserna H1 A-C mot huvudhypotesen H1 för att kunna           
fastställa om den får stöd och kan behållas. 

H2 A 
Nedan presenteras resultatet av utfört t-test på anmärkningarnas förändring. Utfallet är att            
p-värdet understiger 0,05 och nollhypotesen kan ej förkastas. Det går inte att identifiera en              
signifikant skillnad mellan företag som bytt revisor och företag som inte genomgått ett byte.  

Tabell 17.1 H2 A 

 

Tabell 17.1 ger inte stöd för H2 A. Detta då p-värdet inte visar på en signifikant skillnad                 
mellan de två grupperna. 

H2 A - Det finns en signifikant skillnad i förändringen av antalet anmärkningar vid byte av 
revisor. FÅR EJ STÖD 
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H2 B 
Resultatet för andelen anmärkta företag som presenteras i tabellen nedan visar att att             
nollhypotesen inte kan förkastas. P-värdet understiger inte 0,05 vilket tyder på att det inte              
föreligger någon signifikant skillnad för andelen anmärkta företag mellan grupperna. 

Tabell 17.2 H2 B 

 

Tabell 17.2 visar att nollhypotesen måste behållas och genomfört t-test kan inte ge H2 B               
signifikant stöd på en 5 procents nivå.  

H2 B - Det finns en signifikant skillnad i andelen anmärkta företag vid byte av revisor. FÅR 

EJ STÖD 

H2 C 
I tabellen nedan som representerar resultatet för anmärkningar per företag så presenteras ett             
p-värde som överstiger 0,05. Då p-värdet inte understiger signifikansnivån går det inte heller             
här att förkasta nollhypotesen. Det föreligger ingen signifikant skillnad mellan de utvalda            
grupperna. 

Tabell 17.3 H2 C 

 

Tabell 17.3 visar ett högt p-värde som överstiger signifikansnivån. Detta tyder på att det inte               
föreligger någon skillnad och stöd för H2 C kan ej fastställas. 

H2 C - Det finns en signifikant skillnad i antalet anmärkningar per anmärkt företag vid byte 
av revisor. FÅR EJ STÖD 

H2 
För att kunna fastställa om studien kan behålla H2 presenteras en sammanställning av             
ovanstående hypotesprövningar nedan. 

H2 A - Det finns en signifikant skillnad i förändringen av antalet anmärkningar vid byte av 
revisor. FÅR EJ STÖD 

H2 B - Det finns en signifikant skillnad i andelen anmärkta företag vid byte av revisor. FÅR 

EJ STÖD 

H2 C - Det finns en signifikant skillnad i antalet anmärkningar per anmärkt företag vid byte 
av revisor. FÅR EJ STÖD 
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Sammanställningen visar att ingen av underhypoteserna H1 A-C får stöd. Då det inte går att 
visa på någon signifikant skillnad mellan företag som bytt revisor och företag som inte bytt 
kan inte heller H2 får stöd.  

H2 - Går det identifiera skillnader i revisionsberättelsens anmärkningar och om antalet av 
dessa förändras vid byte av revisor? FÅR EJ STÖD  
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5. Diskussion 
 

I detta kapitel förs en diskussion angående de resultat som konstaterats i empirin. Först förs               
en diskussion angående de totala antal anmärkningar sen diskuteras de anmärkningar som            
förekommer flest gånger. Slutligen förs en diskussion av resultatet från hypoteserna.  

 
 
Utgångspunkten i den här studien har varit att förklara hur en oren revisionsberättelse ser ut               
inför en konkurs. Studiens resultat visar på att det sker en ökning av totalt antal anmärkningar                
i revisionsberättelserna inför en konkurs. Det har även presenterats empiri som tyder på att              
antal anmärkningar per företag har ökat och att den procentuella förändringen ökar inför varje              
revisionsberättelse.  

Den forskning som presenterats tidigare i studien argumenterar både för och emot förmågan             
hos revisionsberättelsen att kunna förutspå en konkurs. Då studiens resultat visar att antal             
anmärkningar per företag ökar inför en konkurs går det att diskutera om detta kan tolkas som                
en varningssignal. Flera anmärkningar behöver inte ha en konkret koppling till företagets            
finansiella ställningen. Ökningen av anmärkningar kan bero på att företaget befinner sig i kris              
och flera funktioner i företag då blir påverkade. 

