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Sammanfattning 

 

 

Redan i samband med Kreugerkraschen i början av 1930-talet började man ifrågasätta och 

ställa krav på revisorers oberoende. Problematiken kring revisorers oberoende är än idag en 

högst aktuell fråga. Effekten av en revisor som inte förhåller sig oberoende kan vara att 

företagets intressenter förses med information som inte är rättvisande. Bakomliggande 

faktorer som kan påverka revisorers oberoende är revisionsbyråns arvoden och 

klientföretagets storlek. I denna studie kartlägger vi andelen orena revisionsberättelser och 

going concern-varningar hos företag som gått i konkurs. Vidare kartlägger och analyserar vi 

potentiella samband mellan svenska revisorers uttalanden i revisionsberättelsen och 

revisorernas arvoden samt klientföretagens storlek. Vi studerade om revisionsberättelserna var 

rena eller orena samt om någon varning kring företagets fortlevnad utfärdats. Studien omfattar 

aktiebolag som gått i konkurs under perioden 2010-01-01 till 2010-08-31. Det finns tidigare 

forskning som påvisar ett samband mellan höga arvoden till revisorn och ett minskat 

oberoende hos denne samtidigt som andra studier påvisar motsatsen. Det finns även studier 

som bekräftar att företags storlek påverkar revisorns oberoende. I vår studie har vi kommit 

fram till att det finns ett samband mellan det totala arvodet till revisionsbyrån och andelen 

orena revisionsberättelser. Vi har även funnit ett samband som tyder på att revisorn blir mer 

kritisk och att andelen going concern-varningar ökar ju högre arvoden ett företag betalar till 

sin revisor. I vår studie har vi också funnit att klientföretagets storlek har påverkan på andelen 

orena revisionsberättelser (ju större företag desto lägre andel orena revisionsberättelser) 

medan företagets storlek inte har någon inverkan på andelen going concern-varningar. 
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Summary 

 

 

Already in the Kreuger crash in the early 1930s the society began to question and make 

demands on auditor’s independence. The question of an auditor’s independence is still today a 

topical issue. The effect of an auditor who is not independent is that the company´s annual 

report provides the stakeholders with false information. Underlying factors that may affect the 

auditor`s independence can be the company’s auditing fees as well as the size of the company. 

We have in this study categorized and analyzed differences between Swedish auditor`s 

statements in audit reports and auditors fees as well as the size of the client company. We 

chose to study the auditors statement in the company’s annual audit report and if any warning 

about the survival of the company were issued. We chose to limit our study to only Swedish 

companies that has gone bankrupt during the period 2010-01-01 to 2010-08-31. Previous 

research state that there is a correlation between high fees to the auditor`s firm and the 

auditor`s loss of independence, while there is studies that state the opposite. There are also 

studies that confirm that the company’s size affect the auditor`s independence. We have in our 

study confirmed that there is a correlation between size of the total fee to the auditing firm 

and the share of clean audit reports. We have also found a correlation that indicates that the 

auditor is more critical in the audit and that the share of going concern-warnings increases 

when the fees to the auditor increases. The size of the client company has, according to our 

study, influence on the share of clean audit reports (the share of clean audit reports increases 

when the companies are larger) while the size of the client company has no effect on the share 

of going concern-warnings. 
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Figur- och tabellförteckning 

 

Figur 1: ”Urvalsträdet” – Schematisk beskrivning av studiens utrangeringar 
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Inledning 
 

1.1 Problemdiskussion 

 

Kreugerkraschen i början av 1930-talet var en avgörande händelse för den svenska 

revisorsprofessionens utveckling. Kreugergruppens revisor Anton Wendler blev hårt 

kritiserad för att hans teoretiska kunskaper inte var tillräckliga men också för att han tidigare 

haft en anställning hos Kreuger.  I 1944 års aktiebolagslag definierades för första gången 

tydliga regler för vilka personer som ansågs vara jäviga för ett revisorsuppdrag (Wallerstedt, 

2009, s. 154). 

 

En revisor har till uppgift att granska och kontrollera ett företags årsredovisning. Detta ska 

fungera som en kvalitetssäkring så att årsredovisningen innehåller relevant och reliabel 

information. Revisorn och dennes arbete är till för att skapa trygghet och övertyga 

allmänheten om att företagsledningen inte sysslar med några oegentligheter och att 

företagsledningen ställs till svars när det uppkommer felaktigheter (Eilifsen et al., 2010, s. 

5ff). Det förväntas att revisionen ska lugna aktieägarna genom att bolagets verksamhet och 

ställning kontrolleras av någon som är sakkunnig och oberoende (Sikka, 2009). Revisorns 

medel för att kommunicera med bolagets intressenter är revisionsberättelsen. En revisor har i 

uppgift att uttala sig opartiskt och objektivt angående de bolag han eller hon reviderar (FAR, 

2008). 

 

Enligt RS 709 ska en revisors uttalande i revisionsberättelsen vara standardutformat när han 

eller hon reviderat ett bolag. Om en revisionsberättelse inte avviker från 

standardutformningen så är den ”ren” och om den avviker från standardutformningen så är 

den ”oren”. Om revisionsberättelsen är oren betyder det att revisorn har hittat något som 

avviker från det som anses normalt. 

 

En anmärkning som kan förekomma i revisionsberättelser är om revisorn ifrågasätter bolagets 

fortsatta drift under nästkommande år. Detta kallas då en going concern-varning. Idag utför 

revisionsbyråer även konsulttjänster åt företagen som deras kollegor sedan reviderar. Detta 

leder till att revisorerna granskar sina kollegors arbete och det är något som gör att man kan 

ifrågasätta revisorns oberoende. Basioudis et al. (2008) fann en negativ relation mellan 

konsultarvoden och sannolikheten att en så kallad going concern-varning utfärdades. Detta 

betyder att ju högre konsultarvode ett företag har till sin revisionsbyrå desto lägre är 

sannolikheten att företaget kommer att få en going concern-varning i revisionsberättelsen. 

Tidigare forskning påvisar ett samband mellan höga konsultarvoden och brist på oberoende 

(Wooten, 2003). Detta aktualiserar frågan om ett ekonomiskt beroende mellan revisorn och 

dennes uppdragsgivare, det vill säga företaget han eller hon har i uppgift att revidera.  

 

Det finns stöd i tidigare forskning för att revisorerna är restriktiva med att göra going concern-

utlåtanden (Hopwood et al., 1991; Citron & Taffler, 1992).  Detta kan delvis förklaras av att 

många revisorer kan känna oro för att utfärda going concern-varningar då varningen i sig kan 

göra så att klienten går i konkurs, vilket ger revisorn en klientförlust och en förlust av arvode 
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(Citron & Taffler, 1992; Carcello & Neal, 2003). Det uppstår en problematik då 

revisionsbyrån utför både konsult- och revisionstjänster åt ett företag och då en stor del av 

revisionsbyråns intäkter kommer från det aktuella företaget (Kida, 1980; Citron & Taffler, 

1992; Carcello & Neal, 2003). Effekten av en oren revisionsberättelse kan påverka företaget 

negativt i framtiden, exempelvis kan kreditgivare bli mer restriktiva med kreditgivning till 

företaget. Detta kan i värsta fall leda till att företaget går i konkurs. Eftersom det finns ett 

ekonomiskt intresse hos revisorn att behålla sin klient så kan dennes oberoende ifrågasättas 

(Beattie et al., 1999).  Bazerman et al. (1997) hävdar att på grund av psykologiska faktorer 

kan en revisor aldrig vara helt oberoende. Författarna talar om de påtryckningar som revisorn 

blir utsatt för av företagsledningen i det företag han eller hon granskar, och menar att revisorn 

till följd av detta aldrig kommer att kunna förhålla sig helt oberoende.  

 

1.2 Syfte 

 

Revisorns oberoende är viktigt under en revision och tidigare forskning visar att det finns 

ekonomiska faktorer som påverkar detta. Vi avser därför att kartlägga två faktorer som kan ha 

ett samband med oberoendet. I denna studie kommer vi: 

 

 Att kartlägga andelen orena revisionsberättelser och going concern-varningar hos 

aktiebolag som gått i konkurs. 

 Att kartlägga om bolagets arvoden till revisionsbyrån har något samband med andelen 

orena revisionsberättelser och going concern-varningar. 

 Att kartlägga om bolagets storlek har något samband med andelen orena 

revisionsberättelser och going concern-varningar.   
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2. Referensram 

 

2.1 Revisorns uppgift 

 

Revisorns uppgift är enligt Aktiebolagslagen (ABL) 9 kap 3 §: ”Revisorn skall granska 

bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelse och VD:s förvaltning. Granskningen ska 

vara så ingående som god redovisningssed kräver”. Revisorns medel för att kommunicera 

med bolagets intressenter är revisionsberättelsen. För att revisorn ska kunna uttala sig 

opartiskt och objektivt i revisionsberättelsen krävs att denne är oberoende. 

