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Bakgrund och problemdiskussion: Revisionskvalitet har under senare år fått ökat fokus
till följd av revisorsskandaler. Kvalitén kan betraktas som låg då ett bolag som gått i
konkurs inte fått en varning om fortsatt drift i föregående revisionsberättelse. Det leder
till att intressenter kan lida skada till följd av att revisorn medvetet eller på grund av
osäkerhet eller svårigheter inte uttryckt en varning. Revisionskvalitén kan påverkas av
olika dimensioner när en bedömning av ett företags fortsatta drift ska göras. Dessa har
en koppling mot klienten, revisionsbyrån, revisorn, intressenter, relationer och det
geografiska läget.
Syfte: Uppsatsens syfte är att förklara vad som påverkar revisionskvalitén genom att
undersöka revisorernas benägenhet att avge en going concern-varning.
Metod: Studien har utgått från tidigare forskning och därmed tillämpat en deduktiv
ansats där hypoteser empiriskt har undersökts. Intervjuer har genomförts med fyra
revisorer vilka bidrog till en praktisk förståelse för problemområdet. Vidare har en
kvantitativ metod använts för att samla in data från svenska konkursbolags
årsredovisningar. Data har sedan analyserats med hjälp av statistiska verktyg.
Resultat och slutsatser: Revisionskvalitén kan betraktas som låg i Sverige jämfört med
andra länder. Vi har funnit att revisorerna i endast 18,9 procent av fallen signalerar en
going concern-varning till ett konkursdrabbat företag. Vi fann att revisionskvalitet
föreligger när revisionsarvodet och andelen leverantörsskulder är höga då de visar
positiva samband gentemot going concern-varningar. Revisionskvalitet föreligger också
om klienten är verksam inom informations- och kommunikationsbranschen samt
handels- och försäljningsbranschen. Studien tyder på att det finns ett negativt samband
mellan styrelsens storlek och going concern-varningar.
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Background and problem: Audit quality has during recent years received increased
focus as a result of audit scandals. Quality can be considered as low if a company that
went bankrupt was not preceded by a warning in the previous audit report. As a result,
stakeholders may suffer. Audit quality can be affected by different dimensions
connected to the client, the audit firm, the auditor, stakeholders, relationships and the
geographic location.
Purpose: The purpose with this essay is to explain what affects audit quality by
examining auditors´propensity to state a going concern warning.
Method: The study was based on previous research which was performed as a deductive
approach in where the hypothesis have been empirically analyzed. Interviews were
made with four auditors who contributed to a practical understanding of the problem
area. Further, a quantitative method was used to collect data from Swedish bankrupt
companies' annual reports. The collected data were then analyzed with the help of
statistical tools.
Results and conclusions: Audit quality in Sweden can be seen as low in comparison to
other countries. We have found that the accuracy regarding to state a going concern
warning to financially stressed companies was only 18,9 percent. The findings show a
positive relationship between audit fees and going concern warnings and a negative
relationship between the size of the board and going concern warnings. The findings
indicate that the auditors tend to consider the suppliers in their judgments and they
achieve audit quality if the client is active in the information, communication, trade or
sales industry.
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1. Inledning
vsnittet presenterar inledningsvis en beskrivning om revisorernas existens,
roller och funktioner och syftar till att göra läsaren bekant med begreppet
revisionskvalitet. Problemdiskussionen belyser vikten av att revisorn uppnår

kvalitet i sin revision vilket diskuteras i förhållande till revisorns uppgift att bedöma en
klients fortsatta drift. Denna diskussion leder fram till en problemformulering och syftet
med studien. Till sist presenteras uppsatsens fortsatta disposition och en förklaring av
centrala begrepp.

1.1 Bakgrund
Revisionskvalitet

är

inte

ett

begrepp

du

kan

finna

en

definition

på

i

Nationalencyklopedin eller i ett annat uppslagsverk vilket kan tyckas märkligt med
tanke på att fenomenet allt oftare diskuteras i media, bland revisorer och i andra
sammanhang. Dessutom är revisionskvalitet ofta teman för studentuppsatser,
avhandlingar och vetenskapliga artiklar där skribenterna försöker ge en förklaring till
vad som genererar kvalitet och vad som utgör dess beståndsdelar. FRC, Brittiska
motsvarigheten till Finansiella Rådet, har konstaterat att det inte går att urskilja en enda
klar definition av revisionskvalitet som kan användas som kriterium för vad som ska
betraktas som kvalitet i en revisionsprocess (Larsson, 2007). Varför det inte tycks finnas
någon konsensus gällande begreppet kan bero på att det har olika innebörder för olika
målgrupper och att det således inte är en vedertagen term för allmänheten, studenter
eller forskare.
Även om revisionskvalitet nu på senare tid blivit alltmer omdiskuterat och fått ökat
fokus till följd av revisorsskandaler så kan det knappast betraktas som något nytt då
revision kan spåras långt tillbaka i tiden. De yrkesverksamma revisorernas historia
sträcker sig tillbaka till 1000-talet och deras existens kan främst förklaras utifrån en
agentteoretisk dimension där de i dagens kontext intar en roll som konfliktslösare
mellan exempelvis en aktieägare och en företagsledning eller mellan en bank och en
småföretagare som tillsammans har en principal-agentrelation (Chow, 1982; Johansson,
2005; Houqe et al., 2010; Watts & Zimmerman, 1983). Dessa parter har inte alltid
möjlighet att övervaka varandra vilket skapar incitament för opportunistiska gärningar
(Houqe et al., 2010). Agentteoretikerna antar att människan handlar för egen vinning
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vilket gör att en aktieägare i ett bolag, där ägandet är skilt från styret, måste övervaka
sin andel för att nyttan med ägandet ska maximeras (Jensen & Meckling, 1976). Likaså
gäller för en bank som vill kontrollera att en kund har ekonomisk kapacitet att återbetala
redan tagna lån för att nya ska kunna tecknas. Det uppstår inte sällan en
informationsasymmetri mellan bolagsstyrningssystemets olika aktörer där vissa parter
har större tillgång på information än andra (Watts & Zimmerman, 1983). För att kunna
säkerställa att den information som flödar mellan systemets parter är korrekt och
tillförlitlig tillsätts en oberoende revisor vars uppgift blir att verifiera informationen
(Svanström, 2008). Revisorn ses därmed som ett verktyg för att minimera den
informationsasymmetri som uppstår i företag och på så vis skydda principalen från
agentens opportunism (Houqe et al., 2010). Genom revision kan också ett företags
övriga intressenter förses med tillförlitlig information, vars kvalitet antas öka om en
oberoende tredje part får granska räkenskaperna och verksamheten (Watts &
Zimmerman, 1986). Det ska påpekas att effekten av revisionen helt och hållet beror på
granskningens kvalitet (Becker et al., 1998).
Revision har kommit att ses som en viktig funktion inom bolagsstyrningen (Carrington,
2007). Det har dock alltid funnits ett förväntningsgap mellan allmänheten och
revisorskåren avseende en revisors funktion vilket också kommer bestå om det inte
skapas en entydig uppfattning om vad en revisors arbete innebär (Sikka et al., 1998;
Epstein & Geiger, 1994; Monroe & Woodliff, 1994; Johansson et al., 2005; Far Förlag,
2006). Enligt Öhman (2004) väljer dagens revisorer att fokusera på att göra saker rätt
istället för att göra rätta saker, främst med anledning av att de har en utsatt yrkesroll.
Att göra saker rätt innebär att de utför uppgifter som står uttryckt i rekommendationer,
standards och svensk lagstiftning. Att göra rätta saker innebär istället att de, utöver det
som är lagstadgat, även utför uppgifter som än mer tillfredsställer ägarna eller ett bolags
intressenter. Det kan handla om att ge råd till klienten eller informera intressenter om
klientens framtida investeringsmöjligheter (Öhman, 2004). Att revisorer och
allmänheten inte är överens om revisorns roll och prestation bidrar till att ett
förväntningsgap ständigt existerar vilket kan skada revisionsbranschen (Sikka et al.,
1998) och torde därmed även ge effekter på revisionskvalitén.
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I svensk lag står det specificerat att:
”Revisorn

skall

granska

företagets

årsredovisning

och

bokföring

samt

företagsledningens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande
som god revisionssed kräver. Revisorn skall efter varje räkenskapsår lämna en
revisionsberättelse till företaget.”1
Ur lagens mening är det inte tydligt vad en revisor ska ägna sig åt och eftersom olika
aktörer har olika förväntningar är det svårt att tillfredsställa samtliga intressenters viljor.
Gemensamt är att intressenter tror att revisionen ska hålla högre kvalitet än vad
revisorsprofessionen själva anser är möjligt (Johansson et al., 2005; Öhman, 2004; Koh
& Woo, 1998). Det bidrar till att förväntningsgapet även finns beträffande vad som
menas med revisionskvalitet och när den ska bedömas som hög respektive låg.
Revisionskvalitet kan ses som låg när en revisor inte följer allmänna riktlinjer och
standards i sitt arbete eller inte rapporterar om väsentliga felaktigheter (Francis, 2004).
Kvalitén kan anses hög då revisorn väljer att anmärka om de oegentligheter som
uppkommer vid en granskning eftersom det visar tecken på oberoende och att några
incitament inte står i vägen för dennes val att lyfta fram brister som finns i
redovisningen. Vid hög kvalitet är dessutom revisionsrapporten och dess information
användbar för intressenterna som kan grunda sina beslut på revisorns uttalanden
(Francis, 2004). Genom revisionsrapporten kan läsaren få vetskap om ett företag har
följt lagar och regler och om det finns några tvivel om verksamhetens fortsatta drift.
En av revisorernas uppgifter, som under senare år alltmer har kommit att diskuterats i
kvalitetssammanhang, är att bedöma ett företags möjlighet att fortsatta sin verksamhet
för de 12 kommande månaderna efter bokslutet. Om det finns osäkerhet för ett företags
framtid ska detta meddelas i årsredovisningens revisionsberättelse i syfte att informera
allmänheten om att ett företag har ekonomiska problem och inte spås överleva (Far
Förlag, 2006). Om ett konkursdrabbat företag inte fått en varning om den fortsatta
driften i föregående revisionsberättelse är revisionskvalitén att betrakta som låg (Geiger
& Rama, 2006). Johansson et al. (2005) hävdar att ett förväntningsgap även existerar
när det gäller revisorns uttalanden om ett företags fortsatta drift. Revisorer anser att de
endast med rimlig säkerhet kan göra ett uttalande om ett företags fortlevnad ett år
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framåt i tiden. Allmänheten vill snarare att en revisor ska kunna göra en helt säker
bedömning av ett företags fortlevnadsförmåga.
Enligt Lai (2009) kan en revisor göra två fel i samband med uttalandet om fortsatt drift,
vilka båda får negativa effekter på revisionskvalitén. Fel I innebär att en going concernvarning utfärdades till ett bolag som trots det inte försattes i konkurs. Konsekvensen kan
bli att klienten går förlorad då den är missnöjd med revisorns arbete eftersom varningen
kan ha givit upphov till ett försämrat rykte för klienten. Fel II innebär att en going
goncern-varning inte utfärdades trots att ett bolag gick i konkurs. Att en revisor begår
fel II bedöms som allvarligare då det kan få rättsliga konsekvenser om det visar sig att
revisorn inte upplyste en klients intressenter om att klientens ekonomiska situation
kunde leda till en konkurs (Lai, 2009). Båda dessa fel kan betraktas som misslyckanden
från revisorns sida och tyder på att revisionskvalitén håller en låg nivå (Knechel &
Vanstrealen, 2007).
Warren & Alzola (2009) hävdar att en revisors oberoende är en förutsättning för att den
ska kunna göra en rättvis och tillförlitlig granskning med kvalitet. I Revisorslagen
(2001:883, §20) står det uttryckt att en revisor ska genomföra samtliga uppdrag med ett
krav på opartiskhet och självständighet där denne ska vara objektiv i samtliga
ställningstaganden. Revisorsprofessionen är omgärdad av regelverk och normgivning
för att komma i bukt med problem som gör det svårt för revisorn att vara objektiv i
granskningsprocessen (Umar & Anandarajan, 2004). Avsikten kan sägas vara att uppnå
kvalitet i revisionen för att allmänheten ska kunna ha en tilltro till företagens
redovisning och revisorernas uttalanden om ett bolags fortsatta drift. Lagstiftningen
kring revisorernas existens och arbete är också i grund och botten till för att säkerställa
att en viss grad av ekonomisk information sprids till allmänheten (Svanström, 2008).
Sedan år 2010 har dock företag med en balansomslutning som understiger 1,5 miljoner
kronor, en omsättning på högt 3 miljoner samt högst tre anställda kunnat avstå från
revision (Ehlin, 2010). En studie visar att småföretag som inte enligt lagen är skyldiga
att revideras ändå låter sig göra det av olika skäl. Dels för att revisionen skapar en slags
legitimitet mot omgivningen men dels för att den är svår att substituera (Arvidsson &
Olander, 2011). En studie gjord av Blackwell et al. (1998) visar att företag som frivilligt
låter sig revideras kan låna kapital till en lägre kostnad vilket förklaras genom att
informationsasymmetrin minskar då banken inte på samma sätt behöver övervaka
kundens återbetalningsförmåga. Revisionsrapporten kan också vara fördelaktig när
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företag ska inledda relationer till utlandet eller med myndigheter. Utifrån dessa aspekter
kan revisorn sägas ha en viktig och betydelsefull funktion i samhället där kvalitet i
granskningsprocessen genererar ett effektivt näringsliv. Det ska dock påpekas att
revisorn också kan göra mer skada än nytta, framförallt om den inte förhåller sig
oberoende till klienten eller saknar mod att uttrycka en varning när så är befogat.

1.2 Problemdiskussion
Johansson et al. (2005) beskriver att revisorer arbetar i en komplex miljö och måste ta
hänsyn och beakta såväl externa som interna dimensioner. De måste i sin yrkesutövning
ha kännedom om regelverk, etiska regler och anpassa sig efter marknadsmässiga och
politiska

krav.

Interna

krav

ställs

av

både

nationella

och

internationella

revisionsorganisationer, medarbetare och byråernas delägare. Likaså kan påtryckningar
ske från klienten och dennes intressenter som har sina förväntningar på revisorn. Det
finns anledning att tro att dessa olika påtryckningar ger effekter på revisorns sätt att
arbeta vilket borde påverka kvalitén på dennes revision.
Utifrån organisationsteorin är ett företags intressenter viktiga. Till dessa hör bland andra
ett företags ägare, anställda, leverantörer, stat och kommun, långivare, andra
intresseorganisationer men också företagsledningen. De har alla ett intresse i ett företags
verksamhet och inte sällan kan det uppstå konflikter dem emellan. Intressenterna håller
sig kvar så länge de finner att deras nytta ökar och nya intressenter kan ansluta sig om
de finner mening och måluppfyllelse med samarbetet. Målen kan vara såväl personliga
som ekonomiska (Bruzelius & Skärvad, 2011).
Att ett bolags rapporter granskas skapar trovärdighet gentemot intressenterna
(Carrington, 2007) och den reviderade informationen ger positiva effekter för samhället
(Öhman, 2007). När intressenterna erhåller trovärdig information är de beredda att i
utbyte bidra med kritiska resurser (Pffefer & Salancik, 2003). En förutsättning för detta
är att de får information om det i några avseende förekommer felaktigheter i det
reviderade bolaget (Svanström, 2008; Lennox, 1999a). Om bristfällig eller felaktig
information ges ut om ett företags överlevnadsförmåga kan det ge upphov till att banker
lånar ut pengar som de aldrig kommer få återbetalda eller att leverantörer sluter avtal
som i längden blir ogynnsamma. Likaså kan investerare bli vilseledda att satsa kapital i
ett bolag som senare går förlorat till följd av en konkurs.
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Under senare år har revisionsbranschen fått kritik i samband med att going concernvarningar inte har gjorts trots att företag kort efter revisionen gått omkull (Lennox,
1999a; Arnold et al., 2001). Revisionskvalitet har till följd av felaktiga varningar
därmed fått ökad uppmärksamhet sedan ett flertal misslyckanden uppdagats (Olivero &
Newman, 2008). Det som framför allt har kommit att granskas och ifrågasättas är
revisorernas oberoende och vilken effekt det har på kvalitén (Li, 2009).
Revisionskvalitet definieras av DeAngelo (1981) som sannolikheten för att en revisor
upptäcker felaktigheter eller brister i en klients system och därefter rapporterar dessa.
Revisionskvalitet handlar således om oberoende och kompetens men forskare på
området hävdar att dessa faktorer måste kvantifieras för att kunna bestämma dess
validitet och reliabilitet (DeAngelo, 1981; Olivero & Newman, 2008; Watts &
Zimmerman, 1983). Reisch (2000) och Francis (2004) påpekar att revisionskvalitet är
något flerdimensionellt och därför både svårt att observera och mäta. Detta anses vara
en orsak till varför det inte finns några utvecklade modeller som konkretiserar eller
ringar in dess beståndsdelar (Reisch, 2000). Reisch (2000) anser att det därför krävs mer
forskning kring ämnet som bedöms vara komplext eftersom den miljö som revisorerna
verkar inom ständigt är i förändring.
För att kunna bedöma kvalitén skulle det underlätta att få komma nära revisorernas
arbete och se hur de praktiskt arbetar, hur pass tekniskt kompetenta de är men också hur
oberoende de förhåller sig. Dock anses denna typ av bedömning vara svår att utföra
vilket gör metoden ohållbar (Moizer, 1997). Det är komplicerat att få insyn i revisionen
vilket gör att allmänheten inte vet om revisorn exempelvis badar bastu med sin klient på
fritiden eller för diskussioner som gör revisorn partisk i vissa frågor. Av sekretesskäl
kan allmänheten aldrig få insyn i revisionsprocesser utan kan endast ta del av resultatet
som presenteras i en revisionsberättelse (Far Förlag, 2006). Det är därför svårt att
åskådliggöra vad som påverkar kvalitén i revisionen. Brittiska FRC har uttalat sig om
fyra faktorer som kan användas för att utreda om en revision håller hög kvalitet. Dessa
tar fasta på den kultur som finns i revisionsuppdraget, den skicklighet och de personliga
färdigheter

som

revisorn

och

dennes

medarbetare

besitter,

effektiviteten

i

revisionsprocessen och slutligen tillförlitligheten och den användbarhet som
rapporteringen bidrar till (Larsson, 2007). Det ska påpekas att även dessa faktorer kan
vara svåra att empiriskt mäta. Moizer (1997) hävdar istället att det är lättare att mäta vad
som