Antagandena som författarna haft på förhand grundade sig framförallt i vad tidigare forskning             
presenterat angående fortsatt drift och denna anmärkning sticker även ut i den här studien.              
Det är många anmärkningar som visar en hög procentuell förändring men anmärkning            
angående fortsatt drift ökar mest. Den procentuella förändringen till den senaste           
revisionsberättelsen är 279 procent vilket är den kraftigaste ökningen som studien kan            
presentera. Fortsatt drift uppvisar även störst positiv avvikelse från den total undersökningen            
i genomsnittlig förändring. Trots den kraftiga ökningen noteras den enbart hos under hälften             
av företagen vid den senaste revisionsberättelsen. Det är med detta i åtanke lätt att förstå de                
tvivel som har funnits på revisionsberättelsens användbarhet. 

Den generella ökningen av anmärkningar och den större ökningen av utlåtanden om fortsatt             
drift överensstämmer med både tidigare forskning och författarnas antaganden på förhand.           
Ovanstående stärker påståendet att en större kunskap inom området borde minska det            
förväntningsgap som revisionen har problem med. Det är tyvärr oroväckande att den            
anmärkning som har uppvisat det starkaste sambandet med företagskonkurser inte noteras i            
fler företag i deras senaste revisionsberättelse. En förhoppning är att revisorerna blir ännu             
bättre på att rapportera om fortsatt drift, även om det enligt forskning blivit vanligare. Detta               
skulle förmodligen kunna stärka sambandet med företagskonkurser och då även minska           
förväntningsgapet. 

Författarna anser att det förutom fortsatt drift är tre koder som utmärker sig och är mest                
talande för studiens resultat. Tillsammans med fortsatt drift har dessa tre noterats flest gånger              
över de fyra revisionsberättelserna och utgör en stor majoritet av undersökningen. 
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Kod 6, bristande kapital ökar kraftigt i samband med konkurs. Vilket kan anses naturligt då               
anmärkningen har direkt koppling till företagets finansiella ställning.  

Kod 8 representer anmärkning angående bristande hanteringen av skatter och avgifter och            
kod 9 innebär att årsredovisningen är upprättad för sent. Dessa två anmärkningar är de som               
förekommer flest gånger i studien. Anmärkningarna anses inte lika allvarlig och har troligtvis             
ingen direkt koppling till att ett företag går i konkurs eller riskerar att gå i konkurs. Vilket kan                  
vara en anledning till att båda dessa uppvisar en lägre genomsnittlig förändring än vad              
förändringen för hela undersökningen gör. Något som i sin tur kan tyda på att dessa               
anmärkningar inte påverkas lika kraftigt av stundande konkurs och att de generellt sett är              
vanliga även för välmående företag. Det är dock anmärkningsvärt att det är en kraftig ökning               
i antal anmärkningar i den senaste revisionsberättelsen jämfört med den ett år tidigare. Detta              
tyder på att företag brister i hantering av skatter och avgifter samt att upprätta              
årsredovisningen i tid när ett företag står inför konkurs.  

Från hypotesprövningen lyfts framförallt H1 C och H2 B fram. H1 C uttrycker ett antagande               
att det föreligger en skillnad i antalet anmärkningar per anmärkt företag vid revision av Big 4.                
Den här hypotesen är den enda som kan behållas, då den genom analysen uppvisar en               
signifikant skillnad vid revision av Big 4. H2 B gör ett antagande att andelen anmärkta               
företag är högre för företag som har bytt revisor. H2 B får i analysen inte signifikant stöd för                  
skillnader mellan företag som har och inte har genomfört ett byte av revisor. P-värdet som               
presenteras är väldigt när den signifikanta gräns som krävs för att kunna ge stöd åt hypotesen.                
Med det i åtanke och tidigare forskning som visat på ett samband vill författarna uppmuntra               
framtida forskning inom området att inkludera byte av revisor. 

H1 behålls då H1 C får signifikant stöd från t-testet och studien kan med andra ord säga att                  
det går att identifiera skillnader vid revision av Big 4. Genom ett t-test genereras enbart               
värden som kan visa på att det föreligger en skillnad, men inte de bakomliggande faktorerna.               
Men när siffrorna mellan båda grupperna ställs mot varandra går det i alla fall att identifiera                
vad som indikerar den signifikanta skillnaden. På förhand antog författarna att det skulle gå              
att identifiera en skillnad. Antagandet grundar sig i tidigare forskning som visat att Big 4               
byråer var mer benägna att ge ut uttalanden om fortsatt drift. Författarna antog att skillnaden               
skulle vara att Big 4 även var mer benägna att ge ut anmärkningar generellt. Det som studiens                 
resultat visar är däremot att antalet anmärkningar per anmärkt företag är betydligt högre för              
de företag som inte har reviderats av Big 4. 
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6. Slutsats 
 

Följande kapitel ämnar att besvara studiens problemformulering och syfte genom att 
framföra sammanfattande slutsatser kring diskussionen i föregående kapitel. 