 

2.2 Relationen mellan revisor och klient 

 

Det finns studier som menar att istället för att lägga revisionskvalitén i fokus så bör man lägga 

fokus på relationen mellan revisor och klient (Macey & Sale, 2003). Om revisorn skapar en 

relation till klienten kan det leda till att revisorn inte agerar som han eller hon hade gjort om 

relationen inte existerade, då revisorn undviker eventuella konflikter. Det kan leda till att 

revisorn väljer att inte rapportera in felaktiga eller negativa avvikelser och på så vis inte 

förhåller sig oberoende. Relationen mellan en revisor och klienten är redan från början ett hot 

mot oberoendet, då företaget anlitar och betalar revisorn för sin tjänst. Detta gör sig inte i 

samma utsträckning tillkänna hos stora bolag då det är styrelsen som anlitar revisorn för att 

granska företaget (Svanström, 2004). Svanström menar också att revisorns oberoende kan 

ifrågasättas redan innan en revision har skett. 

 

Page och Spira (2005) samt Lowe och Pany (1995) talar om den period då kund och revisor 

arbetar med varandra. De talar om att det synliga oberoendet kommer att försämras allt efter 

relationen fortlever. Detta oavsett ifall det faktiska oberoendet i revisionen faktiskt fortfarande 

är ”intakt”. Vidare talar Page och Spira om att den primära fokusen ligger på trovärdigheten i 

revideringen, det synliga oberoendet, snarare än det faktiska oberoendet. De talar också om att 

revisorer mest bryr sig om det synliga oberoendet och att de, till viss del, kan ignorera att det 

faktiska är försummat, så länge det ger skenet av att vara intakt och ”ser bra ut”. Självklart så 

erkänner inte revisorerna själva att det finns några problem i att förhålla sig oberoende 

gentemot sin klient (Page och Spira, 2005).   

 

Moore et al. (2006) siar om att ett hot i form av minskat oberoende växer fram långsamt. Han 

talar om att revisorer kommer att få problem att veta när detta hot har blivit för stort. Han 

menar att revisorers oberoende kommer att minska och att revisorer själva inte kommer märka 

att de är beroende. Page och Spira (2005) talar om att oberoendet inte kommer att påverkas av 

motåtgärder. De säger att sanktioner, etikutbildningar och eventuella bestraffningar inte 

kommer att påverka revisorers oberoende. Svanstöm (2004) talar om att det händer att 

företagsledare väljer att diskutera företaget med en oberoende part. Denna part blir ofta 

revisorn, då han eller hon besitter kunskap inom området och företaget. Genom att göra detta 

blir oberoendet lidande. 
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2.3 Revisorns svårighet att vara oberoende 

 

I takt med näringslivets utvecklig har behovet av information blivit stort. Därför har behovet 

av en revisor som granskar och utvärderar att den återgivna informationen är korrekt och att 

den överensstämmer med verkligheten blivit större. Det finns också lagar som beskriver hur 

en revisor ska förhålla sig oberoende. Enligt Revisorslagen 20§ ska en revisor vara opartisk, 

självständig och objektiv. En revisors uppgift är att hitta eventuella fel och brister samt 

rapportera dessa och om han inte gör det så är revisorn inte heller oberoende. Bazerman et al. 

(1997) skriver att på grund av psykologiska faktorer så kan en revisor aldrig vara helt 

oberoende. Han talar om att det inte finns någon revisor som kan förhålla sig helt oberoende 

och opåverkad av påtryckningar och krav från en företagsledning, då det är företagsledningen 

som är revisorns arbetsgivare. Umar & Anandarajan (2004) talar om hur revisorer borde 

utbildas i oberoendefrågan för att göra dem mindre påverkbara av påtryckningar från sin 

arbetsgivare, företagsledningen i det företag han har i uppgift att utföra revision på. Det finns 

delade uppfattningar kring oberoendefrågan, Till exempel så anser Wyatt (2004) att 

oberoende inte alls är den centrala delen av professionen. Han menar att det är den kunskap 

som revisorn besitter som är det absolut viktigaste och centrala för en revisor och dennes 

profession. 

 

För att kunna anta att informationen i årsredovisningen hos ett bolag är rättvisande så krävs 

det att intressenterna har ett förtroende för att revisorn förhåller sig opartisk och oberoende. 

Finns det ingen tillit för revisorn och dennes arbete så blir årsredovisningen bara lite 

publicitet. Eilifsen et al. (2006, s. 5ff) skriver att oberoendet är grundläggande för att revisorn 

överhuvudtaget ska kunna utöva sin profession. Det är på samma gång den mest 

kontroversiella och komplicerade aspekten av revisorns kvalifikationer jämfört med till 

exempel kravet på kompetens hos revisorn (Eilifsen et al., 2006, s. 5ff) 

 

2.3.1  Konsultarvode 

 

När en revisionsbyrå utför tjänster utöver själva revisionstjänsten, så kallade konsulttjänster, 

så skapas ekonomiska incitament hos revisorn för att behålla sin klient. De ekonomiska 

motiven för att behålla en klient kommer att påverka revisorns oberoende, då det kommer bli 

en del av dennes lön. Det finns studier gjorda som påvisar att de ekonomiska incitamenten 

kan göra att revisorn fattar beslut som är till klientens fördel, men inte opartiska (Kida, 1980; 

Citron & Taffler, 1992; Carcello & Neal, 2003). Det finns många olika åsikter kring 

konsultarvode och dess inverkan på en revisors oberoende. En del menar att oberoendet 

minskar då de ekonomiska motiven till att behålla en klient blir för stora, då revisorn utför 

både konsult och revisionstjänster (DeAngelo, 1981; Simunic, 1984; Beck et al., 1988). För 

att undvika detta hot mot oberoendet har man i USA lagstiftat om att den byrå som utför 

revisionen inte får utföra konsulttjänster (Johansson et al., 2005) . Det finns dock andra som 

menar att det är revisorns kunskap som är relevant i större omfattning än ekonomiska motiv 

(Wyatt, 2004). Defond menar att den nytta som uppstår när revisionsbyrån utför 

konsulttjänster kommer att överstiga kostnaden för ett minskat oberoende (Defond et al., 

2002). 
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2.3.2  Revisionsarvode 

 

Enligt ÅRL 5 kapitel 21 § ska det i årsredovisningen finnas information angående 

revisionsarvode. Specifikationen av revisionsarvode återfinns under delen 

“tilläggsupplysningar”. Det finns olika åsikter huruvida informationen om revisionsarvodet 

påverkar revisorers oberoende. Dye (1991) påstår att genom att offentliggöra revisionsarvodet 

så kommer oberoendet att stärkas, medans DeAngelo (1981) hävdar att det kommer verka 

varken för eller emot revisorers oberoende. Vidare så har Lai (2009) funnit bevis som stödjer 

Dye’s (1991) studie. Han fann bevis för att revisionsarvodets offentliggörande hade ett 

positivt samband med ett ökat oberoende. Med andra ord fann Lai (2009) att andelen 

varningar angående företagets fortlevnad ökade i takt med kravet från ÅRL 5 kapitel 21 § och 

kravet om specificerat revisionsarvode.  

 

2.3.3 Klienternas storlek 

 

Det finns studier som påvisar att en revisors oberoende minskar desto större klienten är i 

förhållande till revisionsbyrån. Carcello et al. skriver att mindre byråer är mer ekonomiskt 

känsliga i jämförelse med stora revisionsbyråer och med det också mer beroende av klienten 

än vad en stor revisionsbyrå borde vara. Han menar att en mindre revisionsbyrå inte blir lika 

oberoende som en stor revisionsbyrå (Carcello et al. 2000).  

 

Johansson et al. (2005, s. 133-146) har i sina studier kommit fram till att orena 

revisionsberättelser oftare förekommer i mindre företag jämfört med större företag. Vi kan  

därav få en indikation på att revisorn har ett starkare oberoende hos mindre klienter där han 

gör anmärkningar i högre utsträckning. Då vi vänder på resonemanget så skulle vi också 

kunna påstå att det inte bara finns incitament att de större bolagen påverkar revisorns 

oberoende utan kanske också revisionsbranschen i sin helhet.  

 

Utöver klientens storlek så borde man också se till revisionsbyråns arvoden, det vill säga dess 

intäkter från klienten. Både Mckeown och Krishnan menar att den faktor som borde påverka 

revisorns oberoende utöver klientens storlek är storleken på revisionsbyråns intäkter från den 

aktuella klienten (Mckeown et al., 1991; Krishnan & Krishnan, 1996). Vad detta förhållande 

egentligen säger är att en större revisionsbyrå inte kommer förhålla sig mer oberoende än en 

mindre byrå. På grund av den ekonomiska vikten av en viss klient så kan revisorn därmed få 

incitament för att tillmötesgå sin klient och inte vara helt oberoende. 

 

Det finns studier gjorde av Beattie et al. (1999) som visar att revisorer upplever ett faktiskt hot 

mot sitt oberoende, då revisorer upplever ett stort förtroende eller en ekonomiskt tillit för en 

stor klient (Beattie et al. 1999)   
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2.4 Ren respektive oren revisionsberättelse 

 

Revisionsberättelsen är, som vi har varit inne på tidigare, revisorns medel för att 

kommunicera med intressenterna i ett företag. Om revisorn hittar något som avviker från det 

normala i revisionen ska han eller hon uttala sig om detta i revisionsberättelsen. Den avviker 

då från standardutformningen enligt RS 709 och betraktas därför som oren. Exempel på 

”orenheter” som revisorn kan påpeka kan vara: anmärkning på att skatter och avgifter inte 

betalats i tid, om det egna kapitalet understiger hälften av aktiekapitalet och om revisorn 

varnar för företagets fortlevnad under det nästkommande året, så kallad going concern-

varning. Vi har valt att studera orena revisionsberättelser men även going concern-varningar 

specifikt. Detta eftersom att frågan om ett företags fortlevnad är en mycket väsentlig fråga. 