kan

betraktas

som

låg

kvalitet
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revisionsmisslyckanden. En metod för att fastställa kvalitet skulle därmed kunna vara
att studera och kvantifiera fall där revisorer blivit fällda i domstol för sitt agerande. Ur
sådana studier kan det dock vara svårt att generalisera då även mindre företeelser som
inte ligger till grund för åtal kan betraktas som låg kvalitet.
En metod som använts i tidigare studier för att mäta revisionskvalitet har varit att
undersöka företagens periodiseringar vilket exempelvis Choi et al., (2010) har
förespråkat. Slutsatser ur dessa studier är att kvalitén är låg om revisorn godtar alltför
stora periodiseringar (Jonsson & Weidenstolpe, 2010).
Ett flertal studier har gjorts där forskare och studenter försökt förklara vad som styr
revisorn till att uttrycka en going concern-varning till en klient (Tagesson & Öhman,
2010; Agné & Ruokanen, 2011; Mård & Söderberg 2010; Lindberg & Skoglund, 2011;
Liu & Özcelic, 2011; Jonsson & Weidenstolpe, 2010; Francis & Yu, 2009; Knechel &
Vanstraelen, 2007; Chi & Chin, 2011; Defond et al., 2002; Geiger et al., 2005; Carey et
al., 2008). Metoden går ut på att se om det förekommit en varning om den fortsatta
driften i ett konkursbolags senaste revisionsberättelse. Av kvalitetsskäl kan tyckas att ett
bolag bör ha fått en varning om det inom tolv månader efter bokslutsdagen har försatts i
konkurs. Det är därmed möjligt att mäta revisionskvalitet som en approximation av
going concern-varningar. Metoden kan anses enkel att tillämpa då information från
företags årsredovisningar är offentlig och lättillgänglig.
Internationella studier visar att revisorernas träffsäkerhet gällande going concernuttalanden ligger på mellan 40-50 procent (Carey et al., 2008; Geiger et al., 2005). I
svenska studier har träffsäkerheten aldrig överstigit 20 procent (Tagesson & Öhman,
2010; Agné & Ruokanen, 2011; Mård & Söderberg 2010; Jonsson & Weidenstolpe,
2010; Lindberg & Skoglund, 2011; Liu & Özcelic, 2011). En studie från år 2012 visar
att det även finns skillnader bland de skandinaviska länderna vad gäller nivån på
varningsandelen. Danska revisorer utmärker sig markant och varnar för fortsatt drift i 48
procent av fallen medan andelen för Sverige, Norge och Finland uppgår till 18,1 , 25,6
respektive 20,2 procent. Att dessa skillnader finns kan ses som underligt med tanke på
att ländernas lagsystem är relativt homogent och följer standards såsom ISA 570.
Forskarna drar slutsatsen att det finns skillnader mellan länderna för hur de väljer att
implementera internationella standards och att det därmed får effekter på hur väl
regelverken följs (Sormunen et al. 2012). Likväl kan det finnas kulturella skillnader
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mellan länder som formar invånarnas värderingar och beteenden. Hofstede (1980) har
funnit att danskarna är mer beslutsamma och säkra i sina handlingar. Svenskarna
tenderar istället att vara konflikträdda och tveksamma (Andersson, 2001).
En orsak till låg träffsäkerhet kan vara att revisorerna saknar mod att ge en going
concern-varning, då en varning med största sannolikhet sänker ett företag och
föranleder en konkurs (Eriksson, 2012). Detta har kommit att betraktas som en
självuppfyllande profetia, det vill säga att en varning direkt leder till att en klient inte
kan få några lån eller samarbetspartners och på så vis inte kommer kunna överleva den
närmsta tiden (Citron & Taffler, 1992; Mutchler, 1984). Empiriska undersökningar av
Mutchler (1984) och LaSalle & Anandarajan (1996) har funnit att en självuppfyllande
profetia har en effekt och att revisorerna därför är rädda för att uttrycka en varning om
det inte finns tydliga revisionsbevis. Citron & Taffler (1992) har istället påvisat att det
inte skulle ligga någon sanning i fenomenets innebörd.
Tagesson & Öhman (2010), som studerat revisorernas vilja att ge en going concernvarning till en klient, fann i sin studie att endast 13,5 % av alla de aktiebolag som gick i
konkurs mellan januari och april 2009 fick en going concern-varning i
revisionsrapporten. De främsta slutsatserna de fann var att revisorn var mer benägen att
varna om byrån utförde konsulttjänster till klienten och att bolag inom konsultbranschen
tenderade att få fler varningar om fortsatt drift. De uttalade sig också om att tre av de
revisionsbolag som tillhör Big 4 hade sämre revisionskvalitet i förhållande till non-big
4.
En orsak till låg kvalitet kan självfallet vara brist på kompetens hos revisorerna men
likväl kan det finnas andra anledningar som är av mer avsiktlig karaktär. Det är viktigt
att påpeka att revisorn kan ha förmågan att ge en going concern-varning men sakna
benägenheten till att göra det. Det är i sådana fall oberoendet som åsidosätts och
påverkar revisionskvalitén. Det ska tilläggas att det kan vara svårt att observera och
mäta revisorernas oförmåga till att utfärda going concern-varningar. Det är istället deras
benägenhet som måste undersökas.
Det är rimligt att tro att revisorn, då den har svårt att bedöma den fortsatta driften, hellre
lämnar en revisionsberättelse utan anmärkningar och har förhoppningar om att klientens
ekonomiska situation ska förbättras. Saknas tydliga belägg för en varning kan byrån bli
föremål för rättstvister och skadeståndskostnader till följd av klientens lidande. Det är
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också troligt att klienten byter ut revisorn om dennes uttalande givit upphov till negativa
effekter för verksamheten. Konsekvenser kan också uppstå när en varning uteblev trots
att den borde ha getts (Lai, 2009). Det är uppenbart att revisorn ibland hamnar i ett
dilemma då den oavsett handling kan få skulden. Frågan är vad som orsakar mest skada,
att inte ge en varning när så borde ha gjorts eller att ge en varning utan rimliga belägg?
Arnedo et al. (2008) förklarar att det finns olika sätt att tolka en revisionsberättelse på
och att deras innehåll och uttryck i vissa avseenden är svårbegripliga. Tänkvärt är att
revisorerna gör vaga och otydliga uttalanden för att kunna ha ryggen fri och gardera sig
mot att bli beskyllda för både fel I och II. Med tanke på den låga träffsäkerheten av
going concern-varningar i Sverige kan antas att revisorerna känner en rädsla för att göra
fel I och riskerar istället att begå fel II. Det innebär således att de undviker att ge en
varning i hopp om att klienten ska finna finansieringsmöjligheter och stärka sin
ekonomi och därigenom undgå en konkurs. Att så få varningar ges kan också vara ett
tecken på att uppgiften är komplex, det vill säga att det är svårt att spå in i framtiden och
avgöra om klientens verksamhet kommer stå emot en finansiell svacka eller nedgång på
marknaden. Ytterligare orsaker till utebliven varning kan bero på att revisorn känner
press från sin omgivning och kan erhålla olika former av incitament vilket därmed
borde ge effekter på revisionskvalitén.
En revisor kan i sin yrkesroll påverkas av både klienten och den byrå den arbetar för.
Vem den förhåller sig till beror på vilken av grupperna som ger bäst självkänsla och
status. Revisorn kan också agera utifrån sin profession och de normer och riktlinjer som
finns inom yrket (Warren & Alzola, 2009). Dock är det troligt att professionens ideal
kan åsidosättas om revisorn erhåller mutor eller andra förmåner som är av värde.
Revisorn kan tänkas ingå en alltför nära relation till klienten för att i ett senare skede
kunna erhålla en högt rankad tjänst inom klientens bolag. En lösning på detta problem
skulle kunna vara att införa roterande revisorer. Dock är risken stor för att det leder till
ineffektivitet då det tar tid för en revisor att sätta sig in i nya granskningsobjekt (Moore
et al., 2006). En tidigare studie, gjord av Geiger & Raghunandan (2002) visar att det
förekom fler fel i samband med revision som utförts av de revisorer som endast haft en
klient några år jämfört med revisorer som haft långvariga kundrelationer vilket därmed
talar emot rotation.
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Revision har alltid varit en affärsverksamhet men under 1980- och 1990-talet blev
branschen än mer kommersialiserat inriktad (Power, 2003). Numera arbetar
revisionsbyråerna utifrån uppsatta vinstmål vilket ställer krav på att revisorerna förutom
sina sedvanliga uppgifter även sysslar med omkringliggande tjänster i samma bolag
som revideras (Warren & Alzola, 2009). Denna affärsinriktade strategi kan tänkas
påverka klienternas intressenter negativt då revisionsbyråns effektivitet och vinster
prioriteras framför en oberoende granskning.
När revisorn förhåller sig till klientens eller arbetsgivarens krav kan det bli svårt att vara
objektiv vilket därmed borde ge effekter på revisionskvalitén. Bazerman et al. (1997)
hävdar att det utifrån en psykologisk dimension är omöjligt för revisorerna att förhålla
sig objektiva då de inte kan blunda för påtryckningar runt om sig. De blir såväl
medvetet som omedvetet influerade och påverkade i sin bedömning där ett visst
självintresse kan få effekter på deras arbete.
Både DeAngelo (1981) och Niemi (2004) förklarar att en revisors möjlighet att
upptäcka fel och brottsligheter i klienters ekonomiska system avhänger på revisorns
tekniska förmåga medan valet att rapportera om oegentligheterna är kopplade mot om
revisorn förhåller sig oberoende eller inte. Flertalet empiriska studier visar att revisorer
anställda på de större revisionsbyråerna är förknippade med hög revisionskvalitet
eftersom de lättare kan upprätthålla sitt oberoende genom byråns storlek (Colbert &
Murray, 1998; DeAngelo, 1981; Niemi, 2004; Choi et al., 2010; Francis & Yu, 2009).
Större revisionsbyråer med internationellt rykte har visat ge fler korrekta signaler om
finansiell oro i klientföretag och därmed kunnat utfärda mer precisa rapporter med
tillförlitlig information till intressenter (Petroni & Beasley, 1996; Lennox, 1999b).
Orsaker till detta grundas på att större byråer har mer tillgångar i form av kompetens
eftersom revisorerna erbjuds möjligheter till internutbildning. Större byråer har också
fler möjligheter att hyra in experter än vad mindre revisionsbyråer har (Deis & Giroux,
1992; Jeter & Shaw, 1995). Det kan samtidigt påpekas att större revisionsbyråer har mer
att förlora om de misslyckas med att rapportera väsentliga felaktigheter eftersom deras
rykte i större utsträckning påverkas (Klein & Leffler, 1981).
Ur ett agentteoretiskt perspektiv finns revisorer till för att förse ett företags ägare och
intressenter med tillförlitlig information (Jensen & Meckling, 1976). Informationen kan
bli av varierande kvalitet eftersom det finns en skillnad mellan vilken byrå företag väljer
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att anlita men också en skillnad bland revisorerna. Vad kvalitetsskillnader beror på är
vår ambition att ge svar på i denna studie. Det kan tänkas att det finns flera olika
variabler kopplade till så väl revisorn som individ, dennes arbetsgivare, klientens
egenskaper men också relationsartade och geografiska faktorer som ger svar på varför
kvalitén skiljer sig åt.
Tagesson & Öhman (2010) har studerat ifall ett företags ekonomiska problem,
bankskulder, revisorernas kompetens, kön och ersättning har effekter på revisorernas
vilja att lämna en going concern-varning. Vidare har de undersökt hypoteser som
grundar sig på klientens storlek och bransch. Dock utelämnas till stor del, något som
kan ses som en viktig aspekt, kopplingen mot andra intressenter såsom en klients
leverantörer och anställda. Detta kan ha gjort att resultatet begränsats och därmed inte
förklarat samtliga dimensioner som kan styra en revisors vilja att ge en going concernvarning. Att intressentaspekten skulle påverka kan argumenteras utifrån att revisorerna
är till för att garantera intressenterna information och att de därför i första hand vill
skydda dessa. Lagen poängterar dessutom att revisionen existerar i syfte att skydda en
så bredd intressentmassa som möjligt (Diamant, 2004).
Nya perspektiv som vi genom denna studie vill tillföra forskningsområdet är en
dimension kopplat mot klientens styrelse och ägare som bör ha en påverkan på revisorns
benägenhet att ge en going concern-varning då deras påtryckningar gentemot revisorn
kan få effekter på dennes noggrannhet vid granskningen. Vi ämnar också undersöka den
relation som kan tänkas finnas mellan manliga revisorer och manliga firmatecknare och
mellan revisorer och firmatecknare med utländsk härkomst. Dessutom kan det bli
intressant att studera en geografisk dimensions påverkan, det vill säga om
revisionskvalitet skiljer sig mellan olika orter i Sverige och om det geografiska
avståndet mellan klient och revisor inverkar på kvalitén.
Tagesson & Öhman (2010) undersökte i sin studie bolag som försatts i konkurs mellan
januari och april år 2009. Det går att ställa sig frågande till om deras resultat kan
generaliseras eller om utfallet endast berodde på en tillfällighet. Det kan därför bli
intressant att utvidga denna analys och studera olika år för att avgöra om resultaten är
bestående eller enbart beror på konjunkturen. Det ger oss möjlighet till att ge en annan
empirisk infallsvinkel än vad Tagesson & Öhman (2010) presenterat. En hastig
konjunkturförändring med oroliga marknader kan leda till att bolag snabbt går i konkurs
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där revisorn inte haft möjlighet att varna intressenterna. Kan en sådan effekt uteslutas
kan resultatet om vad som förklarar revisionskvalitet anses mer trovärdigt.
Vår studie blir ett komplement till Tagesson & Öhmans (2010) undersökning där vi
lyfter fram fler teorier och hypoteser med bredare underlag. Likt Tagesson & Öhman
(2010) väljer vi att studera bolag som gått i konkurs och kan därmed fånga in vad som
gör att revisorerna begår fel II. Vårt praktiska bidrag blir att bedöma vilken
revisionskvalitet som finns i Sverige där resultaten kan avgöra vilka byråer som anses
ha högst träffsäkerhet gällande going concern-varningar och därmed inneha
revisionskvalitet. Det är känt att de större byråerna tar ut högre arvoden än de mindre.
Om våra resultat visar att det inte finns någon skillnad i kvalitet eller att de mindre
byråerna har bättre kvalitet går det ställa sig frågandes till vad som ger de större bolagen
rätt att ta ut mer i arvoden. Vi finner det även intressant att ur en legitimitetsteoretisk
synvinkel undersöka om kvalitén skiljer sig åt mellan byråer eftersom det kan vara
avgörande för klienter vid val av revisionsbyrå. Troligt är att klienter väljer, ur en
legitim aspekt, revisorer från Big 4 i syfte att visa sina intressenter att de blir granskade
av revisionsbyråer som är förknippade med en högre kvalitet än mindre byråer. Detta
val görs framförallt när företag börsnoteras, eftersom en revision utförd av Big 4 har
visat sig få en positiv inverkan på företags aktiekurser. Förklaringen som ges till denna
reaktion är att Big 4 erbjuder en högre trovärdighet i granskningen av finansiella
rapporter än non-big 4 (Lennox, 1999c). Blir utfallet att revisionskvalitén inte skiljer sig
åt mellan Big 4 och non-big 4 finns det rimligen inget som pekar på att ett företag bli
mer legitimt när revisionen är utförd av Big 4.
Vi finner det angeläget att ta reda på vilken revisionskvalitet som finns då det kan
generera bättre ekonomisk utveckling i Sverige och påverka samhället och företagens
intressenter. Vidare är det viktigt att få upp ögonen på revisorerna och göra de medvetna
om att deras felaktiga uttalanden kan skapa konsekvenser. Resultatet kan också få
effekter för en eventuell lagstiftning då det kan finnas politiska intressen gällande
revisionskvalitet. Uppsatsens teoretiska bidrag blir att se vilka variabler som påverkar
revisionskvalitén, det vill säga vad som styr revisorns benägenhet till att utfärda en
going concern-varning.
Att tidigare studier finns ger oss möjlighet att utveckla dessa men också generera nya
infallsvinklar och undersökningsområden som inte tidigare studerats i samma
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utsträckning. Därigenom kan vi tillföra nya dimensioner till forskningsområdet som
berör revisionskvalitet.

1.3 Problemformulering
Våra diskussioner och resonemang mynnar ut i följande forskningsfråga:
Ø Vad förklarar revisionskvalitet?

1.4 Syfte
Uppsatsens syfte är att förklara vad som påverkar revisionskvalitén genom att
undersöka revisorernas benägenhet att ge en going concern-varning.
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1.5 Disposition

Kapitel 2:
Uppsatsens metod

Kapitel 3: Att
revidera och uttala
sig om fortsatt drift

• I avsnitt 3 ges en beskrivning av revisionsberättelsen och RS 570 standard för fortsatt drift (going concern). Kapitlet syftar till att ge
en förståelse för hur revisorerna praktiskt bedömmer den fortsatta
driften i ett klientföretag.

Kapitel 4: Teoretisk
referensram

• Kapitel 4 presenterar de teorier som kan hänföras till det valda
problemet. Utifrån teorier, empiriska studier, egna tankar och idéer
motiveras och härleds hypoteser. Avslutningvis presenteras en
utvecklad teoretisk modell för revisionskvalitet.

Kapitel 5: Empirisk
metod

• I detta kapitel presenteras metodvalen för den empiriska undersökningen.
Det ges en beskrivning till hur det empiriska materialet har samlats in och
med vilka statistiska vertyg som data undersökts. Kapitlet innehåller avsnitt
om metodkritik, operationalisering, urval och bortfallsanalys.

Kapital 6: Empiriskt
resultat

Kapitel 7: Analys

Kapitel 8: Slutsatser

	
  

• I detta kapitel tydliggörs val av forskningsansats och kunskapssyn.
En diskussion förs kring relevanta teorier för studiens syfte. Vi ger
en källkritisk aspekt för att sedan avsluta med en förklaring av
replikastudier.

• Uppsatsens sjätte kapitel presenterar de resultat som kunnat tolkas
ur statistikprogrammet SPSS. Resultatet tydliggörs utifrån
univariata, bivariata och multivariata statisktiska tester.

• I detta kapitel analyseras det empiriska materialet gentemot den
teoretiska referensramen i syfte att förklara varför och vilka av
hypoteserna som kan falsifieras eller ej förkastas.

• I det avslutande kapitlet presenteras uppsatsens slutsatser i
förhållande till problemformulering och syfte. Här ges en inblick
kring teoretiska respektive praktiska implikationer. Avslutningsvis
finns ett avsnitt kring fortsatt forskning.
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1.6 Centrala begrepp
Big 4 - Den gemensamma benämningen för de fyra ledande revisionsbyråerna, vilka är:
KPMG, PWC, Ernst & Young och Deloitte.
Typfel I – En revisor gav en going concern-varning till en klient som inte försattes i
konkurs (Lai, 2009).
Typfel II – En revisor gav ingen going concern-varning till en klient som försattes i
konkurs (Lai, 2009).
Modifierad åsikt – En sådan uttrycker revisorn i revisionsberättelsen då det finns något
att anmärka på. Revisionsberättelsen blir således oren och avviker från standard.
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2. Uppsatsens metod
öljande kapitel presenterar uppsatsens metod och ger läsaren en förståelse för
vald forskningsansats och kunskapssyn. Vidare specificeras och argumenteras
för valda teorier som ligger till grund för uppsatsen. Kapitlet innehåller en

källkritisk aspekt och avslutas med en förklaring av replikastudier.
	
  

2.1 Teoretisk utgångspunkt
Vårt syfte är att undersöka vad som förklarar revisionskvalitet och därför måste vi göra
ett antal motiverade val för att ge en trovärdig grund för studien och kunna besvara vår
problemställning. Val som kommer göras är vilken forskningsansats, kunskapssyn och
teorigrund som kommer följa oss genom studien. (Holme & Solvang, 1997; Bryman &
Bell, 2005).
2.1.1 Val av forskningsansats
För studiens syfte lämpar sig en deduktiv forskningsansats väl där vi utifrån befintlig
teori kan generera hypoteser som sedan testas empiriskt för att kunna förstärka eller
försvaga teorin (Holme & Solvang, 1997). I befintlig vetenskaplig litteratur finns
utforskade faktorer som har en koppling mot revisionskvalitet och därmed finner vi det
lämpligt att utgå från dessa för att djupare studera teoretiska aspekter och utveckla
hypoteser (Johannessen & Tufte, 2003).
Eftersom vi kommer att tillämpa den deduktiva forskningsansatsen är det även lämpligt
att förklara motsatsen i syfte att klargöra vårt val av inriktning. Motsatsen är induktion
vilken skulle innebära att vi inleder med empiriska observationer som sedan genererar
teorier (Bryman & Bell, 2011). Detta är inte lämpligt i vårt fall eftersom vi ämnar
undersöka ett problem där vi i så stor utsträckning som möjligt vill generalisera
resultaten, vilket försvåras utifrån en induktiv ansats (Patel & Davidson, 2011; Wallén,
1996). Det främsta argumentet till vårt val för den deduktiva ansatsen är att vi
vidareutvecklar Tagesson & Öhmans (2010) studie som tillämpat en sådan
forskningsmetod för att studera vad som påverkar revisorernas benägenhet att ge en
varning om fortsatt drift. Det leder till att vi tvingas avstå från den induktiva metoden.
2.1.2 Val av kunskapssyn
Då vårt syfte med denna uppsats är att förklara vilka faktorer som påverkar
revisionskvalitet anser vi att en positivistisk kunskapssyn är att föredra eftersom vi
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genom metoden i större utsträckning kan förhålla oss objektiva till studieobjektet och
minimera risken för att egna känslor och värderingar snedvrider resultatet, även om det
många gånger är oundvikligt (Bryman & Bell, 2005).
Vi vill kunna återge verkligheten så exakt som möjligt vilket enklare kan göras utifrån
en positivistisk ståndpunkt (Helenius, 1990). Positivismens motpart är hermeneutik som
lämpar sig bättre för kvalitativa studier där resultaten tillåts att tolkas utifrån en
subjektiv dimension vilket kan ge effekten av att resultaten inte till fullo kan anses vara
generaliserbara (Patel & Davidson, 2011).
2.1.3 Val av teorier
Våra hypoteser har framställts från teoretiska ställningstaganden funna i vetenskapliga
artiklar, men också utifrån egen argumentation och idéer. Vald teori har legat till grund
för att se om det fanns samband mellan revisionskvalitet och förutsättningar relaterade
till revisorn, revisionsbyrån, klienten, relationer, intressenterna eller en geografisk
dimension. Våra sökord i samband med litteratursökning har varit going concern, going
concern warning, audit quality, audit failure, audit fees, Big 4 och audit tenure.
De valda teorierna har utgjort en grund för deduceringen av våra hypoteser.
Intressentteorin har fått ett stort utrymme i denna uppsats vilken förklarar ett företags
relation till sin omgivning och därmed beskriver varför det är viktigt med korrekta
uttalanden och revisionskvalitet. Teorin förklarar vikten av en revisors arbete och hur
denne kan ge intressenterna information kring de reviderade bolagens finansiella
rapporter. Detta gör att intressenterna i högre utsträckning kan få förtroende för företag
som samarbetspartners. Likaså har agentteorin använts för att möjligen förklara varför
en revisor avsiktligen gör ett felaktigt uttalande i revisionsrapporten. Teorin kan likväl
användas för att betona efterfrågan av en oberoende granskare då det inte sällan uppstår
en konflikt mellan olika intressenter. Revisionen kan därmed användas för att
överbrygga informationsasymmetri mellan olika intressenter och företag.
Legitimitetsteorin är också en grund för vårt val av teori då den kan ge en förståelse för
varför varningar inte ges när så borde ha gjorts. Förklaringen kan vara att revisorn vill
vara legitim mot sin klient för att upprätthålla en god och långsiktig relation. Om en
felaktig varning ges kan det förstöra relationen mellan parterna. Revisorn kan också
tänkas vilja vara legitim gentemot byråns egna intressenter såsom delägare, långivare
och revisorernas intresseorganisationer eftersom en felaktig varning kan skada ryktet för
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såväl den egna byrån men också för branschen som helhet. Legitimitetsaspekten kan
därmed få effekten att revisionskvalitén kommer i skymundan från sitt huvudsakliga
syfte vilket torde vara att upprätthålla tillförlitlighet och förtroende i näringslivet.
Teori kopplat mot genus används för att betona skillnader mellan manliga och kvinnliga
revisorer, kvinnliga styrelseledamöters effekt på revisorns arbete men också för vilken
inverkan könet kan ha när det gäller en revisors relation till ett bolags firmatecknare.
Detta kan också betraktas utifrån resursberoendeteorin då olika individer kan bistå med
användbara resurser.
2.1.4 Källkritik
Vi är medvetna om att det material vi genom studiens gång tagit del av bör ses med
kritiska ögon. Vi har därför prioriterat källor som av olika skäl kunnat anses vara
trovärdiga. Vi fann hög trovärdighet i de vetenskapliga artiklar som var peer reviewed
då dessa blivit granskade av experter och fått ett godkännande. Det är i huvudsak
teorikapitlet som innehar dessa granskade artiklar eftersom vi ansåg det vara väsentligt
att godkända artiklar utgjorde grunden för våra hypoteser. Inledningsvis användes olika
studier och resultat från tidigare forskning för att lyfta upp ämnet och problemet. Trots
att dessa hade varierande kvalitet anser vi inte att det har påverkat vår studie.
Det ska tilläggas att ett flertal av de vetenskapliga artiklar vi har använt oss kan ses om
gamla, exempelvis DeAngelo (1981) och Watts & Zimmerman (1983). De kan ändå
anses aktuella då de ständigt återkommer och refereras i nya studier och artiklar. För
övrigt har artiklar som använts i liknande studier om going concern-varningar och
revisionskvalitet använts.
Studien grundar sig till stor del på Tagessons och Öhmans (2010) artikel Auditors´
ability and willingness to signal going concern problems: a study of bankrupt
companies in Sweden. Då vi i mångt och mycket har utvecklat deras studie har vi också
använt flera av de hypoteser som de myntat. Vi har också kunnat utveckla nya hypoteser
utifrån egna tankar men också utifrån förslag från andra studentuppsatser som fungerat
som en inspirationskälla. Vid läsning av tidigare uppsatser har vi hållit oss kritiska med
anledning av att det är svårt att bedöma kvalitén i dessa. Vi hyser större tilltro till den
artikel som Torbjörn Tagesson, docent i företagsekonomi och Peter Öhman, ekonomi
doktor i företagsekonomi skrivit. Vi har tidigare nämnt att vi dock kan kritisera deras
generaliserade slutsatser och att det teoretiska underlaget för hypoteserna i viss mån är
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undermåligt. Vi anser dock att deras operationalisering är tillförlitlig, dels för att båda är
forskare med erfarenhet och därför noga bör ha tänkt igenom sin studie för att ge ett
trovärdigt resultat.
2.1.5 Replikation
Det ska återigen nämnas att vi vidareutvecklar Tagesson & Öhmans (2010) studie för att
utreda om det finns ytterligare dimensioner som påverkar revisorns benägenhet att ge en
going concern-varning. En replikation görs för att undersöka tidigare studiers slutsatser
för att se om resultaten blir likvärdiga eller om det finns faktorer som tidigare forskare
inte beaktat vilket därmed kan ha lett till felaktiga resultat (Bryman & Bell, 2005). Att
göra en replikastudie innebär begränsningar men likväl kan brister identifieras i den
studie som efterliknas och nya metoder kan användas för att generera ett bättre resultat.
Vi ämnar i så stor utsträckning som möjligt mäta Tagesson & Öhmans (2010) variabler
på liknande sätt för att en jämförelse ska kunna göras. Vår ambition är att i denna studie
utvidga

teoriområdet

med

fler

faktorer,

metodområdet

med

operationaliseringar och det empiriska materialet med fler observationer.
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3. Att revidera och uttala sig om fortsatt drift
etta avsnitt syftar till att förklara det praktiska arbete som revisorn utför när
den reviderar och gör bedömningar gällande fortsatt drift. Kapitlets
innehåll grundas dels på de regelverk som finns men dels också på

intervjuer med sakkunniga som kunnat berätta om metodik och problematik för när en
going concern-varning ska göras.