 
 
Syftet med studien är att kunna förklara hur en oren revisionsberättelse ser ut och förändras               
inför en företagskonkurs. Forskningsfrågorna som togs fram på förhand var: 1) Ökar antalet             
anmärkningar till den senaste revisionsberättelsen inför en konkurs?, 2) Finns det en specifik             
anmärkning som ökar kraftigare än övriga?, och 3) Går det att identifiera skillnader då någon               
av följande faktorer föreligger, Big 4 eller byte av revisor?. 

Först undersöktes antalet anmärkningar i orena revisionsberättelser. Författarna har i studien           
kunnat fastställa att det föreligger en generell ökning av anmärkningar inför inledd konkurs.             
Det kan konstateras att ökningen inte enbart sker för antalet anmärkta företag utan författarna              
har även kommit fram till att antalet anmärkningar per företag ökar. Studien visar även att               
ökningen sker successivt inför varje revisionsberättelse. Forskarna har inte ämnat att finna            
bakomliggande faktorer till ökningen men en diskussion har förts om att företag i obestånd              
har både finansiella svårigheter och administrativa problem. 

För det andra kan forskarna konstatera att det är fyra typer av anmärkningar som sticker ut                
från mängden. Anmärkningar som kretsar kring bristande kapital, skatter och avgifter,           
försenade årsredovisningar samt fortsatt drift förekommer mer frekvent än övriga. Den           
sistnämnda, fortsatt drift, ökar kraftigast över alla fyra åren. Ett resultat som överensstämmer             
med tidigare forskning på området. 

Avslutningsvis kan författarna dra slutsatsen det föreligger en signifikant skillnad mellan           
företag som revideras av Big 4 och företag som inte revideras av Big 4. Genom t-tester kunde                 
det konstateras att företag som inte revideras av de större revisionsbyråerna, Big 4, tenderar              
att ge ut fler anmärkningar per företag. 
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7. Framtida forskning 
 

Under det här kapitlet vill författarna presentera vad dem känner är relevant fokus för 
eventuell framtida forskning. Tankarna som förs fram nedan reflekterar kring de resultat som 

studien har gett och slusatserna som författarna tagit. 
 

 

Först och främst vill författarna vända blicken till den första slutsatsen som presenteras i              
studien. Detta är nämligen att antalet anmärkningar på företagen ökar inför en konkurs. Ett              
förslag på framtida forskning skulle här kunna vara att undersöka hur vanligt det är att               
anmärkningar ökar för företag som sedan inte går i konkurs. Alternativt föreslår författarna en              
större undersökning som försöker identifiera ett kritiskt värde där X antal anmärkningar            
innebär att företaget med största sannolikhet riskerar att gå i konkurs. En sådan undersökning              
skulle behöva inkludera både företag som går i konkurs och välmående företag. Ett tredje              
förslag är att gå tillbaka i fler revisionsberättelser och undersöka när den konstaterade             
ökningen startar. Det första och andra förslaget skulle bidra med resultat och slutsatser som              
kan generaliseras för både rena och orena revisionsberättelser. 
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Bilaga 1. Företag 
	
4225181 Brak Sale AB 
A-Bygg i Uddevalla  
Aduno Marknadskommunikation AB 
AG Vindskupor AB 
Agera Sales International AB 
All Världens Mat Sverige AB 
Alltnet Sweden AB 
Alveheims Åkeri AB 
Alviks Matbord Tre Restauranger AB 
AM Mäklarbyrå AB 
Andreas Sparr Sport AB 
Anero Invest AB 
Antrax Media AB 
ARDEO Media AB 
BabyConcern Kungens Kurva AB 
Bastuban 1 AB 
Belicon Europe AB 
Biljett nu i Stockholm AB 
BIP Mellansverige AB 
BlockMaster AB 
Bofabriken Förvaltnings AB 
Bokförlaget Blå Älv AB 
Botnia vind AB 
BOWL ROOM Sverige AB 
Br. Larssons Sliperi & Metallfabrik AB 
Brekkyl AB 
Brekkyl AB 
Bugglo AB 
ByggCompagniet i Malmö AB 
ByggCompagniet i Örestad AB 
ByggCompagniet Åkarp AB 
Byggnadshyttan på Gotland AB 
Byggteamet Timmermannen i Åre AB 