 

2.4.1 Going concern  

 

Enligt FASB (Financial Accounting Standards Board) skall revisorn under revisionen av ett 

företag göra en anmärkning i revisionsberättelsen om det råder tvivel om företagets 

fortlevnad, en så kallad going concern-varning. Detta uttalande skall grundas för det 

kommande räkenskapsåret. När revisorn skall fatta beslut om företagets förmåga till 

fortlevnad ska han eller hon överväga om några väsentliga osäkerhetsfaktorer existerar 

rörande företagets förmåga till fortsatt drift. En tydlig definition av dessa osäkerhetsfaktorer 

finns i RS 570. Dock finns inga direkta direktiv, riktlinjer eller regler för när en going 

concern-varning ska föreligga. Ansvaret för detta uttalande faller därmed ytterst på revisorn 

och dennes objektivitet och kompetens.  

 

I en studie gjord av Blay (2005) fann man att revisorer vars oberoende var hotat genom rädsla 

att förlora sin klient, tolkade informationen i klientens årsredovisning mindre skeptiskt. Till 

följd av detta utfärdade revisorn i mindre utsträckning going concern-varningar. I en studie 

gjord av Barnes & Huan (1993) drar de slutsatsen att en revisor fungerar på samma sätt som 

vilken ekonomisk agent som helst. Detta innebär att revisorn har ett eget ekonomiskt intresse 

och i sådana fall ska denne inte besluta om en eventuell fortlevnadsvarning.  

 

2.4.1.1 Träffsäkerhet 

 

Som vi skrivit tidigare finns definitionen på tydliga osäkerhetsfaktorer i RS 570 när det gäller 

att utfärda en going concern-varning. Resultatet från en studie gjord av Carey et al. (2008) 

visar dock att endast 40-50 procent av konkurserna föregåtts av en going concern-varning från 

revisorn. Intressenter som har förtroende för revisorn och dess oberoende kan få vilseledande 

information om revisorer inte uttalar sig korrekt om fortlevnaden i ett företag som står inför 

konkurs. Enligt tidigare forskning visar det sig att mellan 80-90 procent av företag som får en 

going concern-varning inte går i konkurs (Mutchler & Williams, 1990; Citron & Taffler, 

1992).  

 

 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-6281.2007.00249.x/full#b48
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-6281.2007.00249.x/full#b14
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-6281.2007.00249.x/full#b14
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2.4.1.2 Självuppfyllande profetian 

 

Den självuppfyllande profetian menar att en revisors uttalanden angående fortlevnad kan 

påverka företaget direkt och kan i sig påverka företagets fortlevnad. Resonemanget som ligger 

till grund för detta är andra aktörers motvillighet eller rädsla att göra affärer med ett företag 

vars existens och fortlevnad är hotad. Det råder delade meningar huruvida den 

självuppfyllande profetian faktiskt existerar. Vissa forskare påstår sig ha funnit bevis för 

profetian samtidigt som det finns forskare som menar att det inte finns några bevis för den. 

Forskning gjord av Geiger et al. (1998, s. 117-139) och George et al. (1996, s. 77-103) fann 

stöd för profetian. Citron & Taffler (2001), Louwers et al. (1999) och Citron & Taffler (1992) 

menar att de inte fann något stöd för att den självuppfyllande profetian verkligen existerar. 

Kida (1980) och Mutchler (1984) menar att den självuppfyllande profetian är den faktor som 

gör att revisorers inställning är mer restriktiv till att utfärda varningar för företagets 

fortlevnad.  

 

Det finns revisorer som beskriver en oro att utfärda varningar angående företagets fortlevnad, 

då revisorerna har en rädsla att varningen kan vara orsaken till företagets konkurs (Citron & 

Taffler, 1992; Carcello & Neal, 2003). Enligt Citron & Taffler (1992) och Carcello & Neal 

(2003) har revisorn tydliga motiv till att vara restriktiv till att utfärda fortlevnadsvarningar, då 

revisorerna riskerar att mista en klient samt eventuella arvoden helt i onödan. Då revisorn ska 

fatta beslut om företagets möjlighet till fortsatt fortlevnad ställs han eller hon inför ett 

dilemma då de olika intressenterna har olika intressen hos företaget. Ett så kallat 

förväntningsgap kan uppstå då revisorn skall försöka tillfredställa alla intressenter med 

hänsyn till lagar regler och praxis. 

2.5 Föreställningar 

Tidigare forskning anger olika faktorer som gör att en revisor inte kan förhålla sig opartisk 

gentemot sin klient som det är beskrivet i revisionsstandarden (Bazerman et al., 1997). Det 

ger sig också tillkänna att revisorer är restriktiva med att utfärda en varning angående 

företagets fortlevnad av olika skäl. Det finns forskning som säger att detta agerande kan vara 

ett resultat av en minskning av revisorns oberoende, dvs. att revisorns avsteg ifrån 

revisionsstandarden är starkt oberoenderelaterat. De ekonomiska motiv som vi behandlar är 

vilken effekt konsult- och revisionsarvode samt det totala arvodet har på revisorns oberoende.  

 

Ett syfte med studien är att kartlägga i vilken utsträckning de konkursdrabbade företagen i 

undersökningen fått en oren revisionsberättelse samt i vilken utsträckning de har fått en going 

concern-varning. För att kartlägga detta formulerar vi två föreställningar. Ett andra syfte är att 

kartlägga två faktorer som kan påverka en revisors oberoende, nämligen företagets arvoden 

till revisorn och företagets storlek. För att kartlägga dessa två faktorer har vi formulerat 

sammanlagt tolv föreställningar. Av dessa är sex föreställningar angående företagets arvoden 

till revisorn och sex föreställningar angående företagets storlek. Dessa har sedan ställts i 

förhållande till ren eller oren revisionsberättelse och om företaget fått någon going concern-

varning. 
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Förställningar angående företagets revisionsberättelse samt fortlevnad: 

 

1. Av de företag som gått i konkurs har en majoritet orena revisionsberättelser. 

 

2. Av de företag som gått i konkurs har en minoritet fått en going concern-varning.  

Föreställningar angående företagets arvoden till revisionsbyrån: 

 

3. Ju högre konsultarvode desto mindre benägna är revisorerna att avge en oren 

revisionsberättelse. 

4. Ju högre konsultarvode desto mindre benägna är revisorerna att utfärda en going 

concern-varning. 

5. Ju högre revisionsarvode desto mindre benägna är revisorerna att avge en oren 

revisionsberättelse. 

6. Ju högre revisionsarvode desto mindre benägna är revisorerna att utfärda en going 

concern-varning. 

7. Ju högre totalt arvode desto mindre benägna är revisorerna att avge en oren 

revisionsberättelse. 

8. Ju högre totalt arvode desto mindre benägna är revisorerna att utfärda en going 

concern-varning. 

 

Föreställningar angående företagets storlek: 

 

9. Ju högre omsättning desto mindre benägna är revisorerna att avge en oren 

revisionsberättelse. 

10. Ju högre omsättning desto mindre benägna är revisorerna att utfärda en going 

concern-varning. 

11. Ju fler anställda desto mindre benägna är revisorerna att avge en oren 

revisionsberättelse. 

12.  Ju fler anställda desto mindre benägna är revisorerna att utfärda en going 

concern-varning.  

13.  Ju högre balansomslutning desto mindre benägna är revisorerna att avge en oren 

revisionsberättelse. 

14.  Ju högre balansomslutning desto mindre benägna är revisorerna att utfärda en 

going concern-varning. 
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3.     Metod 

 

     3.1 Val av ämne 

 

    Denna uppsats är en delstudie i ett forskningsprojekt vid Centrum för forskning och 

ekonomiska relationer (CER) vid Mittuniversitetet. Inom ramen för forskningsprojektet blev 

vi tilldelade en förteckning över svenska företagskonkurser samt ett klassificeringsschema 

som utvecklats av forskare inom CER. Med utgångspunkt i förteckningen svarade vi 

tillsammans med fyra andra uppsatsgrupper för att samla in och sammanställa information 

från dessa företags senaste årsredovisning och revisionsberättelse. Den insamlade 

informationen sorterades enligt klassificeringsschemat. Uppsatsgruppernas samarbete gjorde 

det möjligt att samla in en relativt stor mängd information och för samtliga grupper att 

använda all insamlad information utifrån det specifika syftet med respektive uppsats. 

 

3.2 Val av metod 

 

Då vi undersökte revisorers arvoden och deras oberoende i uttalanden om aktiebolag som 

försatts i konkurs så anser vi att den kvantitativa metoden var det lämpligaste valet för oss. 

Den kvantitativa metoden underlättar att se skillnader och göra jämförelse mellan olika 

mätgrupper.  

 

En fördel är att vi har tagit del av en stor datamängd och på grund av detta kunnat uttala oss 

med statistisk säkerhet. Genom användandet av en stor datamängd minskade även risken för 

slumpmässighet (Halvorsen, 2006, s. 95-98). Vi bearbetade informationen med statistiska 

verktyg för att kunna göra ett uttalande som skapar ett tvärsnitt som överensstämmer med hela 

populationen och inte bara för vårt urval. Därför anser vi att den kvantitativa metoden 

lämpade sig bäst för oss då vi avsåg att mäta ett stort antal objekt. 