3.1 Revisionsprocessen
En revisor måste i sitt arbete förstå den verksamhet som ska granskas för att kunna
rapportera och göra ett uttalande i klientens årsredovisning. För att förstå verksamheten
är planering en väsentlig uppgift. Planeringen syftar till att välja ut de områden som ska
ligga till grund för granskningen. Det kan röra sig om en viss affärsprocess, vissa
system eller specifika rapporter (Far Förlag, 2006).

3.2 Revisionsberättelsen
En revisionsberättelse upprättas när en revisor granskat ett bolags resultat- och
balansräkning och studerat VD:ns och styrelsens arbete för ett räkenskapsår. I denna ska
revisorn ta ställning till och skriva om klienten följt gällande regelverk och
rekommendationer och ifall årsredovisningen ger en rättvisande bild av resultatet.
Dessutom ska revisorn till- eller avstyrka att årsstämman fastställer balans- och
resultaträkningen samt disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
Slutligen skrivs om ägaren och styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet för det gångna
räkenskapsåret. Revisorn ska kunna göra ett uttalande i revisionsberättelsen med hög
säkerhet när det finns väsentliga felaktigheter i klientens bokföring eller förvaltning.
När inga felaktigheter finns upprättas berättelsen enligt standardmall RS 709 (Far
Förlag, 2006).
3.2.1 Oren revisionsberättelse
En revisionsberättelse utifrån mall RS 709 upprättas endast när det inte förekommer
några oegentligheter eller tvivel om fortsatt drift. En avvikelse från RS 709 kan ge sig
uttryck på olika sätt och vid dessa tillfällen betraktas revisionsberättelsen som oren eller
att den avviker från standard. En revisionsberättelse skrivs med en reservation när
revisorn inte är enig med VD:n eller styrelsen, exempelvis beträffande tillgångarnas
värderingar. Revisorn kan också avstå från att uttala sig, vilket görs då det saknar
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tillräcklig information och revisionsbevis. Revisorn skriver därmed att den inte kan
uttala sig om att bolaget upprättat sina rapporter i förhållande till årsredovisningslagen
och därmed ger en rättvisande bild av det finansiella läget. I detta fall kan revisorn
varken till- eller avstyrka att bolagsstämman godkänner balans- och resultaträkningen.
Ytterligare avvikelser från standardutformningen förekommer när det i berättelsen finns
en avvikande mening. Det görs när revisorn inte är överens på alla punkter med VD:n
eller styrelsen. Denna form av oenighet ses som mer allvarlig och kräver en hårdare
anmärkning än enbart en reservation. Till sist kan en upplysning lämnas vilken i regel är
kopplat mot en viss not. Det syftar till att göra läsaren extra uppmärksam och kan
handla om att bolaget inte har betalat skatter eller andra avgifter i rätt tid.
En revisionsberättelse utifrån mall RS 570 upprättas endast när det förekommer
betydande tvivel om fortsatt drift under den närmsta tolvmånadersperioden efter
balansdagen (Balans nr 3, 2006).

3.3 Fortsatt drift
På svenska uttrycks going concern som fortlevnadsprincipen och tas upp i ÅRL 2 kap. 4
§. Ett företag antas fortsätta sin verksamhet under den närmsta tiden förutsatt att bolaget
inte under tvång eller av egen avsikt kommer att upphöra (Samlingsvolym del 2, 2007).
I samband med att ett företag upprättar sina finansiella rapporter ska en bedömning om
den fortsatta driften göras för minst, men inte begränsat, 12 månader framåt i tiden
(Redovisningsrådet Nr. 22, p. 21-22). Det är ett bolags VD och styrelse som ska se till
att principen om fortsatt drift används och att tillgångar och skulder därmed värderas
rätt. Revisorns uppgift blir att bedöma om denna princip har använts på ett korrekt sätt.
Detta kan göras genom att revisorn inhämtar information från VD:n och styrelsen och
uppmanar dessa parter att regelbundet dokumentera de bedömningar som de gör
gällande bolagets framtid (Far Förlag, 2006; Carrington, 2010). Om företagsledningen
inte tagit hänsyn till att beakta fortsatt drift ska detta leda till anmärkning i
revisionsberättelsen (Redovisningsrådet Nr. 22, p. 21-22). Revisorns uppgift blir också i
detta fall att utreda och informera ett bolags intressenter om det finns något som tyder
på att ett bolags framtida verksamhet är hotad.
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Figur 1. Egen bearbetning. Bedömning av fortsatt drift enligt RS 570	
  

För att bedöma den fortsatta driften kan revisorn studera historiska resultat, den
nuvarande likviditetssituationen och förhöra sig om framtidsplaner och ifall ägarna är
villiga att tillskjuta extra kapital. Det är dock skillnad att revidera ett stort jämfört med
ett litet företag då de större i regel har etablerade ekonomiavdelningar och andra
resurser som stärker revisorns möjlighet att kunna få information om framtida
investeringsmöjligheter. Det är inte säkert att en fåmansföretagare har kunskapen eller
benägenheten att upprätta budgetar som visar revisorn att bolaget kommer vara likvid
framöver (Jönsson, 2012).
Revisorn ska grunda sitt uttalande på all tillgänglig information. Varje bedömning
skiljer sig från fall till fall och grundas på företagens olika förutsättningar. Om det
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under en längre tidsperiod redovisats vinster finns som oftast inget behov av att
noggrant analysera rapporterna utan vinsterna kan användas som argument för fortsatt
drift. Revisorn använder bland annat amorteringsplaner, finansieringskällor och
framtida

kassaflöden

som

måttstockar

för

bedömningen

av

ett

företags

fortlevnadsförmåga (Samlingsvolymen, 2007, Del 1). Flera händelser och faktorer kan
indikera att det finns betydande tvivel beträffande antagandet om fortsatt drift.
Händelserna är så väl ekonomiska som verksamhetsrelaterade. Eriksson (2012) påtalar
att det är allvarligt när det läcker pengar ur kassan. Det är ett orosmoment som indikerar
att ekonomin pekar åt fel håll. Nedan presenteras olika förutsättningar som kan leda till
att den fortsatta driften är hotad (Samlingsvolymen, 2007 Del 2).
	
  

Ekonomiska förutsättningar
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Ändring i lagstiftning
och politik som ger
ogynnsamma effekter

Figur 1. Egen bearbetning. Förutsättningar för varning om fortsatt
drift (Samlingsvolymen, del 2. 2007)

När svenska aktiebolag har förbrukat halva sitt aktiekapital är dessa företag, enligt
Aktiebolagslagen kap. 15 § 13, skyldiga att upprätta en så kallad kontrollbalansräkning i
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syfte att på en första kontrollstämma avgöra om företaget ska träda i likvidation eller
fortsätta sin verksamhet i ytterligare åtta månader. Om beslut tas att fortsätta
verksamheten ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning inom åtta månader för
att på en andra kontrollstämma ta det slutliga beslutet ifall likvidation ska begäras. Är
aktiekapitalet återställt kan verksamheten fortlöpa som vanligt igen. En revisor ska
alltid yttra sig över de kontrollbalansräkningar som upprättats och presentera sitt
yttrande på kontrollstämmorna. Att upprätta en kontrollbalansräkning när halva
aktiekapitalet är förbrukat blir en markerande åtgärd i syfte att upplysa ett företags
omgivning om att ekonomiska problem finns och att åtgärder för att förhindra konkurs
har inletts (ABL, kap 25. § 13-16).
Det är viktigt att revisorn har starka och tydliga bevis för sitt uttalande för att den ska
kunna ha ryggen fri mot eventuella stämningsanspråk. Det måste således finnas en
grund och klara argument som håller i en rättstvist om ett bolag gick i konkurs och inte
erhöll en varning (Jönsson, 2012; Eriksson, 2012).
Revisorerna kan uttrycka sig på olika sätt i en revisionsberättelse och de ord de
använder kan ha olika styrka. Ord som framförs kan bli hårdare och av större
allvarlighet för varje räkenskapsår om ekonomin under längre tid varit ansträngd. Det
kan resultera i att det slutligen blir en varning då några tendenser till en ljusare framtid
inte syns (Jönsson, 2012).
Det kan finnas en skillnad bland hur revisorerna upplever sin uppgift att bedöma en
klients fortsatta drift då svårighetsgraden kan variera från fall till fall. Revisorn kan
också ställas inför osäkerhet då den inte vill sänka en klient som hårt arbetar för att få
verksamheten att gå runt. Argument som talar för att uppgiften är enkel är att det är
sanningen som ska avgöra om en varning ska ges. Att vara ärlig och signalera en going
concern-varning när så är befogat hjälper inte bara intressenterna utan även ägarna då de
oftast påverkas psykiskt av en stressad ekonomi. De som finner uppgiften problematisk
argumenterar för att det är känsligt att uttrycka en varning då effekterna kan bli att
klienten går i konkurs trots att det kan finnas möjligheter till överlevnad genom
tillskjutande kapital (Jönsson, 2012; Eriksson, 2012; Löwenadler, 2012).
Positivt för revisorns förmåga att bedöma den fortsatta driften kan vara kombiuppdrag,
det vill säga när konsulttjänster utförs av samma byrå. Att samtidigt utföra sådana
tjänster gör att byrån har uppsikt över det finansiella läget och kan i tid gå in och
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konsultera för att få klienten på rätt köl. Revisionen blir således enklare (Jönsson, 2012;
Eriksson, 2012).
Revisorer finner det enklare att göra ett uttalande om fortsatt drift om klienten är sen
med att lämna in bokslutsmaterialet. Revisorn kan i sådana fall beakta den tid som
förlöper efter räkenskapsårets slut och ta hänsyn till händelser som skett efter
balansdagen. Ekonomin kan under denna tid ha stärkts eller försämrats vilket kan leda
till att uttalandet inte grundas på de siffror som presenteras i resultat- och
balansräkningen (Jönsson, 2012; Eriksson, 2012; Löwenadler, 2012).
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4. Teoretisk referensram
järde kapitlet presenterar teorier som ska ligga till grund för hypoteser som

ska göra det möjligt att förklara vad som styr revisionskvalitet. Hypoteserna
utvecklas ur en teoretisk modell som belyser klientens, revisionsbyråns,

revisorns, intressenters, relationers och geografins inverkningar på revisionskvalitén.

4.1 Teoretisk modell av revisionskvalitet
Olika faktorer kan tänkas ha en inverkan på revisorernas förmåga och benägenhet till att
utföra ett arbete som uppnår kvalitet. Tagesson & Öhman (2010) har i sin studie
undersökt olika variabler som kan indikera på när revisorn är villig att avge en going
concern-varning. Dessa variabler kan kategoriseras i dimensioner kopplat mot
revisionsbyrån, klienten och revisorn.
Det är rimligt att anta att det finns ytterligare faktorer och variabler, än de Tagesson &
Öhman (2010) framfört, som kan påverka revisorer i deras arbetssituation. Modellen
kan därmed utvecklas med fler dimensioner och ur fler perspektiv kan vi fånga
indikatorer som visar på när revisorerna är benägna att avge en varning vilket i sin tur
skapar effekter på revisionskvalitén som påverkar såväl klienten, dess intressenter och
samhället i helhet. Förutom de ovan nämnda dimensionerna kan modellen inkludera
relationen mellan revisorn och klienten, revisorns beaktning av det reviderade bolagets
intressenter och det geografiska lägets påverkan på revisionskvalitén.
Klientförutsättningar

Revisors-‐
förutsättningar	
  

Byråförutsättningar

Ägare

Banker
Benägenhet att
ge en going
concern-varning

Revisionskvalitet

Intressentförutsättningar

Leverantörer	
  
Samhälle
Politiker
Anställda

Relationsförutsättningar

Geografiska
förutsättningar

	
  
Figur 2. Egen bearbetning, Teoretisk modell av revisionskvalitet
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Modellen kan skapas främst utifrån aspekter ur agent-, resursberoende- intressent- och
legitimitetsteorin men även ur ett genusperspektiv för att beskriva hur förutsättningarna
påverkar revisionskvalitén. Egna argument och idéer ligger också till grund för
modellens utseende.
Klientförutsättningar är värt att inkludera i modellen utifrån agentteorins fokus på
informationsasymmetri och självmaximering (Watts & Zimmerman, 1983). Det är
troligt att klientens storlek påverkar revisorns förmåga och benägenhet att varna
eftersom det dels är mer komplext att revidera större klienter men dels innebär det en
ökad risk för revisorn om den på felaktiga grunder ger en större klient en varning.
Dessutom genererar större klienter ett högre revisionsarvode vilket kan få revisorn att
åsidosätta sitt oberoende för att vara klienten till lags (Reynolds & Francis, 2001;
Hoitash et al., 2007). Vidare kan det finnas skillnader avseende varningar i förhållande
till olika branscher då det är känt att vissa branscher är mer utsatta för konjunkturen
men kan också betraktas som mer illojala (Jönsson, 2012).
Ett antagande är att styrelsens storlek positivt kan korrelera med going concernvarningar eftersom styrelsen är ytterst ansvarig för ett företags verksamhet och för att
representanterna ska ha ryggen fri i sitt uppdrag är revisionen ett viktigt redskap.
Styrelsen bör därför vara mån om kvalitén i revisionen och därmed påverka revisorn till
att göra noggranna granskningar. Det är också troligt att styrelsens sammansättning kan
ge inverkningar, då styrelser som är berikade på kvinnor torde generera högre
revisionskvalitet. Styrelsens effekt på revisorns benägenhet att avge en going concernvarning har inte tidigare studerats i Sverige varför det ovetandes kan vara en förklarande
orsak till revisionskvalitet utifrån en resursberoendeteoretisk aspekt.
Vi kan argumentera för att byråförutsättningar har en påverkan på revisorernas
benägenhet att ge en going concern-varning eftersom byrån fungerar som en institution
som bildar en social kontext var i revisorerna verkar. En social kontext formar en
individs handlingar och tankemönster och utifrån sin arbetsmiljö och arbetsgivare
påverkas en anställd i sitt sätt att hantera olika situationer (Sikka et al., 1998). Vi
förmodar att revisionsbyråerna har inflytande över sina anställda och kan påverka dem
genom interna riktlinjer, regler, normer och andra vanemönster. Det ska påpekas att
revisorer ingår i en profession som symboliserar heder, kunskap och samhällsnytta, som
de kan känna ett ansvar mot. Det är troligt att revisorn också slits mellan andra krav,
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dels byråns förväntningar om att inbringa höga vinster men dels genom klientens och
intressenterna förväntningar. Denna konflikt kan få effekter på kvalitén beroende på
vem revisorn väljer att förhålla sig till (Warren & Alzola, 2009). Att byråförutsättningar
skulle inverka på kvalitén kan också diskuteras ur en legitimitetsdimension då byråernas
rykte bör ha en påverkande effekt för revisorernas benägenhet att ge en varning
(Reynolds & Francis, 2001).
Att en revisors egenskaper skulle styra revisionskvalitén utgör en intressant aspekt i
modellen eftersom genusteorier förklarar att män och kvinnor skiljer sig åt när det gäller
risker, deras förmåga att lösa problem och mängden information att förhålla sig till
(Gold et al., 2009; Jonnergård & Stafsudd, 2009). Vidare kan det finnas
kompetensskillnader mellan revisorerna beroende på utbildningsnivå vilket också torde
inverka på revisorns förmåga men också benägenhet att ge en varning.
Revisorn är till för att förse allmänheten och ett företags intressenter med trovärdig och
sanningsenlig information för att de ska kunna fatta korrekta beslut (Watts &
Zimmerman, 1986). Banker, leverantörer och ett bolags anställda påverkas i hög grad av
felaktiga going concern-uttalanden. Med stöd av intressentteorin finns skäl att tro att
revisorn utifrån en dimension av ansvar påverkas i sin bedömning och därmed tänker i
ett samhälleligt perspektiv och värdesätter att näringslivet erhåller trovärdiga rapporter
för att intressenterna inte ska lida skada.
Ett antagande är att manliga och kvinnliga revisorers personliga åsikter kan påverka
dem i bedömningen av ett företags fortlevnad. Män och kvinnor är olika såtillvida att de
har olika möjligheter att socialisera sig och bilda relationer (Jonnergård & Stafsudd,
2009) vilket gör att samspelet mellan firmatecknare och revisorn blir intressant att
undersöka. Denna dimension har inte betraktats i liknande studier varför den kan anses
vara relevant för modellen. Likaså tycks samspelet mellan firmatecknare med utländsk
bakgrund och revisorer vara något som är outforskat vilket stärker dimensionens
relevans för denna studie. En relation mellan en klient och revisor kan sträcka sig över
en lång period varför det finns en föraning om att parterna tenderar att bli nära vänner
vilket kan få effekter på revisorns oberoende. Omvänt kan också tänkas att en långvarig
och nära relation ökar revisorns kunskaper om klientföretaget och således bli den bättre
på att bedöma om en varning ska ges.
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Både revisorerna som individer men också byråerna har olika förutsättningar för att
klara konkurrensen. Det finns skillnader mellan levnadssätt, traditioner, seder och bruk i
Sverige vilket gör det intressant att undersöka om den geografiska indelningen påverkar
revisorernas bedömningar av fortsatt drift. Likväl är det intressant att se om det
geografiska avståndet mellan klient och revisor inverkar på revisionskvalitén vilket i
sådana fall skulle kunna förklaras utifrån en agentteoretisk dimension.

4.2 Hypoteser relaterade till klienten
I kommande stycken härleds hypoteser som är kopplade till klientens egenskaper som
kan ha en inverkan på revisionskvalitén.
4.2.1 Klientens storlek
Behovet av revision skiljer sig åt mellan små och stora företag. Det beror på att större
företag i regel är komplexa och kräver mer utomstående expertis för att kunna verifiera
information och rapporter (Zaman et al., 2011). Sedan 1 november år 2010 är revision
frivilligt för de allra minsta bolagen, dock visar en studie att dessa bolag ändå
efterfrågar revision i hög utsträckning eftersom den är svår att substituera då den inger
förtroende, främst vid banklån och inför Skattemyndigheten (Arvidsson & Ohlander,
2011). Likväl kan tänkas att ett reviderat företag har enklare att ingå avtal med såväl
kunder som leverantörer. Därmed kan antas att revisionen fyller en viktig funktion,
vilken kan sägas bli optimal när den uppnår kvalitet.
Reynolds & Francis (2001) argumenterar för att en klients storlek kan få en revisor att
bli ekonomiskt beroende och åsidosätta sin objektivitet för att inte göra uttalanden som
kan skada klienten och revisionsbyrån. Reynolds & Francis (2001) har dock genom sin
empiriska studie inte funnit stöd för att revisorer i stor utsträckning skulle gynna större
företag utifrån en ekonomisk aspekt. En slutsats är att det istället är rädslan för
konsekvenserna av felaktiga uttalanden som kan göra revisorer mer försiktiga i sina
bedömningar. Att revidera stora företag medför en större risk då revisionsbyråns rykte
påverkas i högre grad om felaktiga uttalanden görs för stora klienter (Reynolds &
Francis, 2001). Konsekvenserna blir också större om en stor klient får en felaktig
varning eftersom det är fler intressenter som påverkas (Lai, 2009). Liknande argument
lyfter Li (2009) fram som hävdar att tvistekostnader för felaktiga going concernuttalanden ökar med klientens storlek och att revisorer därför är mer försiktiga med att
signalera en varning till dessa företag. Även studier gjorda av McKeown et al. (1991)
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och Ruiz-Barbadillo et al. (2004) visar att sannolikheten för att få en going concernvarning är lägre i stora företag eftersom ju större klient desto mer blir byrån och
revisorn påverkad och pressad av klienten. En annan förklaring ger Ireland (2003) som
framhäver att större bolag har bättre marknadskraft vilket kan minska behovet av att ge
en varning. Det är rimligt att hålla med Ireland (2003) eftersom större företag kan anses
ha bättre överlevnadsförmåga, speciellt om de har en hög omsättning och många
anställda. Ett sådant bolag fyller en viktig funktion i näringslivet eftersom det
sysselsätter många arbetstagare och bidrar till skatteintäkter. Då sådana företag är av
betydelse kan antas att de enklare kan få ekonomiskt stöd från kreditgivare och på så vis
komma på fötter efter en ekonomisk svacka. Att antalet anställda skulle påverka en
revisor till att inte ge en varning kan ses utifrån ett socialt ansvar, det vill säga, att
revisorn inte vill vara en bidragande orsak till arbetslöshet som kan bli ett resultat av en
varning.
Det ska också påpekas att större företag kan vara svåra att granska till följd av stora
tillgångar, omfattande skulder eller en komplex ägarstruktur. Dessa faktorer kan
försvåra revisorns bedömning av ett företags fortlevnadsförmåga varför det kan vara en
orsak till att en stor klient inte erhåller en varning (Chow, 1982).
Studier som har undersökt svenska förhållanden mellan klientens storlek och
revisorernas benägenhet att ge en varning har inte funnit samband i linje med ovan
presenterade studier (Tagesson & Öhman, 2010; Nyberg & Tellström, 2011; Liu &
Özcelic, 2011; Olsson & Wahlquist, 2011). Utifrån ovan förda diskussionen och
resonemang myntas följande hypotes:
Hypotes 1: Det finns ett negativt samband mellan klientens storlek och en revisors
benägenhet att ge en going concern-varning.
	