	
	
	
Byggtjänst i Västervik AB 
Båten i Göteborg AB 
C2SAT Communications AB 
Carnot Fritid i Värmland AB 
Carpe Vitae i Norr AB 
Classic Textile of Sweden AB 
CMEX Travel AB 
CMS Syd AB 
CompIT Support Sweden AB 
Concernia AB 
Dannemora Förvaltnings AB 
Dannemora Magnetit AB 
Dannemora Mineral AB 
Delikatesshuset Kjällstörm AB 
Destination Arctic Circle AB 
Dietrich sport event AB 
Din Byggservice i Tumba AB 
Dreadnought Capital AB 
Edward Cederlunds Grosshandel AB 
Effect International Search Group AB 
Ekeboda Mur & Puts AB 
Emstone AB 
Eneboga Nötter AB 
Energientreprenad i Mälardalen AB 
Euroimp Sales Ljungbyhed AB 
European Precision Compo AB 
Fammarp Konsult AB 
Fartygscharter i Västra Frölunda AB 
Filmtek AB  
Forsbacka-Tvätten AB 
Framtidsresor i Göteborg AB 
Fröjd SC AB 
G. Fisk AB 
Galleri Charlotte Lund AB 
Gim-lä vid Mälardal AB 



Gothia Vind AB 
Gotlandssängar AB 
Green Star Marine AB 
GTC Life Science AB 
Herrgårdscompagniet AB 
HLC Cars AB 
Holster Fastigheter AB 
Hot Tuna Sweden AB 
IC Test AB 
Imperial Lanes AB 
INEX Hyrkontoret i Sverige AB 
Inter Försäkring i Sverige AB 
International Energy Solutions IES AB 
Inventor Ventilations AB 
Isolia AB 
Jan Perjans Byggservice AB 

JNK Konsulterna AB 
Jumpstarter AB 
Kanel & Kardemumma AB 
Karl Johan Gate Shopping AB 
Kettunens maskinentreprenad AB 
Kettunens tunga transporter AB 
Knäreds Werkstads AB 
Krom-Teknik AB 
Kungsbacka Träkross AB 
Last & Personbilsservice AB 
LBI-LandsByggInvest AB 
Lennart Malm Transportservice AB 
Lessebo Skogs & Flistransporter AB 
Lidköpingsfönster AB 
M & A SILFVERBERGS BYGG AB 
MadRock AB 
Matskaparna Leverans & Catering AB 
Mattisuddens Trä & Bygg AB 
MGF Bergfrakt AB 
MIICAB Städ/Underhåll AB 
Multi Entreprenad i Sverige AB 

Next Stop Records AB 
Niente AB 
Nord-Emballage Förpackning AB 
Nordic Spirit AB 
Norrtelje Media AB 
Omena Hotels Sweden AB 
Orangeblue AB 
Ovival Group AB 
Peter Rydfjäll AB 
Pope Records AB 
R.A Börjesson AB 
R.A Börjesson Byggställningar AB 
R.A Börjesson Rent AB 
R.A Börjesson Trading AB 
Rani AB 
Registrerings Tjänster i Sverige AB 
Rehum AB 
Reversbolaget i Stockholm AB 
Roger Gustavsson Transport AB 
Rudma AB 
S:t G Summer Resort AB 
S&R Projekt AB 
Saltsjöbadens Restaurang AB 
Santa World Svenska AB 
Scandinavian Food Selection AB 
Singbrant Livs AB 
Six Floors AB 
Sjuhärads Plåt AB 
SRG Konsult AB 
Stenbergs Enreprenad & Åkeri AB 
Stenskärshyttan AB 
Storm Förlag AB 
Sweden Form International AB 
Swedish Domains AB 
Systemakademien i Stockholm AB 
T.G.S Trade AB 
Tema Liv AB 



Temo Tryck Försäljnings AB 
Thermo Power Scandinavian AB 
Tileggyb AB 
Toftby & Karlsson Bygg AB 
Tolvsbo Mek & Drill AB 
Trafik och Utbildning i Väst AB 
Transbulk 1904 AB 
Treconia Fastighetsförmedling AB 
Treflex Holding AB 
Trenor AB 
Täby Båtservice AB 
Vindsprojektören Bygg AB 
Voir AB 
VOL Agency AB 
Vänga-Åkes AB 
Värmeintressenter i Stockholm AB 
Wgr Wireless Group AB 
X-AM Consulting AB 
Zygiox invest AB 
Öhns Snickeri AB 
Överskottet 202 i Stockholm AB 
	
	
	