 

3.2.1 Val av ansats 

 

Vi har valt en deduktiv ansats som syftar till att bedöma hållbarheten i vetenskapliga teorier. 

Den hypotetiskt deduktiva ansatsen kräver mera precisa problemformuleringar till skillnad 

från den induktiva ansatsen. En deduktiv ansats förknippas vanligen med kvantitativa metoder 

medan den induktiva vanligen förknippas med kvalitativ metod (Halvorsen, 2006, s. 45-46).  

 

3.3 Urval och mätmetod 

  

Den datamängd som låg till grund för denna studie är direkt tagen ur listan med företag som 

försatts i konkurs under 2010. Vår initiala datamängd bestod av undersökningsenheter som 

blivit försatta i konkurs under perioden 2010-01-01 - 2010-10-29. Denna datamängd har 

kommit oss tillhanda från Kronofogden via den samhällsvetenskapliga forskningsenheten på 

Mittuniversitetet.  
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I vår initiala datamängd om 6150 företag ingick företag av samtliga företagsformer. Vi 

utrangerade som ett första steg 1458 företag som inte var aktiebolag. Vi uteslöt sedan 

ytterligare 952 företag på grund av att de inte tillhörde perioden 2010-01-01 – 2010-08 31.  

 

Vår studie byggde på information från både årsredovisningen och revisionsberättelsen. Därför 

utrangerades ytterligare 639 företag på grund av att de saknade någon av dessa. Denna 

datamängd, som vi valt att kalla datamängd 1, har vi sedan valt för att besvara 

föreställningarna ett och två.  

 

För att besvara frågeställningarna tre till fjorton har vi varit tvungna att utrangera ytterligare 

företag. Vi utrangerade 95 företag på grund av att de saknade uppgift om något arvode över 

huvud taget. Antalet som blev utrangerade på grund av att de saknade uppgift om 

revisionsarvode uppgick till 163 företag. Två företag blev utrangerade på grund av de hade ett 

negativt konsult- eller revisionsarvode. Efter detta kvarstod 2841 företag.  

 

Efter detta utrangerade vi fem företag som angivit ett konsultarvode, men inget 

revisionsarvode i årsredovisningen och ett företag blev utrangerat på grund av de endast 

angivit totalt arvode men ingen specifikation mellan konsult och revisionsarvode. 

 

Slutligen utrangerade vi 29 företag på grund av de saknade uppgifter om antal anställda. Efter 

utrangeringen blev den kvarstående datamängden 2806 företag. Denna datamängd har vi valt 

att kalla datamängd 2. 
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1.111 ”Urvalsträdet”. En schematisk beskrivning av studiens utrangeringar. 

 

 

3.4 Källor och litteratursökning 

 

Vi valde att använda oss av litteratur inom revisions- och redovisningsområdet, både 

läroböcker samt regelverk och lagtext för standards och praxis. Dessa litteraturer studerade vi 

för att få en djupare förståelse för vad oberoendet faktiskt innebär och vad som påverkar det. 

Vi valde att i hög grad använda oss av vetenskapliga artiklar som underlag och källor i vår 

studie. 

 

 

Samtliga företagsformer 6150 st. 

 

Alla Aktiebolag 4692 st. 

Tillhörande perioden 2010-01-01-

2010-08-31  3740 st . 

 

Utrangering av övriga bolag ex 

handelsbolag, enskilda firmor och 

kommanditbolag 1458 st 

Bolag ej tillhörande perioden 

2010-01-01-2010-08-31, 952 st. 

Utan årsredovisning eller med 

avsaknad av revisionsberättelse 

639 st. 

Bolag utan uppgift om något 

arvode 95 st. Bolag utan uppgift 

om revisionsarvode 163 st. Bolag 

med negativt revisions- eller 

konsultarvode 2 st.  

Datamängd 1 

3101 st.  

  

Kvarvarande företag 2841st. 

 

Kvarvarande företag 2835 st. 

Bolag utan revisionsarvode, men 

med konsultarvode 5 st.  Bolag 

som endast angivit totalt arvode 

utan uppgift om vad som avser 

revisions och konsultarvode 1 st. 

Bolag utan uppgift om antal 

anställda 29 st 

 Datamängd 2 

2806 st. 
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Vi använde oss i stor utsträckning av artiklar som kommit oss tillhanda av Mittuniversitetets 

MIMA och vi anser att dessa källor är vad de utger sig för att vara. En övervägande del av 

databaser med företagsekonomiska artiklar har blivit granskade av sakkunniga, dvs. de har 

blivit ”peer-reviewed”. Vi anser att det är de vetenskapliga artiklarna som kan bidra till 

relevansen i vår studie, där av har vi i stor utsträckning som möjligt använt oss av dessa. 

 

Vi har tagit del av Business Source Premier, EconLit och Emerald för att få fram artiklar samt 

Affärsdata för att ta del av undersökningsobjekten, som i det här fallet är årsredovisningarna. 

Självklart var inte alla artiklar relevanta för vår studie och samtliga årsredovisningar var inte 

heller tillgängliga. Därför valde vi att endast behandla de artiklar som hade en nära 

anknytning till vår studie och årsredovisningar som fanns tillgängliga. 

 

3.5 Datainsamling 

 

Vi har baserat vår datainsamling på en befintlig lista över företag i konkurs, framtagen av 

Kronofogden, och sedan granskat samtliga företags årsredovisningar. Utöver datamängden 

från listan med företag i konkurs så har studien grundats på artiklar inom ämnet. Den 

kvantitativa datainsamlingen har inhämtats från en lista med företag som försatts i konkurs 

under de första åtta månaderna år 2010. Vi har använt de senast tillgängliga 

årsredovisningarna hos Affärsdata när vi sammanställt statistik för de 2840 

undersökningsenheterna, samtliga tillhör perioden 2010-01-01 - 2010-08-31. Den återgivna 

informationen från listan med företag i konkurs har bearbetats och sedan har årsredovisningar 

och revisionsberättelser granskats, kategoriserats och analyserats. 

 

Ur den ursprungliga datainsamlingen valde vi att endast titta på åtta olika parametrar. Vi 

tittade på om revisionsberättelsen var ren eller oren samt om någon going concern-varning 

hade utfärdats. Andelen orena revisionsberättelser och andelen going concern-varningar 

använder vi som indikatorer för att avgöra revisorns oberoende. Ur årsredovisningens övriga 

delar hämtade vi information om konsultarvode, revisionsarvode, totalt arvode, 

nettoomsättning, antal anställda och balansomslutning.  

 

3.5.1  Kategorisering och kodning av datamängd 

 

Vi kodade alla bolag med ren revisionsberättelse till 1 och alla med oren revisionsberättelse 

till 0. Vad gäller going concern-varningarna så arbetade vi med en skala på tre. Vi kodade de 

bolag utan going concern-varning till 0, de med en tydlig going concern-varning till 1 och de 

med otydliga going concern-varningar till 2. Going concern-varningarna var alltså uppdelade i 

två kategorier, tydliga och otydliga, men i vår studie har vi slagit ihop dessa och enbart valt att 

kalla dem going concern-varningar. De övriga sex parametrarna blev inkodade med sitt 

faktiska värde, dvs. om de hade ett konsultarvode på 15 000 kr så kodade vi in värdet 15 000 

kr. 

 

Vi har i kategoriseringen av vår datamängd valt att dela upp datamängden i två eller tre 

grupper beroende på vilken variabel vi har mätt. I de undersökningar vi använt oss av två 
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grupper har vi utgått från medelvärdet på exempelvis revisionsarvodet för samtliga 

undersökningsobjekt. Vi har sedan delat in svaren i två grupper, över respektive under 

medelvärdet. I de undersökningar vi använt oss av tre grupper har vi även här utgått från 

medelvärdet för exempelvis konsultarvodet hos samtliga undersökningsobjekt. Vi har sedan 

delat in svaren i tre grupper; de som inte har något konsultarvode, de som har ett 

konsultarvode under medelvärdet samt de som har ett konsultarvode över medelvärdet. 

Anledningen till att vi valt att kategorisera de två eller tre grupperna på detta sätt är att vi då 

undviker så kallade ”outliers” som lätt kan ha stor inverkan på resultatet om man enbart utgår 

från medelvärden.   

 

Anledningen att vi använder oss av tre grupper på konsultarvode är att väldigt många företag i 

vår undersökning saknar konsultarvode helt. Om vi däremot tittar på revisionsarvodet så är 

det ologiskt att inte ha något revisionsarvode när man ändå har ett konsultarvode. Då kan det 

vara så att ett annat företag i koncernen har tagit hela kostnaden för revisionen. En annan 

anledning kan vara att man betalt för årets revision under något föregående år. Vi har därför 

valt att bara använda oss av två grupper vad gäller revisionsarvodet, nämligen över eller under 

medelvärdet. Eftersom vi uteslutit alla företag som saknat uppgift om både konsult och 

revisionsarvode ur undersökningen så är ett värde på noll kronor omöjligt att få vad gäller det 

totala arvodet. Vi har därför bara använt två grupper när vi grupperat det totala arvodet. 

 

Konsultarvode – tre grupper 

Revisionsarvode – två grupper 

Totalt arvode – två grupper 

 

I datamängden som ligger till grund för forskningen finns 2 840 företag. 1 777 av dessa 

företag saknar konsultarvode. Resterande 1 063 företag har ett konsultarvode på mellan 1 kr 

och 484 000 kr. Företagens revisionsarvoden sträcker sig mellan 0 kr och 1 397 400 kr och de 

totala arvodena sträcker sig mellan 250 kr och 1 397 400 kr. 