  

4.2.2 Klientens bransch
Revisorn har ett riskfyllt arbete såtillvida att den kan bli anklagad och beskylld för
skador som uppstår till följd av felaktiga uttalanden. Uppgiften att bedöma ett företags
fortsatta drift kan ha olika svårighetsgrad utifrån klientens storlek men också beroende
på den typ av verksamhet som ska revideras. Enligt Chow (1982) kan branscher variera
och vissa kan vara mer tidskrävande och kostsamma att revidera. Andra tänkbara
faktorer som kan inverka är i fall branschen är konjunkturkänslig och utsatt för
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konkurrens. Samtidigt ska det klargöras att uteblivna anmärkningar likväl kan uppstå
genom att det för vissa branscher är svårt att spå framtidsutvecklingen vilket kan leda
till att revisorn blir osäker i sin bedömning.
Det är känt att vissa branscher kan vara mer riskfyllda än andra då de har kopplingar
mot kriminella verksamheter och ekonomisk brottslighet. Det finns olika definitioner
kring vad ekonomisk brottslighet är. En första definition tar fasta på den ekonomiska
vinningen av gärningen. En andra definition lyfter fram hotet mot näringslivet eller det
ekonomiska systemet som det väsentliga (Magnusson & Wikström, 1992). Utifrån detta
synsätt kan sägas att hela näringslivet får lida skada om revisorn påverkas till att inte
våga göra korrekta uttalanden. Som tidigare nämnts kan det leda till att banker gör
olönsamma utlåningar eller att leverantörer ingår ofördelaktiga avtal till följd av
otillräcklig eller felaktig information om ett företag.
Ekonomisk brottslighet förekommer främst i branscher där kontanthantering är vanligt,
framför allt inom restaurang-, frisör- och taxiverksamhet. I samband med kontanter ökar
tillgången på svarta pengar som inte redovisas i bokföringen. Även inom bygg- och
hantverksbranschen utförs tjänster utan kvitto (French, 2009). Inom dessa branscher är
konkurrensen hård vilket kan öka förekomsten av hot och utpressning bland såväl
kunder som leverantörer. Det är troligt att företagare i dessa branscher även påverkar
revisorn för att den ska signalera bättre resultat än vad som egentligen finns. Det går att
anta att revisorn kan bli hotad av klienten att se mellan fingrarna för att verksamheten
ska kunna fortleva utan några misstankar om oegentligheter. Även om revisorn enligt
Revisorslagen § 21 ska avsäga sig sitt uppdrag om denne hotas kan mindre byråer vara
ekonomiskt beroende av sina klienter och därmed fortsätta att företräda dem, trots
hotelser.
En tidigare studie gjord av Baldacchino & Farrugia (2005) kunde identifiera ett
samband mellan en klients bransch och en revisors utfärdande av en oren
revisionsrapport. Dock kunde inte urskiljas ett samband mot en going concern-varning.
Tagesson & Öhman (2010) fann ett svagt empiriskt samband mellan konsultbranschen
och revisorers benägenhet att avge going concern-varningar i revisionsberättelser. Vi
finner det intressant att åter testa detta samband då det rimligtvis bör finnas tendenser
som tyder på att företag i vissa branscher, som förknippas med ekonomisk brottslighet,
påverkar revisorn till att ge en ren revisionsberättelse trots att det finns punkter att
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anmärka på. Det ska återigen påpekas att en utebliven varning lika gärna kan bero på att
branschen är svår att revidera eller starkt påverkas av konjunkturen. Därav myntas
följande hypotes:
Hypotes 2: Det finns ett samband mellan klientens bransch och en revisors
benägenhet att ge en going concern-varning.

4.2.3 Styrelsens sammansättning
Enligt Aktiebolagslagens åttonde kapitel ska styrelsen ansvara för bolagets förvaltning
och angelägenheter samt kontrollera att bokföring och ekonomiska förhållanden
övervakas på rätt sätt. Detta kan sammanföras med agentteorins resonemang om
styrelsens funktion, det vill säga att vara en kontrollmekanism (Fama, 1980).
Enligt Hillman & Dalziel (2003) fyller styrelsen olika funktioner, dels att övervaka ett
företags styrning för att aktieägarnas intresse ska tillgodoses och dels att bistå med
resurser. Styrelsen kan också fungera som skiljeman när det uppstår oenigheter i bolaget
(Bammens et al., 2008). En studie har visat att styrelsen även fungerar, främst i
familjeföretag, som ett träningsläger för nästkommande generation (Collin et al., 2011).
Utifrån resursberoendeteorin finns styrelsen för att skapa legitimitet, bidra med
expertkunskaper och kompetens i svåra beslut samt vara en kanal för kommunikation.
Styrelsen ska också genom sitt nätverk och humankapital reducera osäkerheten och
risker som kan uppstå i en verksamhet (Hillman & Dalziel, 2003).
Vi förmodar att styrelsearbetet inte är lika omfattande i alla aktiebolag. För de minsta
bolagen ses troligen styrelseuppgiften som något oviktigt medan det har en helt annan
innebörd i större organisationer och verksamheter där det förekommer regelbundna
protokollförda möten och fler diskussioner om bolagets angelägenheter.
Lagstiftningen har inga restriktioner kring hur en styrelse ska sättas samman, förutom
kravet att den ska bestå av en ordförande samt ett antal ledamöter (Aktiebolagslagen
2005: 551). Det är således upp till företagen själva att komponera en styrelse. Svensk
kod för bolagsstyrning (2010), som är avsedd för främst börsnoterade aktiebolag, lyfter
fram riktlinjer på hur en styrelses sammansättning bör se ut. Den anger att ”Styrelsen
ska ha en storlek och sammansättning som säkerställer dess förmåga att förvalta
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bolagets angelägenheter med integritet och effektivitet”2. Koden uttrycker också att
styrelsen bör ha en bredd av ledamöter som innehar olika kompetens och erfarenheter
(Kod för svensk bolagsstyrning, 2010).
Lynall et al. (2003) framhäver att det är betydelsefullt att styrelsesammansättningen
förändras när företaget utvecklas och förändras. Det finns annars en risk att
styrelsemedlemmarna låser sig i gamla vanor och rutiner vilket kan göra styrelsearbetet
ineffektivt. Tänkbara faktorer som kan ha en inverkan på styrelsens effektivitet torde
vara styrelsens storlek, medlemmarnas ålder, utbildning, andelen ägar- och
arbetstagarrepresentanter samt andelen oberoende ledamöter. Raheja (2005) hävdar att
den bästa styrelsesammansättningen är en funktion av såväl företagets som
ledamöternas egenskaper.
Det går att resonera om att större styrelser leder till mer mångfald och kompetens. Eller
blir det som ordspråket: ”Ju fler kockar desto sämre soppa” vilket betyder att en större
styrelse skulle ha svårt att komma överens vilket skulle innebära bristande styrning.
Resursberoendeteorin framhäver dock att större styrelser är positivt eftersom varje
representant kan bistå med sina kunskaper och resurser (Ning et al., 2010).
Det finns internationell forskning som tyder på att styrelsen kan ha en effekt på
revisionskvalitén (Francis, 2004). Zamen (2011) hävdar att effektiva styrelser minskar
risken för att en revisor gör felaktiga uttalanden eller åsidosätter sitt oberoende. Starka
styrelser förknippas därmed med lägre revisionsrisk (Dechow et al., 1996).
Om antalet styrelsemedlemmar är optimalt finns anledning att tro att revisorn kan få
hjälp med tillhandahållandet av material och information för att denne ska kunna göra
rättvisa bedömningar vilket i sin tur generar kvalitet i granskningsprocessen. Jönsson
(2012) hävdar att det oftast är svårt för revisorn att få klarhet i om det finns några
framtidsplaner eller visioner i bolag som saknar en etablerad styrelse. I företag med
större styrelser är det mer troligt att det finns någon representant som kan ge revisorn
information om hur ett bolag exempelvis ska göra för att vända en ekonomisk negativ
trend.
Att en styrelse består av många representanter kan bero på att det finns flera intressenter
som kräver en plats, exempelvis kan en extern ägare vilja kontrollera bolaget genom att
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medverka i styrelsen. Finns det flera intressenter kan det bidra till en ökad vilja om en
trovärdig revision och således kan revisorns benägenhet att ge en going concern-varning
öka. Utifrån detta resonemang myntas följande hypotes:
Hypotes 3: Det finns ett positivt samband mellan en styrelses storlek och en revisors
benägenhet att ge en going concern-varning.

Att andelen kvinnor i styrelser bör vara högre har länge varit omdiskuterat utifrån
argumentet att mångfald leder till framgång för företaget (Huse et al., 2009). Adams &
Ferreira (2009) hävdar att styrelser med en diversifierad sammansättning av kön är
bättre på att övervaka ledningen. Det kan bero på, som tidigare påpekats, att kvinnor
tenderar att vara mindre riskbenägna än vad män är och således ägna mer tid till att
ifrågasätta vad ledningen gör (Barber & Odean, 2001; Borghans et al., 2009). Kvinnor
anses också vara bättre på att bearbeta information och vara mer noggranna i sina
uppgifter (Gold et al., 2009; Jonnergård & Stafsudd, 2009). Flera studier har undersökt
om kvinnliga styrelseledamöter har någon effekt på ett företags lönsamhet, utveckling
och värde men också om företagen tenderar att få färre orena revisionsberättelser om det
finns kvinnlig representation i styrelserummet (Shrader, Blackburn & Iles, 1997; Carter
et al., 2003; Rose, 2007; Jonasson & Swanberg, 2011). Huse & Solberg (2006)
argumenterar för att kvinnliga styrelseledamöter är bättre förberedda för möten och tar
större ansvar för sin uppgift. Carter et al. (2003) fann ett positivt samband mellan
kvinnlig närvaro i styrelsen och en ökning av företagsvärdet. Motsatt visar en dansk
undersökning vars resultat bekräftar att styrelsemedlemmarnas kön inte har någon effekt
på ett företags prestation (Rose, 2007). Jonasson & Swanberg (2011) kunde inte i sin
studie se att bolag erhöll färre orena revisionsberättelse om det fanns kvinnliga
styrelsemedlemmar i företagen. Kugang (2011) fann i en studie av kinesiska bolag att
könsmångfald i styrelsen hade en positiv effekt på revisionsarvodet vilket därav skulle
generera högre kvalitet i revisionsprocessen.
Trots att studier om kvinnlig närvaro i företagsledningar och styrelser visar på olika
resultat kan det ändå argumenteras för att kvinnan i högre utsträckning vill ha kontroll
över en situation samt ha ordning och reda. Det borde bidra till att kvinnan har större
benägenhet och vilja till att revisorn gör ett korrekt arbete. Det kan avspeglas i att de i
så stor utsträckning som möjligt är samarbetsvilliga och hjälper revisorn att göra en bra
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granskning. Kvinnliga styrelseledamöter kan därmed antas driva revisorn till att uppnå
kvalitet i sin rapportering. Utifrån denna diskussion myntas följande hypotes:
Hypotes 4: Det finns ett positivt samband mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter
och en revisors benägenhet att ge en going concern-varning.

Att någon är oberoende, privat eller i yrkeslivet innebär att den i fråga inte påverkas av
någon annan i sitt agerande. En oberoende styrelseledamot innebär därmed att
ledamoten inte har någon koppling till ägarna eller har en annan tjänst i bolaget
(Hillman & Dalziel, 2003). Hillman & Dalziel (2003) hävdar att styrelser som
domineras av beroende ledamöter, det vill säga interna medarbetare och beroende
outsiders har en negativ effekt på styrelsens möjligheter att övervaka ledningen. För att
få en effektiv övervakning borde styrelsen främst bestå av utomstående ledamöter vilket
är i linje med agentteoretikernas åsikter. Dock anser Hillman & Dalziel (2003) att de
beroende ledamöterna är bättre på att bistå med resurser till företaget då de känner till
organisationen och dess behov. Ett motsatt argument till agentteorins fokus på
oberoende ledamöter lyfts fram av Raheja (2005) som hävdar att en styrelse av insiders
är mer effektiv då dessa ledamöter i stor utsträckning övervakar VD:n då det finns
konkurrens om VD-posten.
En studie gjord av Francis (2004) visar att en majoritet av oberoende styrelseledamöter
leder till revisionskvalitet. Det finns flera förklarande orsaker till detta. En extern
revisor kan under sin revision föra en dialog med de oberoende ledamöterna utan att
påverkas av de chefer som står under granskning. Vidare är de oberoende ledamöterna
mer intresserade av en bra granskning och prioriterar dess omfattning framför kostnaden
eftersom det ligger i deras intresse att bolaget revideras då revisionen minskar deras
övervakningsfunktion. O´Sullivan (2000) hävdar att beroende ledamöter istället skulle
sätta kostnaden för revisionen främst och därmed inte i samma utsträckning prioritera
kvalitén. Detta påverkar i sin tur nivån på arvodena. Ett bolag vars styrelse som
mestadels består av oberoende ledamöter kommer ge högre arvoden än om de beroende
dominerar eftersom oberoende ledamöter i högre utsträckning kommer kräva en hårdare
granskning. Att det blir en hårdare granskning och att revisorn dessutom känner krav
från styrelsen borde leda till att revisorn gör sitt jobb och inte medvetet gör felaktiga
uttalanden. Abbott et al. (2001), hänvisad i Francis et al. (2004) har funnit samband som
44	
  
	
  

	
  

pekar på att oberoende styrelser i mindre utsträckning köper omkringliggande tjänster
av samma revisor som reviderar bolaget vilket antas ge positiva effekter på
revisionskvalitén. Utifrån ovan förda diskussion myntas följande hypotes:
Hypotes 5: Det finns ett positivt samband mellan andelen oberoende
styrelseledamöter och en revisors benägenhet att ge en going concern-varning.

4.3 Hypoteser relaterade till revisionsbyrån
I detta avsnitt härleds hypoteser som kan relateras till revisionsbyrån där byråns
storlek och det arvode som tas ut för revision och konsultation diskuteras.
4.3.1 Byråns storlek
DeAngelo (1981) och Palmrose (1988) har visat att storleken på en revisionsbyrå är av
betydelse för revisionskvalitén och att revisorer på större byråer enklare kan uppnå
kvalitet i revisionsprocessen. Utifrån Alchian & Demsetzs (1972) resonemang om
ägarskap borde stora byråer leda till ett omvänt förhållande och således generera lägre
kvalitet. En stor byrå med många partners kan bli ineffektiv, då flera i partnerstyrkan
kan smita undan genom att undvika att ta ansvar för byråns angelägenheter. Med andra
ord kan smitningar ifrån ansvar försvaga sambandet mellan en revisionsbyrås storlek
och revisionskvalitet (Alchian & Demsetz, 1972). DeAngelo (1981) betonar också att en
revisor blir mer villig att rapportera om fel hos klienter om vinsten i en byrå fördelas
proportionerlig på samtliga partners. Detta eftersom en revisor inte blir beroende av att
behålla en specifik klient vilket ökar sannolikheten för att felaktigheter lyfts fram och
att revisionskvalitet därmed uppnås. De beslut som tas i revisionen blir därmed
oberoende den individuella revisorns förmögenhet (Burrows & Black, 1998).
Flertalet studier har empiriskt undersökt ifall storleken på en revisionsbyrå har ett
samband med revisionskvalitet (DeAngelo, 1981; Palmrose, 1988; DeFond, 1992;
Davidson & Neu, 1993; Becker et al., 1998; Colbert & Murray, 1998; Francis et al.,
1999; Krishnan & Schauer, 2000; Carcello et al., 2000; Geiger & Rama, 2006; Francis
& Yu, 2009). Samtliga av dessa har kommit fram till att det finns ett sådant samband
som indikerar att större revisionsbyråer lättare kan avgöra om de ska ge en going
concern-varning. Slutsatserna är att revisorer verksamma på större byråer enklare kan
upprätthålla sitt oberoende mot klienten än vad de på mindre byråer kan.
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Craswell et al. (1995), Francis et al. (1999) och Sundgren (2009) betonar att de större
internationella revisionsbyråerna har ett varumärke och därmed ett rykte att leva upp
till, vilket kan förklara varför dessa byråer strävar efter att uppnå revisionskvalitet. De
större byråerna är i fokus när det gäller mediebevakning och skulle kvalitetsbrister
förekomma i revisionen vore det ett ypperligt fall för massmedia att rapportera om. De
negativa effekterna av revisionsmisslyckanden blir dessutom större för stora byråer
(Francis, 2004). För att upprätthålla ett gott rykte ute på marknaden investerar byråerna
väsentliga summor pengar på att bland annat utföra samtliga uppdrag med kvalitet i
syfte att minimera felaktigheter i revisionsprocessen (Craswell et al., 1995; Colbert &
Murray, 1999). DeAngelo (1981) och Palmrose (1988) påpekar att revisorer tillhörande
Big 4 är mindre beroende av enskilda klienter, därmed är de i större utsträckning villiga
att utfärda anmärkningar i revisionsberättelsen vilket kan innebära att de går miste om
klienten som känner missnöjdhet mot en alltför hård revisor.
Andra förklaringar till att byråns storlek är av betydelse för revisionskvalitén är att
byråer klassade som Big 4 har mer resurser och varierande kompetenser att tillgå på den
egna byrån. Genom detta är sannolikheten större att Big 4 kan utföra mer intensiva och
ingående revisioner än mindre byråer (Cravens et al., 1994). Dessutom har större byråer
fler humana tillgångar som exempelvis experter och sakkunniga vilka kan bidra till
mindre felaktigheter i revisionen (Jeter & Shaw, 1995). Big 4 erbjuder, i större
utsträckning än andra byråer, interna utbildningar för anställda där medarbetarnas
kompetens och noggrannhet utvecklas, vilket torde leda till att kvalitén i deras
revisioner förbättras (Palmrose, 1988; Boone et al., 2010).
Trots studier vars resultat visar att Big 4 har högre revisionskvalitet då de har mindre
revisionsmisslyckanden behöver det inte betyda att revisorer inom non-big 4 skulle vara
avsevärt sämre (Francis & Yu, 2009). Det finns också studier som empiriskt kommit
fram till att det inte finns något positivt samband mellan revisionsbyråns storlek och
revisionskvalitet (Niemi, 2004; Blom & Jansson, 2009; Boone et al., 2010). Boone et al.
(2010) förklarar att det finns en skillnad mellan den aktuella respektive den upplevda
revisionskvalitén mellan byråer. Det påpekas att Big 4 upplevs hålla en högre
revisionskvalitet ute på marknaden, men när den aktuella kvalitén undersöks finns det
inget som antyder på att Big 4 skulle vara bättre än non-big 4.
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Boone et al. (2010) påpekar att Big 4 i större utsträckning än non-big 4 utfärdar going
concern-varningar till likviditetsstressade företag. Dock förtydligas att skillnaden
mellan grupperna är markant liten och att det därför är svårt och osäkert att påstå att
non-big 4 skulle ha sämre revisionskvalitet än Big 4. Citron och Taffler (1992) har
vidare funnit att det inte finns något samband som tyder på att Big 4-revisorer skulle
vara mer villiga att utfärda going concern-varningar än revisorer anställda på mindre
revisionsbyråer. Det tyder på att det är svårt och känsligt att dra en gräns mellan
revisionskvalitén i större respektive mindre revisionsbyråer. Dock har Francis och Yu
(2009) funnit att Big 4:s större kontor utfärdar mer going concern-varningar än non-big
4 och därmed är bättre på att förutse samt varna för ekonomiska problem i
klientföretagen. Detta sammankopplas med att Big 4 har bättre förutsättningar och
bredare kompetenser på sina större kontor och att de därför påstås hålla en högre
revisionskvalitet inom Big 4.
I en undersökning av Geiger och Rama (2006) visades att revisorer inom Big 4 gör
mindre av både typ I och typ II-fel i sina revisioner. Deras slutsats var att Big 4 i större
utsträckning tränar sin personal på revision och att de dessutom investerar i teknologi
som underlättar bedömningen av potentiella likviditets- och överlevnadsproblem i
klientföretagen. En annan undersökning visar att revisorer inom Big 4 är mer
konservativa i sin rapportering till klientföretag och ger därmed vid fler tillfällen
avvikelser i revisionsberättelsen än vad non-big 4 gör. Detta förklaras bero på att Big 4
har ett rykte att vårda vilket gör att revisorer tillhörande dessa byråer väljer att
rapportera mer korrekt (Francis & Krishnan, 1999). Även Lennox (1999b) har visat att
Big 4 ger mer korrekta signaler i sina revisionsberättelser till klienter som befinner sig i
finansiell nöd. Tagesson & Öhman (2010) visade empiriskt att tre av byråerna
tillhörande Big 4 gjorde fler typ II-fel än byråer tillhörande non-big 4. Samma resultat
visade sig även gälla för modifierade revisionsberättelser. Med andra ord fann de att Big
4 inte anses ha högre revisionskvalitet än non-big 4, snarare sämre.
Allt sammantaget finns det studier som indikerar att Big 4 gör mindre revisionsfel och
därmed anses de upprätthålla en högre revisionskvalitet än non-big 4. Det finns också
studier som menar på att det finns internationella skillnader och att det därför inte går att
dra alla Big 4-kontor ifrån olika länder över en och samma gräns när det gäller kvalitet
(Humphrey, 2008). Det beror på att olika Big 4-kontor följer olika lagstiftningar
beroende på i vilket land kontoret ligger i (Choi et al., 2010). Med hänsyn till ovan
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förda diskussion finner vi det angeläget att åter testa om byråns storlek inverkar på
revisionskvalitén. Därav skapar vi följande hypotes:
Hypotes 6: Det finns ett positivt samband mellan en revisor tillhörande Big 4 och
dennes benägenhet att ge en going concern-varning.

4.3.2 Konsultarvode
I Sverige är det tillåtet att en revisionsbyrå även tillhandahåller sina klienter konsultoch rådgivningstjänster utöver revisionsuppdragen (Öhman, 2004). Dopuch et al. (2003)
hävdar att revisionsbyråernas intäkter från konsult- och rådgivningstjänster ökat
markant under de senaste årtiondena. Detta påpekar även Power (2003) som betonar att
revisionsbranschen alltid har varit en affärsverksamhet men framförallt under 80- och
90–talet ökade fokus på andra tjänster än enbart revision. Detta förklaras bero på ett
ökat och mer vinstorienterat fokus i branschen där revisorn även ska sälja vinstgivande
konsulttjänster till sina klienter (Svanström, 2008). Mueller et al. (2011) hävdar att
revisionsbyråerna gått från att vara traditionella organisationer med fokus på
professionalitet och oberoende granskning till att bli mer vinstdrivande och
kundorienterade organisationer. Dessa konsulttjänster kan dock få hotade effekter på en
revisors oberoende och professionalitet (Bailey, 1995; Frankel et al., 2002; Warren &
Ferguson el al., 2004; Umar & Anandarajan, 2004; Alzola, 2009). DeAngelo (1981) och
Warren & Alzola (2009) framhäver att när en revisors oberoende sätts på spel får det
effekter på revisionskvalitén.
Att revisorerna ägnar sig åt dubbla roller, det vill säga både en granskande funktion och
en konsultfunktion kan det leda till att revisorn vilseleds från sin grundläggande
professionella yrkesroll och låter sig därmed styras och påverkas av klienten (Warren &
Alzola, 2009). De nya vinstorienterade revisionsbyråerna har gjort att revisorerna
frångått sin skyldighet att skydda intressenter för att istället fatta beslut som blir till
fördel för klienterna i syfte att behålla lönsamma kunder i revisionsbyrån (Öhman,
2004). Kinney el al. (2004) hävdar att rådgivningstjänsterna i större utsträckning
genererar mer kapital än vad revisionsarvodena gör, vilket kan förklara varför
revisionsbyråerna lägger ner betydande arbete på rådgivningstjänster. Francis (2004)
hävdar att revisorn bör förbjudas från att utföra konsulttjänster till samma klient som
revideras eftersom det skapar en misstanke hos allmänheten om att revisorn inte är
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objektiv i sin revision, vilket missgynnar förtroendet för revisorsprofessionen. Ett
förbud skulle innebära att revisorer upprätthåller sitt fokus på den grundläggande
funktionen som att objektivt verifiera finansiella rapporter.
Att utföra konsulttjänster gör dels att revisionsbyrån får ytterligare inkomster men
innebär dels att revisorn kommer nära inpå sina klienter. Det borde därmed påverka
deras vilja att ge en going concern-varning (Svanström, 2008). Basioudis et al. (2008)
har empiriskt studerat ifall arvoden från konsulttjänster påverkar revisorer när going
concern-varningar ska utfärdas. Resultaten visade att företag som köper konsulttjänster
av revisionsbyråerna erhåller varningar om den fortsatta driften vid färre tillfällen. Även
Sharma (2001) och Sharma och Sidhu (2001) har nått liknande resultat när de undersökt
konkursföretag i Australien. Utifrån ovanstående förda diskussion myntas följande
hypotes:
Hypotes 7a: Det finns ett negativt samband mellan konsultarvodet och en revisors
benägenhet att ge en going concern-varning.
Barkess & Simnett (1994), DeFond et al. (2002), Craswell et al. (2002), Ashbaugh et al.
(2003), Geiger & Rama (2003), och Liu & Özcelic (2011) har kommit fram till att det
inte finns samband mellan konsulttjänster och revisorers benägenheter att ge going
concern-varningar. Studier har också visat på positiva samband mellan konsulttjänster
och revisionskvalitet, eftersom dessa tjänster leder till att revisorer får mer insikt och
kunskap om klienters affärssystem och även för deras rutiner och processer med
redovisning. Detta gör att revisorer lättare kan bedöma potentiella risker hos sina
klienter och därmed enklare göra bedömningar angående möjligheten för fortsatt drift
(Davis et al., 1993; Arruñada, 1999; Kinney et al, 2004; Svanström, 2008). Utifrån
denna aspekt är dubbla roller positivt eftersom going concern-varningar kan ges med en
högre säkerhet. Detta visar även Tagesson och Öhmans (2010) studie vars resultat
indikerar ett positivt samband mellan konsulttjänster och revisorers vilja att avge going
concern-varningar i revisionsberättelser. Utifrån ovan förda diskussioner myntar vi
följande hypotes:
Hypotes 7b: Det finns ett positivt samband mellan konsultarvodet och en revisors
benägenhet att ge en going concern-varning.
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4.3.3 Revisionsarvode
Som tidigare nämnts har agentteoretiker hävdat att revisorn kan fungera som ett verktyg
för att minska den informationsasymmetri som kan uppstå mellan olika aktörer.
Revisorer bidrar också till att reducera de kostnader som annars uppkommer med
anledning av att olika aktörer vill övervaka varandra för att försäkra sig om att deras
intresse inte går förlorat (Jensen & Meckling, 1976; Watts & Zimmerman, 1983).
Agentproblemet kan dock kvarstå genom att revisorn erhåller en viss ersättning och
olika incitament av klienten och medvetet åsidosätter sina skyldigheter gentemot lagen
och intressenterna. Ersättningen kan därför enligt Öhman (2004) ge inverkningar på en
revisors oberoende.
Revisorn är precis som andra näringsidkare beroende av sina kunder och måste ta betalt
för sina tjänster. Enligt FAR (2006) ska arvodet spegla den kompetens och kunskap som
en revisor har. Det ska dessutom vara skäligt i förhållande till uppdragets omfattning.
Revisorerna verkar på en konkurrensutsatt marknad där priset för revision kan skilja sig
åt beroende på hur klienterna uppfattar byråernas kvalitet (Niemi, 2004). Tidigare
studier har visat att det arvode som revisorn tar för sitt uppdrag varierar med klientens
storlek, komplexitet och risk (Hay et al., 2006). Vidare beror arvodet på de
förutsättningar som klienten skapar för granskningen, det vill säga hur mycket hjälp
revisorn kan få från klientens anställda och interna kontrollsystem (Palmrose, 1986).
Hoitash et al. (2007) hävdar att arvodets storlek kan påverka revisionskvalitén på två
sätt. För det första, om arvodet är högt blir kvalitén bättre eftersom revisorn mer
noggrant granskar klienten. För det andra kan kvalitén sjunka vid hög ersättning
eftersom revisorn släpper igenom felaktigheter och vill vara klienten till lags. Davis et
al. (1993) har funnit ett samband mellan låga revisionsarvoden och färre anmärkningar i
revisionsrapporten med slutsatsen att granskningen varit kort och därmed bristfällig. Det
kan antas att arvodet blir högre ju längre tid som läggs på revisionen vilket varierar med
uppgiftens omfattning. Att arvodet är lågt kan bero på att uppdraget haft en liten
omfattning men också vara ett tecken på att en hastig granskning gjorts vilket därmed
kan leda till sämre resultat, det vill säga att revisorn har missat att beakta flera
väsentliga områden. En studie av Craswell (2002) ger istället slutsatsen att revisorn
åsidosätter sin professionalism på grund av arvodets storlek. Venuti (2004) hävdar att de
byråer som tar ut höga arvoden undviker att varna för fortsatt drift då de inte vill riskera
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att förlora klienten som fungerar som en inkomstkälla. Skulle en varning utfärdas och
en självuppfyllande profetia bli ett faktum förlorar byrån framtida intäkter.
Basioudis et al. (2008) framhäver att det slutliga beslut som en revisor fattar om han
eller hon ska lämna anmärkning gällande fortsatt drift i revisionsberättelse är av högst
subjektiva slag och att det därför är troligt att revisorn kan låta sig påverkas av sitt
arvode. Defond et al. (2002) motsätter sig detta och menar att det inte finns något som
tyder på att arvodets storlek skulle påverka en revisors vilja att ge en going concernvarning.
Vanstraelen (2002) och Geiger & Rama (2003) fann till skillnad från Venuti (2004) att
arvodets storlek korrelerar med varningar om fortsatt drift. Samma resultat fann Liu &
Özcelic (2011) och Olsson & Wahlquist (2011) som förklarar att ett högre arvode
innebär att en mer omfattande granskning har gjorts och att revisorn därmed enklare kan
avgöra om ett bolag är att betrakta som going concern eller inte. Tagesson och Öhmans
(2010) studie påvisade att revisionsarvodet inte hade något samband med going
concern-varningar. Olika studier visar på olika resultat avseende arvodets koppling mot
revisorers oberoende och revisionskvalitet. Vi vill åter testa sambandet och myntar
därför följande hypotes:
Hypotes 8: Det finns ett positivt samband mellan revisionsarvodet och en revisors
benägenhet att ge en going concern-varning.

4.4 Hypoteser relaterade till revisorn
Hypoteser tillhörande detta avsnitt hänförs till revisorns kompetens och kön.
4.4.1 Kompetens
En av revisorernas uppgifter är att verifiera ett företags finansiella rapporter och kunna
uttala sig om detta för att intressenterna ska kunna få en vägledning i sina beslut
(Öhman, 2004). Det kan antas att en granskning blir mer korrekt och trovärdig ju längre
erfarenhet och kunskap revisorn har då den genom åren byggt upp ett kunnande av
granskningsprocessen. Det borde innebära att en revisor med högre kompetens
genererar bättre kvalitet i sitt arbete och därmed tenderar att göra fler korrekta
uttalanden om going concern då dennes kunskap är bättre än de med färre år inom
branschen. Detta argument stöds av Bonner & Lewis (1990) som påpekar att kvalitén på
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en revision beror på revisorns utbildning och erfarenhet men också på personliga
egenskaper. Enligt såväl DeAngelo (1981) som Niemi (2004) är möjligheten att en
revisor upptäcker fel och andra oegentligheter i ett företags system större om den har en
teknisk förmåga och kompetens. Att revisorn sedan rapporterar om dessa felaktigheter
beror på om den är oberoende eller inte.
En revisor erhåller kompetens genom den basutbildning som krävs för yrket men också
genom regelbunden fortbildning och erfarenhet som den under sin yrkesverksamma
karriär byggt upp (Far Förlag, 2006). I Sverige finns godkända och auktoriserade
revisorer som genom olika prov erhåller sina certifieringar. Efter minst tre års
utbildning och minst tre års praktisk erfarenhet kan revisorsexamen avläggas. För att
uppnå en högre grad av examen krävs minst fyra års studier på universitet och minst
fem års yrkeserfarenhet (Revisorsnämnden). Licensen som erhålls efter godkända tester
fungerar som ett bevis på att en revisor har en professionalism och ett minimum av
kompetens (Kreiser, 1977). Det ska tilläggas att den tidigare lagstiftningen inte krävde
att ett prov skulle genomgås för att bli licenserad som godkänd utan enbart
yrkeserfarenhet och akademiska studier (Jonsson & Weidenstolpe, 2010).
Det kan antas finnas skillnader i kompetensnivå mellan revisorer på olika byråer trots
att de har samma utbildning. Det torde bero på att byråerna erbjuder interna utbildningar
i olika utsträckningar. Palmrose (1988) och Boone et al. (2010) hävdar att byråer
tillhörande Big 4 erbjuder sina anställda en mängd interna utbildningar för att höja deras
kompetensnivå.
Martens et al. (2008) påpekar att revisorn har en komplex uppgift när den ska bedöma
ett företags fortsatta drift. Revisorn måste samla in den information som behövs för att
kunna uppnå målen med granskningen och undersöka faktorer som kan ligga till grund
för tvivel om fortsatt drift. Däribland undersöks den ekonomiska ställningen med fokus
på skuldernas storlek och betalningsanmärkningar men också på interna problem.
Revisorn har också till uppgift att bedöma ledningens planer och strategier för att ta itu
med dessa problem. Om revisorn anser att strategierna är trovärdiga behöver sannolikt
en varning inte göras. Om ledningens planer och lösningar inte anses tillräckliga för att
komma till rätta med problemen ska revisorn signalera en going concern-varning i
revisionsberättelsen (Martens et al., 2008). Det kan antas att revisorer med högre
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kompetens vet vilken information de ska beakta vid granskningen, vilket gör att
informationsasymmetrin blir lägre för erfarna revisorer.
Lee & Stone (1995) påpekar att revisorn bör vara erfaren, skicklig och kunnig för att
kunna utföra en granskning men också kapabel till att rapportera på ett opartiskt sätt.
Ruiz-Barbadillo et al., (2004) lyfter fram samma argument men påpekar att
kompetensen inte nödvändigtvis har någon effekt för om en revisor kommer rapportera
om upptäckta felaktigheter, utan enbart för att identifiera dessa. Det finns också
forskning som tyder på att revisorerna har den kompetens som krävs för att avgöra om
det föreligger risk för den fortsatta driften men att det är omkringliggande faktorer som
påverkar revisorns benägenhet att ge en varning (Barnes & Huan, 1993).
Tagesson & Öhman (2010) fann inga signifikanta samband mellan kompetens och
revisorers

benägenhet

att

avge

going

concern-varningar

eller

modifierade

revisionsuttalanden. Även Jonasson & Swanberg (2011) har testat sambandet mellan
kompetens och orena revisionsberättelser, men utan signifikans. Jonasson & Swanberg
(2011) argumenterade i sin studie för att människan blir klokare och får mer kompetens
ju äldre den blir då den genom åren utvecklat sin erfarenhet. En äldre revisor skulle
därför ha enklare att bedöma om ett bolag är att betrakta som going concern. I sin studie
kunde de dock inte finna något samband som antydde att åldern skulle påverka
utfärdandet av orena revisionsberättelser. Conroy et al., (2010) har funnit indikationer
på att äldre revisorer i mindre utsträckning accepterar oetiska förhållanden hos sin klient
och därför i större utsträckning kan uttrycka en varning om den fortsatta driften.
Jonsson & Weidenstolpe (2010) fann i sin studentuppsats ett omvänt förhållande och
påvisade ett negativt samband mellan revisorns ålder och going concern-varningar. De
förklarar att det kan bero på att äldre revisorer som närmar sig pensionsåldern inte
skräms av att få ett försämrat rykte som dålig revisionskvalitet kan ge upphov till
(Jonsson & Weidenstolpe, 2010). Ur en annan dimension kan tänkas att en äldre revisor
har lättare för att släppa igenom felaktigheter medan unga och nyexaminerade revisorer
vill hävda sig och visa sin maktposition och därav i högre utsträckning varna för den
fortsatta driften. Ytterligare argument som kan tala emot att äldre revisorer skulle
generera bättre kvalitet är att de yngre likväl kan ha förmågan att identifiera ekonomiska
problem eftersom testerna för att bli godkänd och auktoriserad blir allt hårdare. Därför
borde de yngre revisorerna ha bättre kännedom om nya regelverk och metoder för att
bedöma om ett bolag är att betrakta som going concern.
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Trots att tidigare forskning visar på blandade empiriska slutsatser om hur revisorernas
kompetens inverkar på revisionskvalitet myntar vi utifrån ovan diskussion följande
hypotes:
Hypotes 9: Det finns ett positivt samband mellan en revisors kompetens och dennes
benägenhet att ge en going concern-varning.

4.4.2 Kön
Män och kvinnor skiljer sig i vissa avseenden men är lika i andra. Det är väsentligt att
studera dessa skillnader då det kan bidra till att nya teoretiska framsteg kan förklaras
utifrån en genusaspekt (Halpern, 2000). Litteratur inom psykologi och ledarskap har
under lång tid fokuserat på könsskillnader vad gäller beteende, kunskaper, ledarskap
och beslutsfattande (Ittonen et al., 2010). Det råder många gånger oenighet om varför
skillnader mellan könen finns. Förutom att det kan bero på att kvinnor och män i
allmänhet skiljer sig utifrån ett medfött sätt kan det också bero på att varje part har olika
socialiseringsmönster. Forskning inom ämnet har varit fokuserad på att studera
personlighetsdrag, akademiska prestationer, kommunikationsförmåga och andra typer
av beteenden för att se vilka skillnader och likheter som finns mellan könen
(Magnusson & Marecek, 2010).
Gold et al. (2009) påpekar att könet är kopplat mot olika risknivåer och förmågan att
kunna handha information. Det antas finnas två orsaker som förklarar varför könet
spelar roll när det gäller beslutsfattande. För det första antas kvinnor undgå att ta risker i
större utsträckning än män och tar därför istället det säkra före det osäkra. Detta
resonemang stöds av Barber & Odean (2001) och Borghans et al. (2009) vars studier
visar att kvinnor är mindre riskbenägna i sitt arbete jämfört med män. För det andra har
kvinnor en större förmåga att bearbeta material och vara mer noggranna i sitt arbete
(Gold et al. 2009). Kvinnan kan därmed tendera att bli petig men visar tydligt på
ansvarstagande, ödmjukhet och lyhördhet (Jonnergård & Stafsudd, 2009). Män har en
betydligt bättre förmåga till att vara selektiva och välja ut relevant granskningsmaterial
(Breesch & Branson, 2009).
I tidigare forskning har det också förts diskussioner och jämförelser mellan manliga och
kvinnliga revisorer där det framkommit att kvinnor har svårare att bygga upp ett
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förtroende i branschen. Det kan förklaras av att kvinnorna finner det mer komplicerat att
skapa en social relation till klienten, speciellt om den är en man (Jonnergård &
Stafsudd, 2009). Med tanke på de skillnader som finns mellan män och kvinnor på flera
punkter avseende genus kan också antas att det existerar en skillnad mellan manliga och
kvinnliga revisorer och deras benägenhet att signalera en going concern-varning.
Ju längre tid som läggs på granskning av ett bolags finansiella rapporter desto mer
troligt är det att revisorn kan göra en korrekt bedömning, dock finns det såväl en tidssom kostnadsaspekt som måste beaktas och sättas i relation till kvalitén. Utifrån denna
dimension borde kvinnornas träffsäkerhet vad gäller going concern-varningar vara
bättre. Vidare anses kvinnor i mindre utsträckning påverkas av en klients förklaringar
beträffande ett ogranskat eller felaktigt material. Om hon skulle lita på klienten och
därmed inte granska allt skulle det innebära ett risktagande och dessutom får hon ingen
helhetsbild av materialet vilket hon ofta kräver. Manliga revisorer litar i högre grad på
klientens uttalanden och kan därför undgå granskning vilket kan ge effekten av att
felaktigheter förbises (Gold et al., 2009).
Kvinnliga och manliga revisorer har samma form av grundutbildning. Med undantag för
att alla revisorer inte har behövt göra skriftliga prov för att bli godkända borde det
rimligtvis inte finnas några skillnader mellan män och kvinnor vad gäller deras
bedömning i granskningsprocessen (Gold et al., 2009). Liknande argument lyfts fram av
Estes & Reames (1988) som hävdar att könet inte har någon inverkan eller utgör en
bestämningsfaktor för revisionskvalitet. Deras resultat är likvärdiga med Tagesson och
Öhmans (2010) som inte kunde påvisa några signifikanta samband mellan variabeln kön
och revisorers benägenhet att avge going concernvarningar. En studie gjord av Conroy
et al., (2010) bekräftar dock att kvinnor är mer etiska än män och att kvinnliga revisorer
därför är bättre på att utfärda varningar om den fortsatta driften. Utifrån teoretiska
ställningstaganden myntar vi följande hypotes:
Hypotes 10: Det finns ett positivt samband mellan en kvinnlig revisor och dennes
benägenhet att ge en going concern-varning.
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4.5 Hypoteser relaterade till intressenter
Nedan myntas hypoteser med en föreställning om att revisorn beaktar en klients
intressenter vid utfärdandet av en going concern-varning.
4.5.1 Beaktning av klientens intressenter
Utifrån agentteorins antaganden finns revisorer för att minimera informationsasymmetri
och självmaximerande beteenden hos ett företags ledning när kontrollen i företag
separerats från ägandet (Jensen & Meckling, 1976; Watts & Zimmerman, 1983). Enligt
Diamant (2004) har revisorer en kvalitetssäkrande funktion i syfte att skapa legitimitet
kring den granskade verksamhetens räkenskaper. Detta för att garantera intressenter att
informationen som förmedlas till dem är trovärdig. Syftet med revisionen blir dels att
förklara för intressenter om deras relation med ett företag är effektiv eller ineffektiv
samt dels även skapa legitimitet åt det reviderade företaget på marknaden (Deegan &
Unerman, 2011). En effektiv relation innebär att det sker ett utbyte mellan företagen och
dess intressenter där exempelvis företagen får diverse användbara resurser som
intressenter