Vi har valt att endast ha två grupper med nettoomsättning, över och under medelvärdet. När 

det gäller antalet anställda har vi återigen valt att använda tre grupper. Detta på grund av att 

en stor andel företag inte har några anställda och de företagen får då en egen grupp för att vi 

ska kunna kartlägga sambandet med antal anställda bättre. Företagens balansomslutning har vi 

delat in i två grupper. Även här hade vi ett flertal företag med negativ balansomslutning och 

genom att företag bör ha en positiv balansomslutning över noll så valde vi att gruppera 

balansomslutningen i två grupper, över och under medelvärdet. 

 

Nettoomsättning – två grupper 

Antal anställda – tre grupper 

Balansomslutning – två grupper 

 

Företagen har en nettoomsättning mellan -232 600 kr till 689 443 000 kr. Företagens antal 

anställda är mellan 0 och 238 stycken. 30 företag saknar uppgift om antalet anställda. 

Företagens balansomslutning går från -133 196 kr till 2 338 279 000 kr. 
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3.5.2 Tolkning av p-värde 

 

Vi har valt att använda oss av P-värden för att se hur starkt stöd sambandet mellan variablerna 

får. P-värdet har vi räknat fram genom att utföra ett 2-proportions test. Vid tolkning av P-

värdet har vi valt att anse att ett stöd för sambandet mellan grupperna existerar då p-värdet 

understiger 0,1. Enligt Wild & Seber (1999, s. 379) så finns stöd för ett samband, som inte 

beror på slumpen, vid ett p-värde på 0,1. Testet är gjort i det statistiska datorprogrammet 

Minitab.  

3.6 Källkritik 

 

En typ av källor som studien grundar sig i är historiska dokument. Det innebär att en del av 

källan återger kunskap och uppfattningar som var aktuella vid tillfället då källan utfördes. Det 

är viktigt att ha det i åtanke vid tolkningar av historiska källor/källmaterial (Holme & 

Solvang, 1997).  Det kan också vara lätt att feltolka äldre källor då vi inte vet vilka 

sammanhang de kommer ifrån och i vilka sammanhang de skrevs. Därför är det av stor vikt 

att vara noggrann vid granskning och värdering av en källa (Repstad, 2007, s. 115ff). Med 

detta i åtanke har vi studerat det insamlade materialet och ifrågasatt dess relevans och 

aktualitet, och tagit avstånd ifrån källor som vi ansett varit inaktuella. Vi har försökt att 

förhålla oss objektiva för att läsaren skall bedöma huruvida resultatet av studien är trovärdigt.  

 

Den litteratur som vi använt oss av för denna studie är i hög utsträckning redovisnings- och 

revisionslitteratur, såväl svensk som internationell. Läroböcker anses inte ha särskilt hög 

vetenskaplig förankring men de ger generell information av teorier och modeller, och i det 

avseendet är läroböcker en god källa. Ytterligare litteratur som vi tagit del av är till exempel 

litteratur inom metod, statistik samt FAR:s regelverk.  

 

3.7 Validitet & reliabilitet 

 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) menar att god validitet är en förmåga att mäta det man 

har för avsikt att mäta. En god validitet gör att man undviker systematiska fel. Vi anser att 

undersökningens datamängd ger oss tillräcklig information. Listan med företag som gått i 

konkurs under 2010-01-01 till 2010-08-31 tycker vi är tillförlitlig då den är utgiven av 

Kronofogden och endast består av företag som är försatta i konkurs av Tingsrätten runt om i 

landet. När det gäller dokumentstudier framhålls ofta att fördelen med dessa är att de är av ett 

icke reaktivt slag, vilket betyder att man kan bortse från reaktiva effekter som en begränsning 

av validiteten hos dessa data (Westberg & Uhlin, 2009). Med detta menar man till exempel 

personliga värderingar, som inte kan spela in i dokumentstudier. För att undvika fel vid 

inkodningen av listan med företag som gått i konkurs har vi suttit tillsammans och kodat 

väldigt mycket så att vi vid eventuella definitionsfrågor har kunnat diskutera med hela 

gruppen. På detta sätt har vi fått en genomgående standard i våra svar och fel genom 

definitionsskillnader har i hög utsträckning uteslutits. 
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Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006, s.58-61) så är validitet det viktigaste kravet på 

mätinstrument. En god reliabilitet gör att man undviker slumpmässiga fel. Eriksson & 

Wiedersheim-Paul (2006, s. 61) menar att om man inte mäter det man avser att mäta så spelar 

det ingen roll ifall mätningen är reliabel eller inte. De menar att mätningar med hög reliabilitet 

kommer ge stabila och tillförlitliga utfall, dvs. att oberoende mätningar kommer ge samma 

utfall och resultat förutsatt att de använder samma angreppssätt (Eriksson & Wiedersheim-

Paul, 2006, s. 58-61). Halvorsen (2006, s. 41-43) menar att reliabilitet betyder hur pålitliga 

mätningarna är. Oberoende av vem som utför studien skall resultatet bli detsamma, förutsatt 

att denne har samma förutsättningar och underlag.  

 

Den insamlade informationen har sorterats enligt klassificeringsschemat genom ett samarbete 

mellan de olika uppsatsgrupperna. Samtliga grupper har tillsammans beslutat hur insamlingen 

av information skall genomföras för att göra studiens informationsgrund så identisk som 

möjligt. Uppsatsgrupperna har tagit stöd, råd och vägledning från handledare samt fört 

diskussioner med dessa hur inkodningen av data skall behandlas och klassificeras.     

 

Den datamängd som vi har valt att utrangera kommer inte att påverka studiens kvalité i någon 

större utsträckning, även om studiens urval blir mindre. Trots att vår datamängd minskar så 

ser vi ingen risk för slumpmässiga variationer, då vårt urval fortfarande består av en relativt 

stor datamängd.    
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4. Empiri 

4.1 Träffsäkerhet 

 

1. Av de företag som gått i konkurs har en majoritet orena revisionsberättelser. 

 

 Föreställningen får stöd. 

 

Tabell 1. Andelen orena revisionsberättelser i företagens årsredovisningar. 

Andel med oren revisionsberättelse 66,27% (2055 / 3101) 

 

Som framgår av tabellen så har 2055 företag av de totala 3101 företagen en oren 

revisionsberättelse. I procent blir det att 66 % av företagen har en oren revisionsberättelse. På 

grund av detta så får vår föreställning stöd. 

 

 

2. Av de företag som gått i konkurs har en minoritet fått en going concern-varning.  

 

 Föreställningen får stöd. 

 

Tabell 2. Andelen going concern-varningar i företagens årsredovisningar. 

 

Andel med going concern-varning 15,54% (482 / 3101) 

 

Som framgår av tabellen har endast 482 av de 3101 företagen fått en going concern-varning. 

Dessa siffror i procent blir 16 %. På grund av detta så får vi stöd för vår föreställning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 
 

4.2 Arvoden 

 

3. ”Ju högre konsultarvode desto mindre benägna är revisorerna att avge en oren 

revisionsberättelse”. 

 

 Föreställningen får ej stöd. 

Tabell 3. Konsultarvodets samband med orena revisionsberättelser. 

 

 

Andel orena revisionsberättelser 

Inget konsultarvode 69,06% (1214 / 1758) 

Konsultarvode under 

medelvärdet 63,52% (246 / 392) 

Konsultarvode över medelvärdet 64,18% (421 / 656) 

  P-värde 0,411 

 

I tabell 3 kan vi se att andelen orena revisionsberättelser är mycket marginella mellan de olika 

grupperna. Den grupp som har lägst andel orena revisionsberättelser är gruppen med 

konsultarvode under medelvärdet. De har en andel på ca 64 % orena revisionsberättelser. På 

grund av detta anser vi att vår föreställning inte får stöd. P-värdet för samtliga grupper är 

0,411 och ger inget stöd för att ett samband existerar mellan konsultarvode och andelen orena 

revisionsberättelser. 

 

 

4. ”Ju högre konsultarvode desto mindre benägna är revisorerna att utfärda en going 

concern-varning”. 

 

 Föreställningen får ej stöd, men p-värdet påvisar stöd för ett samband mellan variablerna. 

 

Tabell 4. Konsultarvodets samband med going concern-varningar. 

 

Andel med going concern-varningar 

Inget konsultarvode 14,16% (249 / 1758) 

Konsultarvode under medelvärdet 15,05% (59 / 392) 

Konsultarvode över medelvärdet 21,19% (139 / 656) 

  P-värde 0,002 

 

I tabellen kan vi se att andelen företag med going concern-varning är högst i gruppen med de 

högsta konsultarvodena. Den grupp med lägst andel going concern-varningar är gruppen utan 

konsultarvode med ca 14 % going concern-varningar. På grund av detta anser vi att vår 

föreställning inte får stöd. P-värdet är för samtliga grupper 0,002 vilket ger oss stöd för att ett 

samband finns mellan grupperna. Tabellen visar att sambandet är tvärt emot vår föreställning, 
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dvs. ju högre konsultarvode desto mer benägna är revisorerna att utfärda en going concern-

varning. 

 

 

5. ”Ju högre revisionsarvode desto mindre benägna är revisorerna att avge en oren 

revisionsberättelse”. 

 

 Föreställningen får ej stöd. 

 

Tabell 5. Revisionsarvodets samband med orena revisionsberättelser. 

 

Andel orena revisionsberättelser 

Revisionsarvode under 

medelvärdet 66,87% (1413 / 2113) 

Revisionsarvode över 

medelvärdet 67,53% (468 / 693) 

  P-varde 0,748 

 

Vi kan se i tabellen att andelen orena revisionsberättelser i gruppen med revisionsarvode 

under medelvärdet är ca 67 %. Andelen orena revisionsberättelser i gruppen med 

revisionsarvode över medelvärdet är ca 68 %. På grund av en knapp procents skillnad och ett 

för högt P-värde får vi inget stöd för vår föreställning. Den skillnad som tabellen visar på 

beror sannolikt på slumpmässighet. 

 

 

6. ”Ju högre revisionsarvode desto mindre benägna är revisorerna att utfärda en going 

concern-varning”. 

 

 Föreställningen får ej stöd, men p-värdet påvisar stöd för ett samband mellan variablerna. 

 

Tabell 6. Revisionsarvodets samband med going concern-varningar. 

 

 

Andel med going concern-varningar 

Revisionsarvode under medelvärdet 14,15% (299 / 2113) 

Revisionsarvode över medelvärdet 21,36% (148 / 693) 

  P-värde 0,000 

 

 

I tabellen kan vi se att gruppen med revisionsarvode under medelvärdet har ca 14 % going 

concern-varningar. Gruppen med revisionsarvode över medelvärdet har däremot ca 21 % 

going concern-varningar. Differensen mellan de båda grupperna är enligt tabellen ca 7 

procentenheter. Med dessa uppgifter finner vi inte stöd för vår föreställning P-värdet ger oss 
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dock stöd för att det finns ett samband mellan grupperna. Tabellen visar att sambandet är tvärt 

emot vår föreställning, dvs. ju högre revisionsarvode desto mer benägna är revisorerna att 

utfärda en going concern-varning. 

 

 

7. ”Ju högre totalt arvode desto mindre benägna är revisorerna att avge en oren 

revisionsberättelse”. 

 

 Föreställningen får stöd. 

 

Tabell 7. Det totala arvodets samband med orena revisionsberättelser. 

 

Andel orena revisionsberättelser 

Totalt arvode under medelvärdet 67,90% (1432 / 2109) 

Totalt arvode över medelvärdet 64,42% (449 / 697) 

  P-värde 0,094 

 

Tabellen visar att gruppen med ett totalt arvode under medelvärdet har ca 68 % orena 

revisionsberättelser. Gruppen med ett totalt arvode över medelvärdet har ca 64 % orena 

revisionsberättelser. Differensen mellan de båda grupperna är ca 4 procentenheter. P-värdet är 

0,094 vilket ger oss ett statistiskt stöd för att det existerar ett samband mellan grupperna. Med 

dessa uppgifter finner vi ett stöd för vår föreställning.  

 

 

8. ”Ju högre totalt arvode desto mindre benägna är revisorerna att utfärda en going 

concern-varning”. 

 

 Föreställningen får ej stöd, men p-värdet påvisar stöd för ett samband mellan variablerna. 

 

Tabell 8. Det totala arvodets samband med going concern-varningar. 

 

Andel going concern-varningar 

Totalt arvode under medelvärdet 14,13% (298 / 2109) 

Totalt arvode över medelvärdet 21,38% (149 / 697) 

  P-värde 0,000 

 

Tabellen visar att gruppen med ett totalt arvode under medelvärdet har ca 14 % going 

concern-varningar. Gruppen med ett totalt arvode över medelvärdet har enligt tabellen ca 21 

% med going concern-varningar. Differensen mellan de två grupperna är ca 7 procentenheter. 

Utifrån dessa uppgifter konstaterar vi att vi inte får något stöd för vår föreställning. P-värdet 

mellan grupperna är 0,000, vilket tyder på att det finns ett stöd för att samband existerar. 

Tabellen visar att sambandet är tvärt emot vår föreställning, dvs. ju högre totalt arvode desto 

mer benägna är revisorerna att utfärda en going concern-varning. 
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4.2.1 Analys av arvoden och revisionsberättelser  

 

Eftersom att vi inte kan finna något samband mellan högre konsultarvode och en minskad 

andel orena revisionsberättelser så strider studiens resultat mot Wooten´s (2003) uttalande 

angående konsultarvodets effekt på oberoendet. Något stöd för detta samband kan vi inte 

heller finna när vi tolkar p-värdet i tabell 3.  

 

Flertalet studier kring storleken på revisionsarvodet indikerar att effekten av en ökning av 

revisionsarvodet genererar fler orena revisionsberättelser (Simunic, 1980). I vår studie kan vi 

också se detta samband. Dock är skillnaden alldeles för liten för att det ska ge stöd åt vår 

föreställning. Det höga p-värdet ger heller inget stöd för sambandet mellan revisionsarvode 

och andelen orena revisionsberättelser. Vår föreställning uppfylls därför inte. 

 

Resultatet av vår studie bekräftar att det finns ett samband mellan ett högre totalt arvode och 

en minskad andel orena revisionsberättelser. I tabell 7 kan vi se att den grupp med högre totalt 

arvode än genomsnittet har en högre andel rena revisionsberättelser. Differensen mellan de 

båda grupperna är ca 4 procentenheter. Vår studie får stöd från tidigare forskning (DeAngelo, 

1981; Simunic, 1984; Beck et al., 1988). Enligt dessa minskar oberoendet då de ekonomiska 

motiven till att behålla en klient blir för stora. Detta inträffar när revisorn utför både konsult 

och revisionstjänster enligt författarna. Även p-värdet talar för att det finns ett starkt stöd för 

sambandet mellan variablerna. P-värdet uppgår enligt tabell 7 till 0,094. 

 

4.2.2 Analys av arvoden och going concern-varningar 

 

Enligt vår studie finner vi inget stöd för våra föreställningar om konsultarvodets effekt på 

andelen going concern-varningar. Enligt tabell 4 har de företag med störst konsultarvoden 

också den största andelen going concern-varningar. Vi finner ett stöd för ett samband i och 

med att p-värdet är 0,002. Detta tyder på att sambandet är tvärt emot vår föreställning, alltså 

sambandet tenderar att vara: ju högre konsultarvode desto högre andel going concern-

varningar. Företag utan konsultarvode har lägre andel going concern-varningar i jämförelse 

med de som har ett konsultarvode under genomsnittet. De företag med ett konsultarvode över 

genomsnittet har också störst andel going concern-varningar.  

 

Differensen som uppstår i storleken på revisionsarvode och andelen going concern-varningar 

mellan den grupp med ett revisionsarvode under medelvärdet och den grupp med 

revisionsarvode över medelvärdet är ca 7 procentenheter, se tabell 6. Basioudis et al. (2008) 

talar om att en ökning av revisionsarvodet genererar fler fortlevnadsvarningar, de menar att 

det existerar ett samband mellan variablerna. Eftersom p-värdet visar på att ett stöd för ett 

samband mellan variablerna finns och vi inte får stöd för vår föreställning så är vårt resultat i 

enlighet med Basioudis et al. (2008).  

 

Vi finner inget stöd till vår föreställning om att det finns ett samband mellan ett ökat totalt 

arvode till revisorn och en lägre andel going concern-varningar. Vi finner istället, i motsats till 

Defond et al. (2002), att storleken på det totala arvodet visst har betydelse ifråga om andelen 
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going concern-varningar. I motsats till vår föreställning finner vi att ett högre totalt arvode 

resulterar i en högre andel going concern-varningar. 

 

P-värdena i samtliga tabeller för arvodens påverkan på andelen going concern-varningar visar 

på att ett stöd för samband mellan variablerna finns. Eftersom att ingen av våra föreställningar 

får stöd så kan vi dra slutsatsen att sambandet är det motsatta, nämligen att ju högre arvoden 

ett företag har till sin revisionsbyrå desto större andel going concern-varningar har företagen. 

 

 

4.3 Storlek 

 

9. ”Ju högre nettoomsättning desto mindre benägna är revisorerna att avge en oren 

revisionsberättelse”. 

 

 Föreställningen får stöd 

 

Tabell 9. Nettoomsättningens samband med orena revisionsberättelser. 

 

Andel orena revisionsberättelser 

Nettoomsättning under medelvärdet 69,74% (1542 / 2211) 

Nettoomsättning över medelvärdet 56,97% (339 / 595) 

  P-värde 0,000 

 

Tabellen visar att gruppen med en nettoomsättning under medelvärdet har ca 70 % orena 

revisionsberättelser. Gruppen med en nettoomsättning över medelvärdet har ca 57 % orena 

revisionsberättelser. Differensen blir då mellan grupperna ca 13 procentenheter. P-värdet 

mellan grupperna är 0,000 vilket tyder på att det finns stöd för ett samband mellan grupperna . 

Utifrån tabellen finner vi stöd för vår föreställning. 

 

 

10. ”Ju högre nettoomsättning desto mindre benägna är revisorerna att utfärda en going 

concern-varning”. 

 

 Föreställningen får ej stöd. 

 

Tabell 10. Nettoomsättningens samband med going concern-varningar. 