sedan

får

ersättning

för

genom

räntor,

arbetstillfällen

och

näringslivsutveckling. En ineffektiv relation innebär att resursutbytet mellan parterna
inte blir fulländat, till exempel genom att företagen inte har kapital för att ersätta
banker, leverantörer eller anställda.
Svanström (2008) framhåller att företag har förbindelser med många olika
samarbetspartners genom att kontrakt upprättas som reglerar förhållandet mellan
parterna. Exempelvis är kreditgivare, leverantörer, anställda och kunder väsentliga
intressenter som omger de flesta företagen. När dessa kontrakt upprättas inleds ett
beroendeförhållande mellan parterna, där intressenter bidrar med kritiska resurser som
blir nödvändiga för ett företags överlevnad och utveckling (Pfeffer & Salancik, 2003).
Förarbeten till svensk lagstiftning om revision har en bred definition om vad och vilka
som ska betraktas som intressenter. I förarbetet står det att alla intressenter ska
tillgodoses och beaktas när en revision utförs (Diamant, 2004). Samtliga parter som har
eller kommer inleda en relation med ett företag är att betrakta som intressent och
därmed även användare av den finansiella informationen som företag offentliggör.
Hendriksen & Van Breda (1992) förklarar att utanför Sveriges gränser är det främst
kreditgivare och ägare som pekas ut som de mest väsentliga intressenterna. Med tanke
på Sveriges breda definition är det flera intressenter som ska beaktas i revisionen, vilket
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kan ses som problematiskt eftersom allas intressen ska tas tillvara i revisionsprocessen
(Diamant, 2004). Att främst kreditgivare och ägare ses som de viktigaste intressenterna
i utlandet kan göra att det blir enklare för revisorn att veta vems intresse som ska
beaktas. Ett specifikt fokus på vissa intressenter ger ett bättre och jämnare
kvalitetsfokus i revisionen till skillnad om samtliga intressenter ska beaktas. När det
finns många intressenter att ta hänsyn till kan tänkas att revisorn är mer trogen och lojal
mot någon specifik grupp (Öhman, 2004).
Öhman (2004) för ett resonemang om att flera intressentgrupper sällan har kontakt med
den revisor som granskar ett företag och därav är sannolikheten stor att intressenter inte
får den uppmärksamhet som de förtjänar. Flera studier signalerar att revisorer inte tar
hänsyn till en klients intressenter i sin revision vilket ändå bör ses som deras viktigaste
uppgift (Jeppesen, 1998; Wolf et al., 1999; Lee, 1995).
Banker och kreditinstitut kan tänkas rekommendera sina kunder revisorer varför det kan
antas finnas ett outtalat samarbete mellan revisorer och kreditgivare, vilket skulle kunna
innebära att revisorer prioriterar banker framför andra intressenter i sin revision. Enligt
Berry et al. (1993) är det vanligt att små och medelstora företag finansierar sina
verksamheter genom banklån, vilket gör banker till centrala intressenter som en revisor i
hög grad kan beakta i sin revision. Därmed är sannolikheten stor att samband finns
mellan hög andel bankskulder och en revisors vilja att skydda denna intressent genom
en going concern-varning. En empirisk studie gjord av Laitinen & Laitinen (1998) visar
att en revisors benägenhet till att avge modifierade uttalanden i revisionsberättelsen ökar
genom att klienten som revideras har en hög skuldsättningsgrad, låg tillväxt samt dålig
lönsamhet. Detta är en upplysning som blir till förmån för kreditgivare som genom en
varning om en kunds fortsatta drift kan upphäva lån eller inte bevilja nya krediter.
Enligt förmånsrättslagen (1970:979, § 4, 6, 10) finns särskilda förmånsrätter som
innebär att det finns panträtter att ta ut vid eventuella betalningssvårigheter eller
bolagskonkurser. Kreditinstitut som banker har många gånger panträtter i fast egendom
för de lån som beviljas till kunder, därmed står banker före exempelvis leverantörer i
ordningen när det gäller att få ut pengar från ett konkursbo. Det finns även så kallade
handpanträtter eller retentionsrätter där borgenären har rätt att hålla inne en vara när en
kunds bolag försätts i konkurs. Med anledning av att banker har förtur enligt
förmånsrättsordningen kan tänkas att revisorer tenderar att vara mer lojala mot
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leverantörerna som många gånger inte har en fördel i en konkurssituation. Detta bidrar
till att kvalitén i revisionen blir avsett högre mot vissa intressenter än andra. Det ska
poängteras att en going concern-varning blir till nytta för leverantörer, eftersom en
varning kan avfärda en leverantör från att ingå nya avtal med ett bolag som har en
ansträngd ekonomi.
Revisorn kan även sägas ha ett samhällsansvar att beakta (Johansson, 1976). När en
revisor ger en going concern-varning kan det få allvarliga konsekvenser för ett bolags
anställda eftersom varningen kan leda till att de mister sina arbetstillfällen. Detta då
varningen innebär att företaget får svårigheter att ta nya krediter och därmed minskar
chansen för överlevnad markant. Det kan tänkas att ju fler anställda ett företag har desto
mindre vill revisorn ge en varning, då det kan orsaka mer skada än nytta ur ett
samhällsperspektiv (Laitinen & Laitinen, 1998). Laitinen & Laitinen (1998) visar även
empiriskt att ju färre antal anställda desto större är sannolikheten för att en going
concern-varning ges. En revisor har dock ansvaret att uttrycka en varning ifall tvivel om
fortsatt drift finns, vilket blir en signal till anställda att företaget de arbetar för inte
längre är likvid (Sundgren, 2009). Revisorn befinner sig i en svår sits när beslut ska
fattas om fortsatt drift, då det kan leda till olika konsekvenser för olika intressenter.
Utifrån ovanstående resonemang formar vi följande tre hypoteser:
Hypotes 11: Det finns ett positivt samband mellan andelen bankskulder och en
revisors benägenhet att ge en going concern-varning.
Hypotes 12: Det finns ett positivt samband mellan andelen leverantörsskulder och en
revisors benägenhet att ge en going concern-varning.
Hypotes 13: Det finns ett negativt samband mellan antalet anställda och en revisors
benägenhet att ge en going concern-varning.
	
  

4.6 Hypoteser relaterade till relationer
I kommande stycken härleds hypoteser som fokuserar på relationen mellan
firmatecknaren och revisorn, både ur en tids- genus- och etnicitetsaspekt.
4.6.1 Revisorns uppdragstid
Ett företag som bedrivit verksamhet under en längre tid och använt samma revisor under
livslängden tenderar att skapa en god relation till revisorn, vilket kan få konsekvenser
på den oberoende granskningen (Svanström, 2008). Revisorn har genom företagets
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utveckling varit med om både upp- och nedgångar och det finns en risk att revisorn allt
mer förlitar sig på ledningens skötsel av bolaget och godtar felaktigheter trots att det
inte är förenligt med god revisionssed eller revisionskvalitet (Geiger & Raghunandan,
2002; Bazerman et al., 1997). Långvariga klient- och revisorsrelationer tenderar att
utveckla rutinartade granskningar, vilket kan få konsekvenser på kvalitén i en revision,
då alltför institutionaliserade vanor kan göra att en revisor avstår från att ifrågasätta
oklarheter i räkenskaperna (Arruñada & Paz-Ares, 1997). En empirisk undersökning av
Carey & Simnett (2006) visar att långa relationer mellan klient och en revisor gör att
objektiviteten påverkas och ger negativa effekter på en revisor som en oberoende
kontrollant åt intressenter, då denne i sitt arbete kan tendera att vara mindre hård i sina
bedömningar om bland annat överlevnadsförmågan i ett företag (Carey & Simnett,
2006). Även Bazerman et al. (1997) finner detta samband och förklarar att långtgående
relationer gör att revisorer får svårare att vara skeptiska mot sina klienter. Med hänsyn
till detta preciserar svensk lagstiftning ett flertal hot som kan påverka en revisors
oberoende. Hot som skulle kunna vara aktuella när det gäller långvariga relationer
mellan revisor och klient är vänskaps- samt förtroendehotet (Revisorslag, 2001:883).
Carey & Simnett (2006) fann slutsatsen att revisionskvalitén påverkas negativt om en
revisor i mer än sju år reviderat ett och samma bolag. Knechel & Vanstraelen (2007) har
utifrån sin undersökning inte funnit något som tyder på att en revisor skulle bli mindre
oberoende ju längre den reviderat ett och samma bolag. Inte heller de finner något som
tyder på att revisorn skulle ha lättare att förutse en konkurs inom en snar framtid om den
haft en klient under en längre tid. Bevisen för att uppdragstid skulle påverka
revisionskvalitén anses därmed vara låga (Knechel & Vanstrealen, 2007). Dock kan
påpekas att en långvarig relation utvecklar en revisors kunskap om ett klientföretag där
dennes professionalism enklare kan avgöra om ett företag ska betraktas som going
concern (Geiger & Raghunandan, 2002).
Manry et al., (2008) har funnit samband som tyder på att revisionskvalitén i små bolag
ökar ju längre tid revisorn varit verksam i bolaget. De fann till skillnad från Carey &
Simnett (2006) att kvalitén är hög om uppdragstiden i samma bolag är mer än sju år. De
kunde dock inte finna några liknande samband för större bolag med slutsatsen att dessa
bidrog till ett större risktagande för revisorn. Deras resultat, som tyder på att lång
varaktighet i mindre bolag höjer kvalitén, talar emot de rekommendationer och regler
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som förespråkar revisorsrotation. Liknande argument framförs av Geiger &
Raghunandan (2002) och Myers et al. (2003).
St. Pierre & Anderson (1984) fann att revisionsmisslyckanden förekom i större
utsträckning när revisorns uppdragstid i ett och samma bolag var tre år eller kortare
vilket är förenligt med resultaten från Knapps (1991) studie som visar att revisorer som
haft en klient i fem år genererar bättre revisionskvalitet än en revisor med en
uppdragstid på ett år. Som kan noteras ur ovan förda diskussion visar undersökningar
om revisorns uppdragstid olika resultatet. Utifrån vår föreställning myntas följande
hypotes:
Hypotes 14: Det finns ett negativt samband mellan en revisors uppdragstid och
dennes benägenhet att ge en going concern-varning.

4.6.2 Relation manlig revisor - manlig firmatecknare
Det kan antas finnas en bättre social relation man till man än vad det finns mellan
kvinnor. Det förklaras genom att män har lättare för att socialisera sig med sin
omgivning och därmed i större utsträckning kan skapa kompisrelationer med varandra.
Dessutom har män en bättre förmåga till att skapa sociala nätverk. Detta gäller såväl i
organisationer som i klientrelationer (Jonnergård & Stafsudd, 2009).
En manlig revisor är mer riskbenägen än vad en kvinnlig revisor är och har ett mer
säljinriktat fokus gentemot klienten. Kvinnor är betydligt mer fokuserade på detaljer när
de utför sitt arbete då kvinnans noggrannhet är större än mannens (Jonnergård &
Stafsudd, 2009). Barber & Odean (2001) och Borghans et al. (2009) har empiriskt visat
att kvinnor i sitt arbete tenderar att vara mindre riskbenägna än män. Utifrån aspekten
att risknivån skiljer sig åt i förhållande till genus är det logiskt att män i större
utsträckning genom sin ökade riskvilja kan undvika att ge en manlig klient en going
concern-varning eftersom deras kompisrelation sannolikt skulle påverkas negativt. Detta
kan bekräftas av Gold et al. (2009) som påpekar att manliga revisorer mer litar på sina
klienter och därigenom är sannolikheten större att dessa missar felaktigheter under sin
granskning. I samband med att manliga parter i större utsträckning kan ingå en
kompisrelation kan förtroendet dem emellan stärkas vilket rimligen får effekter för en
manlig revisors vilja att avge en going concern-varning till en manlig klient. Att
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undvika att ge en varning blir ett tecken på låg revisionskvalitet. Därav utformas
hypotesen enligt nedan:
Hypotes 15: Det finns ett negativt samband mellan en manlig firmatecknare och en
manlig revisors benägenhet att ge en going concern-varning.
	
  

4.6.3 Relation revisor – utländsk firmatecknare
Att grunda och driva ett företag innebär möjligheter men också uppoffringar och
ansträngningar. En företagare bör ha kunskap om finansiering, inköp och försäljning
och är skyldig att känna till vilka lagar och regler som gäller för verksamheten. Dessa
förutsättningar gäller för såväl svenskfödda som utlandsfödda företagare. Det kan dock
poängteras att det blir än svårare för utlandsfödda personer som dessutom måste
behärska språket och ta del av en annan företagskultur än den som råder i deras
ursprungsland (Karlsson, 2002).
Företagare med utländsk bakgrund ses som en viktig resurs i samhället då de bidrar
positivt till näringslivet med nya innovationer och idéer (Eriksson, 2010). Dessa
företagare har i regel ett brett socialt nätverk som sträcker sig över nationsgränserna
vilket därmed ökar kapitalströmmarna. Därav kan lokala företag vara en del av den
globala ekonomin som ständigt växer (Saxenian, 1999). Statistik visar att företag som
drivs av utländskfödda personer är effektiva och omsätter stora summor pengar och har
många anställda. Siffror visar att år 2006 bidrog dessa företagare med 35 miljarder
kronor till svenskt BNP (Lewén, 2010).
En rapport om utlandsföddas företagande i Sverige visar att antalet företagare med
utländsk bakgrund har ökat under 2000-talet, från 4 400 år 2001 till 74 100 år 2010.
Detta betyder att var sjunde eller var åttonde företagare är född i uttalandet. Varför
denna ökning har skett beror på att det är svårare för personer som är födda utomlands
att komma in på arbetsmarknaden i Sverige. Det gör att de istället startar eget (Lewén,
2010).
Merparten av företagarna i Sverige driver enskild firma. Det gäller både för
svenskfödda och utlandsfödda men av de aktiebolag som finns drivs dessa i störst
utsträckning av svenskfödda. Att invandrarna är underrepresenterade här kan bero på att
de i regel driver nystartade bolag som verkar i en liten skala. Företagare som är
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utlandsfödda driver främst företag inom handel eller hotell och restaurang. Inom den
sistnämnda branschen dominerar ägarna med utländsk härkomst. Utlandsfödda
företagare är också vanligt förekommande inom taxiverksamhet och hårfrissering
(Lewén, 2010).
Det är ingen hemlighet att det förekommer diskriminering mot olika samhällsgrupper
som inte tillhör ursprungsbefolkningen. Det kan ge sig uttryck i våld men också
särbehandling av såväl myndigheter som andra institutioner. Flera studier visar att
utlandsfödda företagare ofta har haft svårigheter med att få banklån. En av dessa studier,
gjord i Storbritannien, visar att företag som ägs av invandrare i stor utsträckning
diskrimineras av bankerna när de vill växa och expandera (Ram et al., 2003).
Då invandrarföretagare diskrimineras i näringslivet finns också skäl att tro att de i större
utsträckning erhåller going concern-varningar jämfört med svenskfödda företagare.
Detta eftersom revisorn vet om vilka svårigheter en utlandsfödd har med att få banklån
och att det därför inte finns några stora chanser för bolaget att överleva om det stöter på
ekonomiska problem. Revisorn ger därför hellre en varning vilket utifrån teorin kan
tolkas som revisionskvalitet, trots att det kan finnas diskriminerande syften med
varningen. Allt sammantaget myntas följande hypotes:
Hypotes 16: Det finns ett positivt samband mellan en icke svenskfödd firmatecknare
och en revisors benägenhet att ge en going concern-varning.

4.7 Hypoteser relaterade till geografiska läget
I följande stycken härleds hypoteser som har med såväl det geografiska läget som
avståndet mellan två orter att göra.
4.7.1 Stadsstorlek
En oberoendereglering finns för att säkra en hög kvalitet på en revision i syfte att
minska risken för att externa faktorer ska kunna påverka en revisors granskning av
klienter. Detta för att intressenter till företag ska känna en trovärdighet för det
finansiella material som granskats av revisorer (Diamant, 2004). Det är troligt att
revisorns förmåga till att hålla sig neutral och självständig beror på vart den arbetar. I
större städer är det lättare att vara anonym och okänd än vad det är i en mindre stad.
Därmed går det antyda att en revisor som arbetar i en större stad har lättare för att agera
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objektivt, eftersom sannolikheten för att skapa nära och personliga relationer till klienter
inte blir lika stor. Detta borde därför öka en revisors villighet att ge en going concernvarning.
I mindre städer där befolkningsantalet är lägre är det större sannolikhet att revisorerna
personligen känner sina klienter vilket kan leda till att de inte agerar objektivt i sina
bedömningar. Detta kan bekräftas utifrån en studie gjord av Johannisson & Gustavsson
(1984). I studien har småföretag i Gnosjöregionen undersökts, vilka inkluderar
småsamhällen som Gnosjö, Gislaved, Värnamo och Vaggeryd. Undersökningen visade
att 94 procent av de småföretagare som tillfrågades påpekade att den relation de hade
till revisorn snarare var personlig än yrkesmässig och strikt (Svanström, 2008). Detta
tyder på att det finns en större möjlighet för klienter och revisorer på mindre orter att
utveckla nära relationer till varandra. En nära relation gör att en revisors oberoende
åsidosätts, vilket DeAngelo (1981) påstår kommer att påverka revisionskvalitén i en
negativ riktning.
Utifrån teoretiska ställningstaganden borde revisorer på mindre orter dra sig från att ge
ett företag en going concern-varning eftersom den personliga relationen till en klient
står i vägen för en oberoende revision. Dessutom är en revisor på en mindre ort som
oftast inte okänd i samhället, därmed kan det vara känsligt att ge en varning då det kan
skapa en skam samt dåligt rykte hos den lokala revisorn om varningen senare skulle
visa sig vara obefogad (Deegan & Unerman, 2011). Det kan också resoneras om att
information lättare kan förmedlas mellan invånarna i en liten stad vilket gör att revisorn
inte på samma sätt behöver varna för den fortsatta driften då det redan kan vara känt
bland invånarna att ett företag har ekonomiska problem och inte tros överleva inom den
närmsta tiden.
Det går även föra en omvänd diskussion och påstå att en nära relation mellan klient och
revisor, utifrån ett agentteoretiskt antagande, kan minska informationsasymmetrin
(Watts & Zimmerman, 1983). En minskad informationsasymmetri kan skapa fördelar
för kvalitén på flera sätt. En nära relation skapar potential för att en revisor, som vet mer
om en klient, lättare kan bedöma och se ifall ekonomiska problem föreligger. Ett
informationsövertag är positivt för en revisors beslutsfattande eftersom ju mer den vet
desto mer villig är han eller hon att agera oberoende, vilket ökar kvalitén men också
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sannolikheten för att en revisor rapporterar om finansiella problem genom en going
concern-varning (Tagesson & Öhman, 2010).
Allt sammantaget går det se både för- och nackdelar utifrån storstads- och
småstadsperspektivet. Närhet i en mindre stad kan påverka oberoendet och viljan att ge
en varning för att revisorn vill vara legitim till sin klient, men samtidigt vet revisorn mer
om sin klient genom den nära relationen. Ur en storstadssynvinkel är revisorn inte lika
nära sin klient och kan därför agera mer opartisk, vilket gör att varningar om fortlevnad
blir mindre komplicerade att avge. Samtidigt kan en revisor i en storstad ha svårare att
bedöma sin klients fortsatta drift då färre rykten om klienten cirkulerar och därmed
undgår att komma till en revisors kännedom. Tänkvärt är att revisorn annars via rykten
kan få information om klienten har problem med vissa kunder eller leverantörer vilket
borde underlätta revisorns beslut i granskningsprocessen. Trots att diskussionen kan
föras ur olika synvinklar förväntar vi oss att kvalitén är bättre i större städer. Därav
myntas följande hypotes:
Hypotes 17: Det finns ett positivt samband mellan en revisor anställd i en storstad och
dennes benägenhet att ge en going concern-varning.

4.7.2 Revisorer i Norrland
Länder skiljer sig såtillvida att de har olika språk, kultur, traditioner, seder och bruk.
Det kan även råda skillnader inom ett land där olika regioner kan ha olika levnadsvanor
och särdrag. Inte sällan finns förutfattade meningar om invånarnas egenskaper i olika
regioner. Vissa kan karaktäriseras som lata och dryga medan andra som stressade,
skrytsamma eller snåla.
Den institutionella teorins utgångspunkt är att människor i en organisation kan påverkas
utifrån invanda mönster och beteenden (Oliver, 1997). Det är troligt att dessa mönster
kan influeras av samhällets normer, politik och den kultur som råder i det område som
organisationen verkar i.
Norrland är ett område i Sverige som olika forskare gärna utmärker som annorlunda
jämfört med resten av landet. Eriksson (2010) har i sin avhandling om Norrland
framhävt att en del studier om geografi, etnografi, politik och historia särskiljer
Norrland från övriga Sverige.
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Norrlands yta täcker 58 procent av Sverige och cirka 12 procent av landets invånare bor
inom denna area vilket gör området glest befolkat. Det finns många mindre orter som
under senare år blivit avfolkade då dess invånare har sökt sig till större städer
(regionfakta.com). I södra landet är städerna, men också de mindre orterna mer
tätbefolkade. Att fler människor bor i söder innebär att det finns fler företag och ett
större utbud i näringslivet vilket i sin tur leder till en större efterfråga av revision och
därav fler revisionsbyråer. Då efterfrågan kan antas vara lägre i norra Sverige borde det
enligt marknadsekonomin där finns färre revisionsbyråer och således mindre
konkurrens.
Umar & Anandarajan (2004) presenterar tidigare forskning om konkurrens och dess
effekt på revisorernas oberoende. Deras studie visar att ökad konkurrens bland
revisionsbyråerna leder till minskade revisionsarvoden och därför måste andra strategier
tas till för att hålla uppe vinsterna. Det är dessa strategier som kan få effekter på
revisionskvalitén, exempelvis när oberoendet sätts på spel till förmån för
konsultarvoden. I och med detta finns det anledning att tro att revisionskvalitén skulle
skilja sig åt beroende på var i landet revisorn arbetar.
När det finns en svag konkurrens får det en oligopolliknande marknadsstruktur där
endast ett fåtal aktörer styr marknaden (Pindyck & Rubinfeld, 2009). Dessa aktörer
sitter på makten och har en stor handlingsförmåga. Med ett sådant argument skulle inte
norrländska byråer i samma utsträckning prioritera oberoendet eller anstränga sig för att
generera kvalitet då de inte i samma omfattning blir påverkade av att ryktet naggas i
kanten. Ur en annan synvinkel kan framföras, precis som Blom & Jansson (2009), att
det finns färre företag i Norrland vilket gör att byråerna blir mer beroende av sina
klienter och därmed åsidosätter sitt oberoende för att inte riskera att sänka bolag med en
going concern-varning eller andra anmärkningar. Detta talar för att låg konkurrens kan
ge effekter på revisionskvalitén till skillnad från Umar & Anandarajan (2004) som
hävdar motsatsen.
Ur en annan synvinkel kan tänkas att det i Norrland är längre avstånd mellan klient och
byrå vilket kan få effekten av att granskningsprocessen inte blir lika omfattande som
den kunde ha blivit om parterna funnits närmare varandra. Därmed tenderar
informationsasymmetrin att bli större och revisorn kan sakna tillräcklig information för
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att kunna göra en korrekt bedömning av sin klients ekonomiska situation (Watts &
Zimmerman, 1986).
En kandidatuppsats av Blom & Jansson (2009) undersökte frekvensen av going
concern-varningar i Götaland, Svealand och Norrland. De kunde inte finna några
signifikanta samband som skulle tyda på att revisorer verksamma inom ett visst
geografiskt område skulle vara mer villiga att ge en klient en varning om fortsatt drift.
Då deras empiriska metod och urvalets storlek kan ifrågasättas finner vi motiv till att
åter undersöka om de geografiska skillnaderna har någon inverkan på varningar och
därmed revisionskvalitet. Utifrån ovan förda resonemang myntas följande hypotes:
Hypotes 18: Det finns ett negativt samband mellan en revisor verksam i norra Sverige
och dennes benägenhet att ge en going concern-varning.

4.7.3 Avstånd mellan revisor och klient
Marknaden för revisionsbyråerna är inte enbart lokal. Det finns anledning att tro att
revisorerna har klienter på andra orter, det vill säga att en byrå i Skåne har klienter i
Östergötland eller Värmland. En del revisorer som driver egen byrå kan ha sin
arbetsplats i hemmet och kan tänkas revidera företag på den lokala orten. De större
byråerna syns allt oftare också på de mindre orterna. Argumenten för att de större
byråerna vill ha lokala kontor torde vara att de vill vara där kunden är och därigenom få
en nära relation.
Idag kan datoriserad teknik i hög utsträckning användas där filer med bokföring och
annan information skickas mellan klient och byrå. Det är dock mer troligt att revisorn
får en bättre bild av det ekonomiska läget genom att vara på plats hos klienten vilket
underlättar för såväl inventering som annan informationsinsamling. Det finns därför
anledning att tro att revisionskvalitén kan påverkas om avståndet är långt mellan byrå
och klient eftersom de fysiska träffarna inte bli lika frekventa.
En studie gjord av Choi et al. (2008), som var en av de första att undersöka en
geografisk dimensions effekter på revisionskvalitet, visar att lokala revisorer, det vill
säga de som finns nära klienten kan generera en högre revisionskvalitet än de revisorer
som finns långt ifrån klienten. Revisorn bedöms vara lokal när dennes kontor och klient
är verksamma i samma region (Choi et al., 2008). Dessa revisorer förväntas ha en bättre
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kännedom om sin klient och kan enklare erhålla information tack vara mer frekventa
besök. Således minskar den informationsasymmetri som kan uppstå mellan parterna
(Francis et al., 1999). Francis et al. (1999) hävdar dessutom att de lokala revisorerna är
skickligare på att finna felaktigheter i redovisningen och bättre på att göra en
helhetsbedömning av bolagets ekonomi. Med bättre tillgång på information och mindre
kostnader i samband med resor och kommunikation kan dessa revisorer mer effektivt
granska klienten och därigenom generera revisionskvalitet. Andra fördelar som
uppkommer när revisorn avståndsmässigt finns nära klienten är att den har bättre
kännedom om den lokala marknaden och kan erhålla användbar information om
klienten från lokalpressen (Choi et al., 2008).
Samtidigt ska framhävas att det finns negativa aspekter med att revisorn,
avståndsmässigt finns nära klienten. Tidigare har påpekats att oberoendet kan påverkas
om relationen blir allt för nära mellan klient och revisor vilket tenderar att bli fallet om
de befinner sig nära varandra (Choi et al., 2008; De Angelo, 1981). Det finns anledning
att anta att en alltför nära relation kan uppstå och vara en orsak till att en going concernvarning inte ges trots att den borde ha getts. Dock finner vi det angeläget att pröva ett
samband som skulle innebära att ett kort avstånd mellan klient och revisor skulle
frambringa högre revisionskvalitet, i linje med Chois et al. (2008) studie. Därav myntas
följande hypotes:
Hypotes 19. Det finns ett negativt samband mellan en revisor vars arbetsplats ligger
långt ifrån klienten och dennes benägenhet att ge en going concern-varning.
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4.8 Utvecklad teoretisk modell
Med hjälp av teoretiska ställningstaganden, resultat från tidigare studier samt egna
argument och tankar har hypoteser kunnat härledas och kategoriseras utifrån olika
dimensioner som kan tänkas ha effekter på revisorernas benägenhet att signalera en
going concern-varning. Utifrån Tagesson & Öhmans (2010) studie kunde urskiljas tre
av modellens sex dimensioner. Dessa var klient-, byrå och revisorsförutsättningar. I den
utvecklade modellen har dessutom inkluderats förutsättningar som relaterats till
klientens intressenter, relationen mellan revisor och firmatecknare och det geografiska
läget. Får de nya dimensionerna stöd finns därmed ytterligare teoretiska grunder som
förklarar revisorernas benägenhet att ge varningar och därmed uppnå kvalitet i
revisionen.

Klientförutsättningar
H1, H2, H3, H4, H5

Revisorsförutsättningar
H9, H10

Byråförutsättningar
H6, H7a, H7b, H8

Ägare

Banker
Benägenhet att
ge en going
concern-varning

Revisionskvalitet

Intressentförutsättningar
H11, H12, H13

Leverantörer
Samhälle
Politiker
Anställda

Relationsförutsättningar
H14, H15, H16

Geografiska
förutsättningar
H17, H18, H19

	
  

Figur 3. Egen bearbetning. Utvecklad teoretisk modell av revisionskvalitet.
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4.9 Sammanfattning av hypoteser
Hypotes 1: Det finns ett negativt samband mellan klientens
storlek och en revisors benägenhet att ge en going concernvarning.
Hypotes 2: Det finns ett samband mellan klientens bransch
och en revisors benägenhet att ge en going concern-varning.

Klientförutsättningar

Hypotes 3: Det finns ett positivt samband mellan en styrelses
storlek och en revisors benägenhet att ge en going concernvarning.
Hypotes 4: Det finns ett positivt samband mellan andelen
kvinnliga styrelseledamöter och en revisors benägenhet att ge
en going concern-varning.
Hypotes 5: Det finns ett positivt samband mellan andelen
oberoende styrelseledamöter och en revisors benägenhet att
ge en going concern-varning.

Hypotes 6: Det finns ett positivt samband mellan en revisor
tillhörande Big 4 och dennes benägenhet att ge en going
concern-varning.

Byråförutsättningar

Hypotes 7a: Det finns ett negativt samband mellan
konsultarvodet och en revisors benägenhet att ge en going
concern-varning.
Hypotes 7b: Det finns ett positivt samband mellan
konsultarvodet och en revisors benägenhet att ge en going
concern-varning.
Hypotes 8: Det finns ett positivt samband mellan
revisionsarvodet och en revisors benägenhet att ge en going
concern-varning.

Hypotes 9: Det finns ett positivt samband mellan en revisors
kompetens och dennes benägenhet att ge en going concernvarning.

Revisorsförutsättningar

Hypotes 10: Det finns ett positivt samband mellan en
kvinnlig revisor och dennes benägenhet att ge en going
concern-varning.
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Hypotes 11: Det finns ett positivt samband mellan andelen
bankskulder och en revisors benägenhet att ge en going
concern-varning.

Intressentförutsättningar

Hypotes 12: Det finns ett positivt samband mellan andelen
leverantörsskulder och en revisors benägenhet att ge en going
concern-varning.
Hypotes 13: Det finns ett negativt samband mellan antalet
anställda och en revisors benägenhet att ge en going concernvarning.

Hypotes 14: Det finns ett negativt samband mellan en
revisors uppdragstid och dennes benägenhet att ge en going
concern-varning.

Relationsförutsättningar

Hypotes 15: Det finns ett negativt samband mellan en manlig
firmatecknare och en manlig revisors benägenhet att ge en
going concern-varning.
Hypotes 16: Det finns ett positivt samband mellan en icke
svenskfödd firmatecknare och en revisors benägenhet att ge
en going concern-varning.

Hypotes 17: Det finns ett positivt samband mellan en revisor
anställd i en storstad och dennes benägenhet att ge en going
concern-varning.

Geografisk	
  
förutsättning	
  

Hypotes 18: Det finns ett negativt samband mellan en revisor
verksam i norra Sverige och dennes benägenhet att ge en
going concern-varning.
Hypotes 19: Det finns ett negativt samband mellan en revisor
vars arbetsplats ligger långt ifrån klienten och dennes
benägenhet att ge en going concern-varning.
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5. Empirisk metod
ommande avsnitt innehåller uppsatsens empiriska metod och presenterar val

av undersökningsmetod och undersökningsdesign. I kapitlet beskrivs
tillvägagångssättet för datainsamling och hur vi förhållit oss till de metoder

som använts för att uppnå syftet med studien. Vi tydliggör studiens operationalisering
och hur vi hanterat insamlad data med urval och bortfall. I slutet av kapitlet ges en
redogörelse för de statistiska tester som använt för att undersöka hypoteserna.

5.1 Val av undersökningsmetod
Studiens syfte var att se vilka faktorer som förklarar revisionskvalitet. Detta har gjorts
genom att pröva de olika hypoteser som vi härlett utifrån teoretiska ställningstaganden
och egen argumentation. Då undersökningen gick ut på att studera variabler ur
årsredovisningar, som kunde indikera på varför en going concern-varning inte gjorts
trots att klienten försatts i konkurs, lämpade sig en kvantitativ metod bättre än en
kvalitativ. Att vi genom studiens gång har velat förhålla oss objektiva och minska risken
för att undersökningen påverkas av såväl våra egna men även andras subjektivitet utgör
ytterligare ett argument till den kvantitativa metodens fördelar (Jacobsen, 2002). För att
ha möjlighet att generalisera ett resultat krävs ett stort urval vilket den kvantitativa
metoden bidragit till i vår studie (Holme & Solvang, 1997). Inom vår studies tidsram
hade vi inte kunnat erhålla samma mängd datamaterial genom en kvalitativ
undersökning.
Vi ansåg oss inte kunna erhålla ett generaliserbart resultat utifrån en kvalitativ
undersökning, framför allt med hänsyn till att vårt tema om revisionskvalitet är känsligt
inom revisionsbranschen. Vi förmodar att det skulle ha blivit svårt att utifrån kvalitativa
metoder, det vill säga fallstudier, enkäter och intervjuer (Bryman & Bell, 2005), erhålla
ett material som pekar på vilka variabler som styr revisionskvalitén. Troligen hade
respondenternas subjektiva åsikter stått i vägen för ett trovärdigt resultat och det hade
dessutom varit komplicerat att komma nära inpå revisorerna och avgöra deras tekniska
kompetens och arbetsmetod för att bestämma revisionskvalitet. Vi förmodar därför att
våra slutsatser har blivit bättre statistiskt säkerställda utifrån en kvantitativ metod.
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5.2 Val av undersökningsdesign
För att uppnå syftet med denna studie och besvara vår problemfråga ville vi i en så stor
utsträckning som möjligt kunna generalisera resultatet för en hel population. Detta
innebar att vi ville undersöka så många empiriska fall som möjligt, vilket gjorde att en
undersökningsdesign i form av ett tvärsnitt var att föredra. Såväl Bryman & Bell (2011)
som Jacobsen (2002) hävdar att tvärsnitt är fördelaktigt som undersökningsdesign för
att kunna generalisera resultatet till en population.
Vi har undersökt årsredovisningar från konkursdrabbade aktiebolag genom databasen
Affärsdata. Detta gav oss data som kunde kvantifieras och sedan sammanställas genom
statistiska verktyg. Att samla in data genom en tvärsnittstudie gjorde även att vi kunde
se och studera vilken koppling olika variabler hade till varandra, vilket är relaterat till
studiens syfte, det vill säga att ge svar på vad som förklarar revisionskvalitet. De data
som samlades in var baserad på de hypoteser som deducerats fram under studiens
teorikapitel (Bryman & Bell, 2005; Saunders et al., 2009).
Vi valde att genomföra fyra expertintervjuer som blev förstudier till vår huvudsakliga
empiriska undersökning. Syftet var att utveckla vår praktiska förståelse för hur revisorer
bedömer företags fortlevnadsförmåga. Intervjuerna syftade också till att få oss att tänka
i nya banor kring ytterligare intressanta variabler att undersöka.
En undersökningsdesign i form av en fallstudie hade begränsat oss i den bemärkelsen att
vi inte hade haft möjlighet att generalisera resultatet gentemot en hel population utifrån
en eller ett fåtal observationer. Det utgör ytterligare ett argument till varför en
tvärsnittstudie var att föredra (Yin, 2007). Tvärsnittstudien gav oss tillgång till betydligt
mer data än vad andra undersökningsdesigner hade kunnat ge oss. Det ska tilläggas att
det främsta motivet för våra val grundades på att vi har vidareutvecklat den studie som
Tagesson & Öhman (2010) gjort varför vi blev tvungna att använda samma metoder för
att kunna jämföra resultaten.

5.3 Metod för datainsamling
I avsnitt 5.3.1-5.3.2 presenteras och argumenteras för de metoder som använts för att
samla in empiriskt material.
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5.3.1 Expertintervjuer med revisorer
För att få en bättre men också praktiskt förståelse för begreppet going concern och
revisorns tillvägagångssätt vid bedömning av fortsatt drift valde vi att göra
expertintervjuer med fyra revisorer verksamma på olika byråer. En respondent var
verksam på en byrå tillhörande Big 4, en annan på en mindre byrå som ingick i ett
internationellt närverk och de andra två arbetade på små byråer som de själva ägde.
Frågor ställdes till respondenter utifrån en intervjuguide som gjorts i ett tidigare skede.
Frågorna var utformade så att respondenten fritt skulle kunna berätta och ge utvecklade
svar och således inte enbart svara ja eller nej (Se intervjuguide, Appendix 1, sid 186).
Intervjuerna varade som kortast 25 minuter och som längst 40 minuter.
Trots ett litet urval ville vi kunna se om det förelåg någon skillnad mellan dessa
revisorer avseende tillvägagångssättet vid bedömningen om ett bolag är att betrakta som
going concern. Syftet var också att fånga det som kan vara problematiskt med att avge
en varning. Vi förutspådde att revisorerna skulle finna det komplicerat att varna för ett
bolags fortsatta drift då tidigare studier visat att going concern-varningar förekommer i
färre fall i Sverige än i andra länder. Syftet med dessa intervjuer var också att vi skulle
få lättare att tolka vårt resultat och kunna dra slutsatser med stöd av respondenternas
svar.
5.3.1.1 Intervjuernas bidrag
Intervjuerna har främst använts för att utforma avsnitt 3.3 och ge såväl oss som läsaren
en praktisk förståelse för hur en bedömning av den fortsatta driften går till.
Sammantaget tyder respondenternas svar på att det är känsligt att avge en varning då det
på många sätt kan skada klienten. Det är dessutom komplicerat att spå in i framtiden
och tolka de indikatorer som tyder på att den fortsatta driften är ohållbar. Samtidigt är
det viktigt att som revisor vara ärlig och inte undanhålla en klients intressenter viktig
och betydelsefull information.
Det finns skillnader mellan revisionsbyråerna för hur deras anställda går tillväga för att
bedöma en klients fortlevnadsförmåga. De större och väletablerade byråerna har
riktlinjer och manualer att följa medan revisorerna på de enskilda och små byråerna
använder sina egna rutiner och erfarenheter. Det borde i så fall indikera på, att ju större
byrå desto mer benägen kan revisorn bli att varna då riktlinjer och stöd från byrån kan
göra revisorn mer säker i sin bedömning.
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Respondenterna fann anledning att tro att konjunkturen påverkar antalet varningar vilket
stärkte våra argument för att över tid undersöka hur frekvensen av varningar varierade.
Vidare ansåg respondenterna att konsulttjänster, vid sidan om revisionen, positivt
korrelerar med att kunna göra en bättre granskning och bli säkrare i bedömningen om
den fortsatta driften. Dessa argument stärkte vår tro till att konsultarvodet hade en
inverkan på benägenheten att varna varför variabeln blev relevant att undersöka.
Revisorerna ansåg att de kan göra en bättre bedömning av ett bolags fortlevnadsförmåga
om klienten dröjer med att lämna in bokslutshandlingarna. Det beror på att de kan
beakta händelser som uppstått långt efter balansdagen som kan vara avgörande för den
fortsatta driften. Att respondenterna var överens på denna punkt stärkte vår vilja att
undersöka tidsrymden mellan datumet för räkenskapsårets slut och datumet för när
revisionsberättelsen skrevs på.
5.3.2 Fakta från affärsdata
Affärsdata (2012) är en databas som tillhandahåller information om företag. Sökmotorn
har varit till hjälp för att finna aktiebolag som gått i konkurs. Via söksidan har vi fått
tillgång till företagens årsredovisningar vari vi funnit de variabler som har testats i
förhållande till revisionskvalitet. Data från Affärsdata utgör sekundärdata vilket menas
att materialet vi använt redan är insamlat vilket sparar både tid och andra resurser
(Bryman & Bell, 2005). Affärsdata har under relativt kort period gett oss möjlighet att
granska årsredovisningar och därigenom erhålla ett stort urval för undersökningen.

5.4 Metodkritik
Vi skulle likväl kunnat använda andra metoder för insamling av data. Dock skulle det
med hjälp av fallstudier eller enkäter vara svårt att få information om de variabler som
varierar med revisionskvalitet. Sådana studier skulle vara tidskrävande och troligtvis
svåra att generalisera då inte urvalet skulle bli lika stort med tanke på undersökningens
tidsram. Det är troligt att det blir bortfall när enkäter görs då revisorer inte alltid tar sig
tid eller finner nytta med att svara på enkätfrågor. Ytterligare en aspekt är att vi
troligtvis inte skulle få objektiva svar med tanke på den tystnadsplikt som råder inom
branschen och att det därför skulle finnas en rädsla hos de som blir observerade eller
intervjuade att yttra sig om känsliga faktorer, även om vi skulle ha beaktat
respondenternas anonymitet.
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5.4.1 Reliabilitet
Vi har i ovanstående diskussioner motiverat att vår undersökningsmetod kom att anta en
kvantitativ utformning. Detta innebar att tillförlitligheten, det vill säga reliabiliteten i
studien måste vara hög, i syfte att studien ska kunna replikeras och då uppnå samma
resultat (Jacobsen, 2002; Saunders et al., 2009). Vi anser oss ha erhållit en hög
reliabilitet då vi valde att samla in sekundärdata från årsredovisningar med historiskt
lagrad data för vissa förbestämda tidsperioder (Bryman & Bell, 2005). Det var vi själva
som genomförde undersökningen vilket innebar att eventuella frågetecken under
undersökningsprocessen snabbt kunde lösas genom att vi tillsammans kunde tolka och
lösa oklarheter.

5.5 Operationalisering
I följande stycken redogör vi för hur de undersökta variablerna har mätts för att kunna ta
reda på om samband föreligger och därmed kunna förkasta eller ej förkasta de
föreslagna hypoteserna.
5.5.1 Varning om fortsatt drift – beroende variabel
Vi ämnade studera konkursdrabbade företag och se i fall de i den senaste
revisionsberättelsen erhållit en varning om den fortsatta driften. Det går redan här ställa
sig frågande till om en mätning av revisorernas benägenhet att varna om fortsatt drift är
ett mått på revisionskvalitet. Dock har liknande studier gjorda av Nyberg & Tellström
(2011), Jonsson & Weidenstolpe (2010), Lennox (1999b), Agné & Ruokanen (2011),
Francis & Yu (2009), Chi & Chin (2011), Choi et al. (2010), Defond et al. (2002),
Geiger et al., (2005) Carey et al., (2008) och Geiger & Rama (2006) använt going
concern-varningar som en indikator på revisionskvalitet. Med hänsyn till dessa studier
finner vi metoden vara valid och tillämplig.
Vår beroende variabel syftade till att mäta om konkursföretagen fått en varning om den
fortsatta driften eller inte. För att fastställa detta sökte vi i bolagens revisionsberättelser
efter indikatorer som visade på att en varning hade getts. Detta gav sig uttryck i att
revisorn hade skrivit en kommentar i kursiv eller fetmarkerad stil.
Arnedo et al. (2008) förklarar att det finns olika sätt att tolka en revisionsberättelse på
och att deras utformning i vissa avseenden är svårbegripliga. Tänkvärt är att revisorerna
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gör vaga och otydliga uttalanden för att kunna ha ryggen fri och gardera sig mot att bli
beskyllda för både fel I och II. Utifrån en intervju med Tomas Jönsson, auktoriserad
revisor kan detta styrkas då han hävdar att revisorer hellre skriver med negationer än att
kategoriskt uttrycka en varning om den fortsatta driften. Exempelvis kan skrivas: Det
går inte att utesluta att den fortsatta driften är hotad.
Med vetskapen om att varningar kan uttryckas på olika sätt ville vi kunna kategorisera
dessa för att finna variationer för hur revisorerna uttrycker sig. Till en början granskade
vi 20 revisionsberättelser för att utifrån dessa kunna skapa kategorier av olika sätt att
signalera när ett bolag är finansiellt stressat. Nedan presenteras de utformade
kategorierna som kodats enligt följande ordning:
•

1: Jag vill upplysa/varna allmänheten om bolagets fortsatta drift. Bolaget
kommer inte fortleva inom den närmsta tiden.

•

2: Det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som väcker betydande tvivel om
fortsatt drift.

•

3: Bolagets fortsatta drift kan ifrågasättas eller det kan inte uteslutas att bolagets
fortsatta drift är hotad.

•

4: Bolagets fortsatta drift är helt beroende av att styrelsen/ägarna vidtar åtgärder
eller av andra faktorer.

•

5: Jag har informerat styrelsen om att upprätta en kontrollbalansräkning. Jag har
informerat styrelsen om dess skyldigheter. Styrelsen har att beakta frågan om
likvidation.

•

6: Mer än halva/hela aktiekapitalet är förbrukat. Aktiekapitalet är inte återställt.
Styrelsen har inte följt reglerna enligt ABL 25:16. De är således personligt
ansvariga för bolagets förpliktelser.

•

7: Ingen varning om fortsatt drift.