 

Andel going concern-varningar 

Nettoomsättning under medelvärdet 15,60% (345 / 2211) 

Nettoomsättning över medelvärdet 17,14% (102 / 595) 

  P-värde 0,377 
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Tabellen visar att gruppen med en nettoomsättning under medelvärdet har ca 16 % med going 

concern-varningar. Gruppen med en nettoomsättning över medelvärdet har ca 17 % med 

going concern-varningar. Differensen i andelar blir då mellan grupperna drygt 1 procentenhet. 

P-värdet mellan grupperna är 0,377 vilket tyder på att det inte finns stöd för ett samband 

mellan grupperna. Utifrån tabellen och det höga p-värdet finner vi inte något stöd för vår 

föreställning 

 

 

11. ”Ju fler anställda desto mindre benägna är revisorerna att avge en oren 

revisionsberättelse”. 

 

 Föreställningen får stöd. 

 

Tabell 11. Antalet anställdas samband med orena revisionsberättelser. 

 

Andel orena revisionsberättelser 

Inga anställda 70,33% (512 / 728) 

Antal anställda under medelvärdet 69,35% (991 / 1429) 

Antal anställda över medelvärdet 58,24% (378 / 649 ) 

  P-värde 0,047 

 

Tabellen visar att gruppen med antal anställda under medelvärdet har 69 % orena 

revisionsberättelser. Gruppen med antal anställda över medelvärdet har 58 % orena 

revisionsberättelser. P-värdet mellan grupperna är 0,047 vilket tyder på att det finns ett stöd 

samband mellan grupperna.  

 

 

12. ”Ju fler anställda desto mindre benägna är revisorerna att utfärda en going concern-

varning”.  

 

 Föreställningen får ej stöd. 

 

Tabell 12. Antalet anställdas samband med going concern-varningar. 

 

Andel going concern-varningar 

Inga anställda 15,25% (111 / 728) 

Antal anställda under 

medelvärdet 15,75% (225 / 1429) 

Antal anställda över medelvärdet 17,10% (111 / 649) 

  P-värde 0,708 

 

Tabellen visar att gruppen utan anställda har ca 15 % med going concern-varningar. Gruppen 

med ett antal anställda under medelvärdet har ca 16 % going concern-varningar och gruppen 
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med ett antal anställda över medelvärdet har ca 17 % going concern-varningar. P-värdet 

mellan grupperna är 0,708 vilket visar att det inte finns något stöd för ett samband mellan 

grupperna. Vi kan se att andelen going concern-varningar blir högre desto fler anställda 

företaget har, därmed finner vi inte stöd för vår föreställning. 

 

 

13. ”Ju högre balansomslutning desto mindre benägna är revisorerna att avge en oren 

revisionsberättelse”. 

 

 Föreställningen får stöd. 

 

Tabell 13. Balansomslutningens samband med orena revisionsberättelser. 

 

Andelen orena revisionsberättelser 

Balansomslutning under 

medelvärdet 69,05% (1680 / 2433) 

Balansomslutning över 

medelvärdet 53,89% (201 / 373) 

  P-värde 0,000 

 

Tabellen visar att gruppen med en balansomslutning under medelvärdet har ca 69 % orena 

revisionsberättelser. Gruppen med en balansomslutning över medelvärdet har ca 54 % orena 

revisionsberättelser. P-värdet mellan grupperna är 0,000 vilket tyder på att det finns stöd för 

ett samband mellan grupperna. Differensen i andelar mellan grupperna är ca 15 

procentenheter. Utifrån tabellen och p-värdet finner vi stöd för vår föreställning. 

 

 

14. ”Ju högre balansomslutning desto mindre benägna är revisorerna att utfärda en going 

concern-varning”. 

 

 Föreställningen får ej stöd. 

 

Tabell 14. Balansomslutningens samband med going concern-varningar 

 

 

Andelen going concern-varningar 

Balansomslutning under 

medelvärdet 15,16% (380 / 2433) 

Balansomslutning över 

medelvärdet 17,96% (67 / 373) 

  P-värde 0,255 

 

Tabellen visar att gruppen med en balansomslutning under medelvärdet har ca 15 % going 

concern-varningar. Gruppen med en balansomslutning över medelvärdet har ca 18 % going 
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concern-varningar. P-värdet mellan grupperna är 0,255 vilket tyder på att det inte finns något 

stöd för ett samband mellan grupperna. Differensen i andelar mellan grupperna blir ca 3 

procentenheter. Utifrån tabellen och det höga p-värdet finner vi inte något stöd för vår 

föreställning. 

 

4.3.1 Analys av storlek och revisionsberättelser 

 

Vår studie visar att storleken på företaget som revideras har inverkan på revisorns benägenhet 

att avge en ren eller oren revisionsberättelse. För att mäta företagets storlek har vi använt oss 

av tre variabler; nettoomsättning, antal anställda och balansomslutning. Resultatet av vår 

studie visar att storleken på ett företags nettoomsättning, antal anställda och balansomslutning 

har ett samband med revisorns benägenhet att avge en ren revisionsberättelse. Vi finner stöd 

för vårt resultat från Johansson et al.(2005, s. 133-146) som dragit liknande slutsatser i sin 

forskning. Vår studie visar att företag med högre nettoomsättning har lägre andel orena 

revisionsberättelser. Den gruppen med en nettoomsättning under medelvärdet har enligt tabell 

9 ca 13 procentenheter färre rena revisionsberättelser jämfört med gruppen som har en 

nettoomsättning över medelvärdet. P-värdet ger ett starkt stöd för att ett samband existerar. 

 

Vår studie visar också att ju högre balansomslutning ett företag har desto större är 

sannolikheten att revisorn avger en ren revisionsberättelse. I tabell 13 ser vi att företag i 

gruppen som har en balansomslutning över medelvärdet har en större andel rena 

revisionsberättelser än gruppen som har en balansomslutning under medelvärdet. Gruppen 

med företag som har en balansomslutning under medelvärdet har en andel orena 

revisionsberättelser på ca 69 % medan gruppen med en balansomslutning över medelvärdet 

har en andel orena revisionsberättelser på ca 54 %. Även p-värdet på 0,000 påvisar att stödet 

för sambandet är starkt. 

 

Vår studie visar att det finns ett samband mellan antalet anställda och andelen rena 

revisionsberättelser. Enligt tabell 11 kan vi se att gruppen med företag utan anställda har  

ca 70 % orena revisionsberättelser och gruppen med ett antal anställda över medelantalet har 

ca 58 % orena revisionsberättelser. Vi finner därmed stöd för vår föreställning. P-värdet 

påvisar också att det finns stöd för ett samband mellan grupperna.  

 

4.3.2 Analys av storlek och going concern-varningar  

 

Ingen av våra föreställningar angående sambandet mellan ett företags nettoomsättning, antal 

anställda samt balansomslutning och revisorns benägenhet att utfärda en going concern-

varning har funnit något stöd i vår undersökning.  

 

Vår studie visar att företag med högre nettoomsättning har högre andel going concern-

varningar. Gruppen med en nettoomsättning under medelvärdet har enligt tabell 10 ca 16 % 

going concern-varningar medan gruppen med en nettoomsättning över medelvärdet har  

ca 17 % going concern-varningar, vilket strider mot vår föreställning.  
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Enligt vår undersökning så får vi inget stöd för vår föreställning om att ett högre antal 

anställda skulle ha ett samband med en lägre andel going concern-varningar. Undersökningen 

visar snarare på motsatsen då andelen going concern-varningar i den grupp som inte har några 

anställda ligger på ca 15 %. I gruppen med ett antal anställda under medelvärdet och gruppen 

med ett antal anställda över medelvärdet ligger andelen på ca 15 % respektive 17 %. Dock 

påvisar p-värdet att det inte finns något stöd för ett samband utan denna marginella ökning 

beror med stor sannolikhet på slumpmässighet. 

 

Vår föreställning angående balansomslutningens inverkan på andelen going concern-

varningar får inte något stöd. Enligt tabell 14 har företagen i gruppen med en 

balansomslutning under medelvärdet en andel going concern-varningar på ca 15 %. Gruppen 

med en balansomslutning över medelvärdet har en andel på ca 18 % going concern-varningar. 

Även här visar p-värdet på att det inte finns något stöd för ett samband. 



 

 

34 
 

5.  Diskussion 

 

Utifrån datamängd 1 och föreställning ett och två har vi kartlagt revisorers träffsäkerhet med 

orena revisionsberättelser och going concern-varningar. De två föreställningarna angående om 

företagen som gått i konkurs har fått en oren revisionsberättelse samt om de fått en going 

concern-varning har båda blivit uppfyllda. Utifrån datamängd 2 och föreställning tre till 

fjorton har vi kartlagt faktorer som kan ha inverkan på en revisorns oberoende. Vi har utifrån 

föreställningar skapat tabeller som ger oss information kring ekonomiska och 

storleksrelaterade faktorer som kan ha inverkan på revisorns oberoende. Av våra tolv 

föreställningar angående arvoden och klientstorlek får vi endast stöd för fyra. Dessa fyra är 

alla relaterade till revisionsberättelsen. Anmärkningsvärt är att ingen av våra föreställningar 

angående andelen going concern-varningar fått stöd. Av detta kan vi utläsa att det kan finnas 

faktorer som påverkar en revisors benägenhet att utfärda en ren eller oren revisionsberättelse. 

Vi kan också utläsa att det existerar ett samband mellan arvoden och andelen going concern-

varningar. Detta samband är dock i motsats till våra föreställningar. Sambandet vi funnit 

genom vår studie är att ju högre konsult- revisons- eller totala arvoden, desto större andel 

going concern-varningar har företagen i undersökningen.  

 

5.1 Diskussion kring revisionsberättelser och going concern-varningar 

 

Båda de föreställningarna angående andelen orena revisionsberättelser och going concern-

varningar hos företagen i studien har fått stöd. Detta var av oss ett väntat resultat eftersom att 

företag som är på väg i konkurs bör ha brister som revisorn uttalar sig om i 

revisionsberättelsen. Föreställningen om andelen going concern-varningar hos företagen 

skiljer sig tydligt från tidigare studier. Carey et al. (2008) visar att 40-50 procent av 

konkurserna föregåtts av en going concern-varning från revisorn. Vår studie visar att ca 16 % 

av konkurserna föregåtts av en going concern-varning.  

  

5.2 Diskussion kring arvoden 

 

Av de tre föreställningarna om arvodenas effekt på revisorns benägenhet att utfärda en ren 

revisionsberättelse finner vi att en föreställning får stöd. Den föreställning som får stöd är det 

totala arvodets påverkan på revisionsberättelsen. Företagen i gruppen med ett totalt arvode 

under medelvärdet har en andel orena revisionsberättelser på ca 68 %. Gruppen med företag 

som har ett totalt arvode över medelvärdet har en andel orena revisionsberättelser på ca 64 %. 

P-värdet ligger på 0,094 och befinner sig inom studiens kriterier för att anses som ett stöd för 

ett samband .  

 

Föreställningen om revisionsarvode får inget stöd. Detta på grund av att p-värdet är för högt 

och på grund av att den grupp med revisionsarvode över medelvärdet har en högre andel 

orena revisionsberättelser än gruppen med revisionsarvode under medelvärdet.  
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Vi kan inte hitta något samband mellan konsult- eller revisionsarvode och 

revisionsberättelsen. Mellan det totala arvodet och revisionsberättelsen kan vi däremot hitta 

ett samband. Detta gör att vi kan utläsa att det inte är de olika arvodena i sig som kan påverka 

revisorns benägenhet att avge en ren revisionsberättelse. Tillsammans gör arvodena till 

revisorn att dennes benägenhet att skriva orena revisionsberättelser kan förändras. Detta 

resultat styrker (DeAngelo, 1981; Simunic, 1984; Beck et al., 1988):s påstående om att 

oberoendet hos en revisor minskar då de ekonomiska motiven att behålla en klient blir för 

stora. 

 

Beträffande going concern-varningar och sambandet mellan företagens arvoden till 

revisorerna har vi även här haft tre föreställningar. Ingen av dessa föreställningar har dock 

gått att styrka utan vår undersökning har snarare visat motsatsen. Vi kan utläsa att ju större 

konsultarvode, revisionsarvode respektive totalt arvode ett företag har desto större andel 

revisionsberättelser med going concern-varningar har de. Även p-värdena visar på att stöd för 

samband existerar i samtliga tre föreställningar. Detta kan bero på att ju högre arvode en 

revisor har, desto mer tid spenderar han eller hon med företaget och får därmed en ökad 

inblick i företagets verksamhet. Detta gör att revisorns grund för att fatta beslut angående en 

going concern-varning blir så pass stark att han eller hon i motsats till (Hopwood et al., 1991; 

Citron & Taffler, 1992; Carcello et al., 1997) tar beslutet att utfärda en going concern-

varning. 

 

5.3 Diskussion kring storlek 

 

Föreställningen angående nettoomsättningens inverkan på revisorns benägenhet att avge en 

ren revisionsberättelse får stöd. Resultatet visar att andelen företag med orena 

revisionsberättelser i gruppen med nettoomsättning under medelvärdet är ca 70 %. Andelen 

orena revisionsberättelser i gruppen med nettoomsättning över medelvärdet är ca 57 %. P-

värdet på 0,000 visar att ett stöd för ett samband är mycket starkt. 

 

Föreställningen angående antalet anställdas effekt på andelen orena revisionsberättelse får 

stöd. Studiens resultat visar att föreställningen får stöd samt att p-värdet 0,047 tyder på att ett 

stöd för ett samband existerar.   

 

En högre balansomslutning resulterar även den, enligt vår undersökning, i en lägre andel 

orena revisionsberättelser. Differensen mellan grupperna är ca 15 procentenheter, vilket 

påvisar en stor skillnad mellan grupperna. P-värdet är på 0,000 vilket ger vår föreställning 

stöd för att ett samband, som inte beror på slumpmässighet, existerar.  

 

Av de tre föreställningarna om företagets storleks effekt på revisionsberättelsen får samtliga 

stöd. Även p-värdena visar på att stöd för samband existerar i alla tre föreställningar. På grund 

av detta finner vi att storleken kan ha inverkan på revisorns benägenhet att utfärda en ren 

revisionsberättelse. Detta i likhet med vad Johansson et al. (2005) kommit fram till i sina 

studier. En anledning till detta kan vara att revisorer upplever ett faktiskt hot mot sitt 
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oberoende, då de har ett stort förtroende eller en ekonomiskt tillit för en stor klient (Beattie et 

al., 1999). 

 

Vad gäller storleken i förhållande till andelen going concern-varningar hade vi tre 

föreställningar. Av dessa tre föreställningar fick vi inte stöd för någon. Även p-värdena är för 

höga för att ge något stöd för att ett samband existerar mellan storleksmåtten och going 

concern-varningar.  
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6. Slutdiskussion 

 

6.1 Slutsats 

 

Vår studie visar att svenska revisorers träffsäkerhet vad gäller going concern-varningar ligger 

långt under genomsnittet. Studiens resultat visar också att majoriteten av företagen i studien 

har, i likhet med vår föreställning, en oren revisionsberättelse.   

 

Vad gäller de enskilda arvodena, konsult- respektive revisionsarvode så kan vi inte finna 

något samband mellan dessa och andelen orena revisionsberättelser. Vi kan däremot finna ett 

samband mellan ett högre totalt arvode och en minskad andel orena revisionsberättelser. En 

anledning till detta kan vara att konsult- och revisionsarvodena i sig inte påverkar revisorns 

benägenhet att avge en oren revisionsberättelse. När dessa tillsammans blir en viktig intäkt för 

revisionsbyrån, så kan de påverka revisorns benägenhet att avge en oren revisionsberättelse. 

Detta kan tyda på att när en revisionsbyrå har stora intäkter från ett företag så blir revisorn lite 

”snällare” och skriver inte orena revisionsberättelser i samma utsträckning som annars. En 

slutsats vi kan dra utifrån detta är att revisorn kan ha ekonomiska motiv att inte leva upp till 

oberoendet. 

 

Även variablerna nettoomsättning, antal anställda och balansomslutning påvisar att ju högre 

dessa är, desto högre andel rena revisionsberättelser har företagen. Anledningen till detta kan 

vara att man vill behålla en god relation med en stor och viktig kund till revisionsbyrån. Enligt 

tidigare forskning så kan en annan anledning till det funna sambandet vara att revisorer har en 

större tilltro till större företag och därmed ifrågasätter inte revisorn företagets bokföring och 

årsredovisning i lika stor utsträckning som annars. 

 

Resultatet av arvodenas inverkan på andelen going concern-varningar visade sig vara det 

motsatta mot våra föreställningar. Resultatet visade att ju högre arvoden till revisionsbyrån ett 

företag har desto högre andel going concern-varningar har de. En naturlig förklaring till detta 

kan vara att ju högre arvode revisorerna har, desto mer tid kan de ägna åt företaget i fråga. 

Därmed kan de sätta sig in i företagets verksamhet bättre och se fler brister som hotar 

fortlevnaden. Detta tyder också på att revisorer kan leva upp till sitt oberoende vad gäller 

going concern-varningar trots högre arvoden. 

 

Vi finner inget samband mellan företagets nettoomsättning, antal anställda respektive 

balansomslutning och andelen going concern-varningar. Detta resultat kan tolkas som att 

storleken på det granskade bolaget inte påverkar revisorns benägenhet att utfärda en going 

concern-varning. 
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 

 

En intressant studie vore om man gjorde en liknande studie som vår fast i USA, där man har 

lagar som reglerar att samma revisionsbyrå inte får utföra både revision och konsulttjänster. 

Det vore intressant att se om man även där får ett samband mellan företagens arvoden till 

revisorerna och deras benägenhet att skriva en ren revisionsberättelse. 

 

Vi har i vår studie identifierat hot mot revisorns oberoende till följd av klientens arvode till 

revisorn samt klientens storlek. Vidare studier inom detta ämne skulle kunna behandla om 

detta bristande oberoende är medvetet eller omedvetet från revisorns sida. 

 

Ett intressant ämne för vidare forskning vore att studera de samband vi funnit i denna studie 

vidare. Sambandet mellan arvoden och going concern-varningar som vi funnit visar att ju 

högre arvoden ett företag har till revisionsbyrån desto högre andel going concern-varningar 

har de. Detta samband skulle kunna undersökas ytterligare. Detta skulle exempelvis kunna 

genomföras med intervjuer av revisorer. Ett annat förslag på vidare forskning utifrån vår 

studie skulle vara att undersöka det samband vi hittat med minskad andel orena 

revisionsberättelser ju större företagen är.  
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