Vidare har dessa kategorier kunnat delas in i dikotoma variabler där punkt 1-4
betraktades som en varning (kodats med 1), trots att punkt 2-4 inte kategoriskt uttrycker
en sådan. Det visar ändock på att den fortsatta driften har beaktats. Detta
överensstämmer med Tagesson & Öhmans (2010) kategorisering där de betraktade alla
ord och meningar som innehöll fortsatt drift som en varning. Vi vill dock framföra att
fortsatt drift kan skrivas utan att det föranleder en varning. Exempelvis:
Företagsledningen/styrelsen har beaktat situationen om fortsatt drift och bestämt sig för
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att driva bolaget vidare. Detta kan inte klassas som en varning trots att orden fortsatt
drift finns med i berättelsen.
Kategori 5-7 har setts som en utebliven varning (kodats med 0) då det inte fanns något
som väckte tvivel om företagets fortlevnad. I vissa revisionsberättelser valde revisorn
att uttrycka sig med flera olika meningar som kunde täckas in under flera kategorier.
Exempelvis: En kontrollbalansräkning har upprättats vilket visar att mer än halva
aktiekapitalet är förbrukat. Jag har upplyst styrelsen om deras skyldigheter. Utifrån
detta finns det en väsentlig osäkerhetsfaktor som väcker betydande tvivel om den
fortsatta driften. Således har dessa meningar kunnat kodas som 2, 5 eller 6. En sådan
revisionsberättelse har vi kodat med den siffra som bäst signalerat en varning, i detta
fall 2.
5.5.1.1 Oren revisionsberättelse
Tagesson & Öhman (2010) hade i sin studie ytterligare en beroende variabel. De
undersökte sina oberoende variabler gentemot om revisorn hade avgett en oren
revisionsberättelse som avvek från RS 709. I sådana fall innehåller berättelsen en
upplysning, reserveringar, avvikande mening eller har revisorn medvetet avstått från att
göra ett uttalande. Detta kan förekomma när årsredovisningen inte avlämnats i tid, att
ordinarie bolagsstämma inte har hållits inom tidsramen, att skatter och avgifter inte
betalats till staten eller att den interna kontrollen är bristfällig. Det kan också handla om
förbjudna lån, felvärderingar eller att andra åtaganden från styrelsens sida inte har
uppfyllts. Då vårt syfte i huvudsak var att utreda vad som förklarar revisionskvalitet
genom att undersöka om en varning om fortsatt drift har gjorts har orena
revisionsberättelser, som kan betraktas som en beroende variabel, endast undersökts för
att komplettera analysen.
Bolag med ren revisionsberättelse kodades med 1 och bolag med oren
revisionsberättelse med 0. Vi valde att studera denna variabel eftersom vi misstänkte att
en revisor vid tvivel om fortsatt drift hellre ger en modifierad åsikt som är svårtolkad
istället för att klart och tydligt varna för en klients fortlevnadsförmåga. Detta kan bero
på revisorernas rädsla för att göra fel I som innebär att klienten fortlever trots att den
fått en varning (Lai, 2009). Det kan antas att revisorerna håller sin rygg fri genom att ha
gjort ett uttalande som indirekt kan tolkas som en going concern-varning, exempelvis att
bolaget ligger efter med sina betalningar.
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5.5.2 Ekonomiska problem - kontrollvariabel
Enligt aktiebolagslagen (kap 25 § 13) antas ett aktiebolag ha ekonomiska problem då
mer än halva aktiekapitalet är förbrukat. Har ett bolag på balansdagen eller när
revisionen utförs finansiella problem ska en oren revisionsberättelse upprättas där en
revisor påpekar att aktiekapitalet inte är intakt (Francis, 2004). Finns det förutom de
ekonomiska problemen indikatorer som tyder på att framtidsutsikterna är hotade ska en
varning om fortsatt drift utfärdas. När en going concern-varning uteblir trots att
finansiella problem finns och överlevnadsförmågan i ett företag är hotad är
revisionskvalitén att betrakta som låg (Kwon & Wild, 1994; Francis, 2004; Geiger &
Raghunandan, 2002; LaSalle & Anandarajan, 1996; Vanstraelen, 2003). Mutchler
(1985) och Citron och Taffler (1992) förklarar att revisorer ger going concern-varningar
till företag som har finansiella problem i syfte att visa allmänheten, det vill säga
intressenter att överlevnadsproblem är identifierade.
Att en revisor inte gör en korrekt bedömning i samband med ett going concernuttalanden kan vålla stora konsekvenser, dels eftersom en utebliven varning, när en
sådan hade varit befogad, kan försätta revisorn i en eventuell rättsprocess och leda till
stämningskostnader och dessutom innebära ett förlorat rykte och förtroende för såväl
den enskilde revisorn som för dennes arbetsgivare (Krishnan & Krishnan, 1996).
Motsatt kan en going concern-varning göras fastän klienten inte går i konkurs. Följden
av ett sådant uttalande kan innebära kostnader i form av förlust av klient men också leda
till ett försämrat rykte (Nogler, 1995). Detta skulle kunna förklara varför revisorer i
vissa fall avstår från att ge finansiellt stressade klienter varningar eftersom felaktiga
going concern-varningar kan medföra förödande konsekvenser och enligt en
självuppfyllande profetia innebära att en varning sänker en klient genom en konkurs
(Reynolds & Francis, 2001; Mutchler, 1984).
Det finns studier som empiriskt visat att sannolikheten för att ett företag erhåller en
going concern-varning eller en modifierad åsikt ökar när finansiella problem finns i ett
klientföretag. Med andra ord är finansiell oro en tydlig indikator på att going conernvarningar ges, vilket signalerar revisionskvalitet. Andra faktorer som pekar på att
finansiell oro finns är om klientföretaget har en hög belåningsgrad, olönsamhet eller
svag likviditet (Reynolds & Francis, 2001; Carson et al., 2012; Hopwood et al., 1994;
Citron & Taffler, 1992).
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Mutchler (1985) framhäver att en revisor bör studera fyra variabler för att bedöma om
ett bolag ska ses som finansiellt stressat. Dessa är rörelseresultatet, förlust efter
finansiella poster, negativt arbetskapital och negativa balanserade vinstmedel under de
senare tre åren. Dessa indikatorer har även Geiger & Raghunandan (2002), Vanstralen
(2002) och Carcello et al. (1997) använt för att klassificera företag som finansiellt
stressade.
Tagesson & Öhman (2010) testade empiriskt sambandet mellan ekonomiska problem
som ett halvt förbrukat aktiekapital och going concern-varningar och fann ett positivt
samband mot både varningar och modifierade uttalanden. Vi mätte finansiellt stressade
företag genom att studera det egna kapitalet likt Geiger & Raghunandan (2002). Precis
som Tagesson & Öhman (2010) mätte vi om halva aktiekapitalet var förbrukat vilket
avgjordes om eget kapital understeg hälften av aktiekapitalet. Vi noterade således
aktiekapitalets storlek och det egna kapitalet som båda kunde utläsas från företagens
balansräkningar. Vi avstod från att se på rörelsekapitalet då det kunde tyda på att
ekonomin var sämre under ett visst tillfälle men behövde inte betyda att det fanns
likviditetsproblem. Vi hade likväl kunnat studera balanserade vinstmedel vilket hade
setts som en bra indikator på att ekonomiska problem funnits under en längre tidsperiod.
Dock fångade vi indirekt effekten av balanserade vinstmedel då den påverkar summan
för eget kapital. Då Tagesson och Öhman (2010) samt Jonsson & Weidenstolpe (2010)
satt aktiekapitalet i relation till summa eget kapital fann vi anledning att göra det samma
och validiteten kan därmed anses hög.
5.5.3 Tid mellan påskriven revisionsberättelse och konkurs - kontrollvariabel
Efter ett räkenskapsår ska ett bokslut upprättas där revisorn lämnar sina synpunkter på
det gångna årets räkenskaper. Uttalandet kan också gälla för händelser som uppkommit
efter bokslutsdagen. Revisorn ska utifrån det material den har att tillgå bedöma ett
företags fortsatta drift för de tolv kommande månaderna efter balansdagen (Far, 2006).
Revisorns uttalande i revisionsberättelsen gäller fram tills nästa bokslut. Har det gått
mer än 12 månader från senaste upprättade bokslutet tills dess att konkursen inleds kan
revisorn anses vara skyddad för sitt uttalande eftersom ett nytt räkenskapsår har tagit
vid.
Öhman (2004) framhäver att revisorer vill göra saker rätt och därmed förhålla sig till
lagstiftningen och de arbetsuppgifter de är säkra på. De vill därför inte uttala sig om
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framtida investeringsmöjligheter då det kan anses för komplicerat. Utifrån detta kan
tänkas att de drar sig från att beakta den fortsatta driften då en sådan bedömning innebär
att se in i framtiden. Revisorn måste ta hänsyn till marknadsekonomin och avgöra om
klientens bransch är stabil och dessutom förhöra sig om klientföretagets ägare är villiga
att skjuta till extra kapital till verksamheten (Eriksson, 2012; Löwenadler, 2012). Även
om det finns indikatorer som pekar på tvivel om ett bolags fortsatta drift kan det vara
komplicerat att bedöma om det kommer leda till en konkurs eller om det endast är en
tillfällig ekonomisk svacka (Tagesson & Öhman, 2010).
När ett företag erhållit en varning om den fortsatta driften antas att, ju fortare företaget
gick i konkurs desto säkrare har revisorns bedömning varit (Tagesson & Öhman, 2010).
Omvänt sett kan sägas att ju kortare tid mellan en påskriven revisionsberättelse utan
varning och konkurs desto sämre anses kvalitén vara. Att ett bolag försätts i konkurs
kan delvis bero på en självuppfyllande profetia, det vill säga att det är varningen i sig
som är orsaken till konkursen eftersom intressenter inte kommer vilja hjälpa ett bolag
när revisorn har uttryckt tvivel om verksamhetens framtid i revisionsberättelsen (Citron
& Taffler, 1992; Mutchler, 1984). En studie gjord av Citron & Taffler (1992) pekar på
att det inte finns bevis för ett sådant resonemang.
Vår föreställning var, att om ett konkursbolag inte fått en varning i föregående
revisionsberättelse ska det betraktas som dålig revisionskvalitet. Om det inte finns några
indikationer på ekonomiska problem för verksamheten bör inte granskningen mynna ut i
en varning. Varför ett bolag ändå går i konkurs kan bero på andra faktorer som en
minskad efterfråga eller finanskris. Dessa effekter ökar ju längre tidsrymden är mellan
revisionsberättelsens påskrift och konkursen. Låt säga att ett företag med bokslut 31
augusti revideras i september och går i konkurs i juni nästkommande år. Mellan augusti
och juni sträcker sig 10 månader och det kan därmed bli svårt att beskylla revisorn för
att inte ha varnat om den fortsatta driften. Detta eftersom det kan finnas flera oväntade
händelser som uppstått efter godkännandet av revisionsberättelsen som i sin tur kan ha
föranlett konkursen. Det är således svårt att uttala sig om att revisionskvalitén skulle
vara låg i detta fall.
För att beakta tidsdimensionen mätte vi, likt Tagesson & Öhman (2010) och Geiger &
Rama (2006), antalet dagar från att revisionsberättelsen var påskriven tills dagen då
konkursen inleddes. Vi noterade dagen för revisorns påskrift utifrån företagens
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revisionsberättelser i årsredovisningen och fann datumet för konkursens inledning i
Affärsdata. Med hjälp av ett datorprogram (http://www.raknaut.se/antaldagar.aspx)
kunde vi räkna fram exakt antal dagar mellan dessa datum. I Excel fanns en funktion att
ta till som räknade ut antalet dagar mellan två datum. Denna räknade dock med att året
hade 360 dagar varför vi istället valde den andra metoden som gav oss den korrekta
tidsskillnaden.
Vi valde att använda de register som visade när bolagen inlett konkurs vilket gjorde att
vi inte med säkerhet visste om konkurserna skulle komma att bli konstaterade. Bättre
hade i sådana fall varit att studera avslutade konkurser, men då processen för en konkurs
kan ta lång tid riskerade vi att oftare hamna utanför 12-månaderskriteriet. Att istället se
på när konkursen inleddes blev ett bättre mått då det ändå är ett tecken på att det finns
ekonomiska problem och det är troligt att konkursen kommer att fortgå och bli
konstaterad.
Tagesson & Öhman (2010) hade även med denna tidsvariabel i sin studie. De påvisade,
likt Geiger & Rama (2006) ett negativt samband mellan tidsperioden efter
godkännandet och konkursen i förhållande till revisorns möjlighet och vilja att ge en
varning om fortsatt drift.
5.5.4 Tid mellan bokslutsdag och revisionsberättelsens påskrift - kontrollvariabel
Efter ett räkenskapsårs slut, oavsett om det följer kalenderåret eller är brutet, ska ett
bokslut upprättas i form av en årsredovisning. Enlig ÅRL (Kap. 8 § 3) ska
årsredovisningen upprättas senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Inom
denna tid ska revisorn också ha granskat och skrivit under revisionsberättelsen. Att
årsredovisningen inte färdigställs inom föreskriven tid kan bero på en mängd olika
faktorer. Ireland (2003) framhäver att det kan finnas en osämja mellan klienten och
revisorn om hur redovisningen ska presenteras. Revisorn kan också ha stött på problem
som tar tid att lösa, eller kan fördröjningen bero på att revisorn väntar med att skriva
rapport i hopp om att en lösning på problemen ska framkomma. En tredje aspekt är att
bolaget kräver mycket revision då det kan finnas många väsentliga risker att beakta.
Keasey & Watson (1987) betonar att företag som är finansiellt stressade kan försöka
manipulera den ekonomiska situationen och dölja information vilket försenar
rapportering. I regel har dessa bolag också undermåliga system för den ekonomiska
redovisningen vilket också påverkar tidsfördröjningen. Whittred and Zimmer (1984)
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påstår att det tar betydligt längre tid för finansiellt stressade bolag än ekonomiskt starka
bolag att framställa ekonomisk data.
Tidigare studier har visat att det finns ett positivt samband mellan varningar för fortsatt
drift och den tidsfördröjning som finns mellan bokslutsdag och revisionsberättelsens
påskrift (Keasey et al., 1988; Carcello et al., 1995, Defond et al., 2002). Carcello et al.
(1995) hävdar att tidsfördröjningen påverkar revisorns prestation och att ju bättre
prestation desto säkrare är revisorerna i sina uttalanden om fortsatt drift. Detta stöds av
Eriksson (2012), Jönsson (2012) och Löwenadler (2012) som alla hävdar att det kan
vara fördelaktigt om klienten lämnar in bokslutshandlingarna sent eftersom revisorn kan
beakta tiden efter bokslutsdagen i sin bedömning. Revisorn baserar således inte enbart
sitt uttalande på de siffror som finns i årsrapporten utan även på den tiden som finns där
emellan. Revisorn kan ha fått information om att branschen har det tufft eller att en
finanskris börjar närma sig vilket gör att en varning om den fortsatta driften kan göras
trots att bokföringen visar på att aktiekapitalet är intakt. Detta kan betraktas ur en
agentteorietisk dimension där informationsasymmetrin kan ses som mindre då revisorn i
detta fall har mer information att grunda sitt uttalande på (Watts & Zimmerman, 1983).
Ju längre tid från bokslutsdagen till årsredovisningens publicering desto mindre
användbar är informationen ur rapporten. Beslut som grundas på inaktuell fakta blir
således inte optimala för intressenter (Keasey & Watson, 1987). Det kan därmed anses
bli än viktigare att revisorn inte enbart fattar beslut utifrån årsbokslutets data utan även
tar hänsyn till faktorer och händelser som uppstått senare.
Till skillnad från tidigare studier har inte Whittred & Zimmer (1984) kunnat bevisa att
en tidsfördröjning skulle ha någon effekt på de bolag som fått en varning. Keyson &
Watson (1988) fann i sin studie att tidsfördröjningen för de undersökta bolagen var, i
genomsnitt, strax under ett år. De kunde se stora skillnader i tidsrymden mellan de
bolag som var finansiellt stressade och de bolag vars ekonomi var hållbar. För bolag
med ekonomiska problem var tidsfördröjningen i genomsnitt 14 månader medan 9,3
månader för de ekonomiskt starka bolagen.
För att mäta tidsfördröjningen noterade vi utifrån Affärsdata datumet för
räkenskapsårets slut och dagen för när revisorn skrev på revisionsberättelsen.
Däremellan kunde vi räkna fram antalet dagar. På samma sätt har Keasey et al. (1988),
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Carcello et al. (1995), och Defond et al. (2002) mätt denna variabel. Jonsson &
Weidenstolpe (2010) har istället mätt avståndet från bokslutsdagen till konkurs.
Validiteten kan försvagas av att vi inte visste när revisorn från klienten erhöll
bokslutsmaterialet. Därav vet vi inte hur lång tid revisorn ägnat till att revidera bolaget
då det är troligt att större bolag tar betydligt längre tid att revidera än mindre bolag.
Revisorn kan också ha varit på semester eller av tidsskäl inte hunnit revidera ett bolag
vilket kan ha påverkat fördröjningen. Med hänsyn till att de flesta konkursbolagen varit
små borde det inte ha tagit lång tid att revidera varför vi inte tror att resultatet
snedvridits av revisorns egen tidsfördröjning.
Ireland (2003) mätte istället antalet dagar från bokslutsdagen till dagen då rapporten
kom in till Companies House vilket är den svenska motsvarigheten till Bolagsverket. Vi
finner större validitet med vår mätmetod eftersom vi inte kunnat veta vem som skickar
det färdigställda materialet till Bolagsverket. Det kan både vara klienten, den som sköter
den löpande bokföringen eller revisorn vilket gör att en tidsfördröjning kan uppstå hos
någon av de andra parterna än klienten. Vi kan således inte veta vem som bär ansvaret
för förseningen.
5.5.5 Oberoende variabler
Operationaliseringen för de oberoende variablerna är strukturerad utifrån de
dimensioner vi antar har en påverkan på revisionskvalitén. Dessa är: klient-, byrå-,
revisors-, intressent-, relationsförutsättningar och slutligen förutsättningar kopplade till
en geografisk dimension.
5.5.5.1 Klientförutsättningar – oberoende variabler
Nedan presenteras hur variabler kopplade till klientens egenskaper har mätts.
5.5.5.1.1 Klientens storlek
Hypotes 1: Det finns ett negativt samband mellan klientens storlek och en revisors
benägenhet att ge en going concernvarning.
Att klientens storlek får effekter för om en revisor är benägen att ge en going concernvarning har varit omdiskuterat. McKeown et al. (1991) och Ruiz-Barbadillo et al.
(2004) hävdar att going concern-varningar förekommer i färre fall till stora företag
eftersom ju större klient desto mer blir revisorn påverkad av klienten till att se mellan
fingrarna.
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Klientens storlek har vi mätt med tre olika mått. Likt Tagesson & Öhman (2010) mättes
variabeln med det totala antalet anställda, totala tillgångar samt nettoomsättningen. Vi
registrerade antalet anställda i faktiska tal, nettoomsättningen och totala tillgångar i
kronor. Måttet nettoomsättning har även studerats av McKeown et al. (1991) Laitinen &
Laitinen (1998), Baldacchino & Farrugia, (2005) och Jonasson & Swanberg (2011). Att
tidigare studier mätt klientens storlek genom omsättningen gör att vi finner mätningen
vara av hög validitet. Då vår undersökningsmetod var att samla in data från
årsredovisningar har vi på ett enkelt sätt kunnat finna denna variabel utifrån
resultaträkningarna.
Antalet anställdas effekt på olika variabler har studerats i många tidigare studier, även i
relation till revisionskvalitet. I dessa har antalet anställda registreras i det faktiska
antalet (Baldacchino & Farrugia, 2005; Laitinen & Laitinen, 1998; Ruiz-Barbadillo et
al., 2004; Jonasson & Swanberg, 2011; Hed & Orrell, 2010; Tagesson & Öhman, 2010).
Då flera studier innan oss använt detta mått fann även vi det väsentligt att undersöka
detsamma i syfte att få en hög validitet till den empiriska undersökningen. Information
om antalet anställda har som oftast kunnat hittas i årsredovisningarnas tillhörande noter
men också i Affärsdatas sammanfattning över bolagets nyckeltal.
Ett tredje mått som också är vanligt inom vetenskapliga studier för att kunna mäta
företags storlek är totala tillgångar (Baldacchino & Farrugia, 2005; DeFond et al., 2000;
Laitinen & Laitinen, 1998; Ireland, 2003; Ruiz-Barbadillo et al., 2004; Jonasson &
Swanberg, 2011; Tagesson & Öhman, 2010; Sundgren, 1998; Hudaib & Cooke, 2005).
Eftersom tidigare studier använt detta mått i sina undersökningar fann vi det relevant att
använda samma variabel då det stärker validiteten. Totala tillgångar noterades utifrån
bolagens balansräkningar.
Även om alla tre måtten mäter en klients storlek var det värt att notera dessa. Detta
eftersom ett oljebolag kan ha en hög omsättning men få anställda till skillnad från ett
serviceföretag som kan ha många anställda men låg omsättning. Skulle vi enbart ha mätt
en av storleksvariablerna skulle resultatet troligen bli snedvridet. Att vi inkluderar alla
tre måtten på storlek anser vi höjer validiteten eftersom vi kan garantera att de mått vi
valt verkligen mäter storleken för de företag som studeras.
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5.5.5.1.2 Klientens bransch
Hypotes 2: Det finns ett samband mellan klientens bransch och en revisors
benägenhet att ge en going concern-varning.	
  
Branschtillhörighet bestämdes utifrån SNI-koder som är en indelning av svenska
näringsgrenar. Koderna bygger på en europeisk standard där Skatteverket ger
branscherna olika koder. Ett företag som ägnar sig åt flera verksamheter kan därför ha
ett flertal olika koder kopplade mot sig (Folkesson, 2006). Vi fann det angeläget att
använda SNI-koder som branschtillhörighet likt Jonasson & Swanberg (2011) som
argumenterade för att metoden var fördelaktig då en förbestämd branschindelning redan
fanns och att SNI-koder presenterades i Affärsdata vilket gjorde att en egen bedömning
om vilken bransch ett företag tillhörde inte behövde göras. Det negativa som de ansåg
var att det fanns många branscher och att det kan vara svårt att visa på statistiska
samband om det endast blev några få företag i varje bransch. En nackdel för vår del var
att SNI-koder inte fanns tillgängliga i de register som visade konkursbolagen utan
enbart

för

de

företag

som

fortfarande

var

i

drift.

Däremot

fanns

i

verksamhetsbeskrivningen en text som förklarade företagets huvudsakliga verksamhet.
Vilken typ av verksamhet det rörde sig om stod också som oftast i företagens
förvaltningsberättelser. Vi kunde genom verksamhetsbeskrivningen kategorisera in
varje företag i någon av de 21 olika branscher som förekom i SNI:s indelning (Se
Appendix 5 sid. 192). När osäkerhet fanns om vilken bransch ett bolag tillhörde har vi
använt

(http://www.sni2007.scb.se/)

en

sökfunktion

där

ett

ord

från

verksamhetsbeskrivningen skrevs in och därigenom erhölls en SNI-kod. Det ska
tilläggas att vid sökning kan en mängd olika koder uppkomma vilket gör att metoden i
vissa fall inte blir valid. Vi har rådfrågat varandra vid osäkerhet för att undvika att
individuella tolkningar genererar fel.
Tagesson & Öhman (2010) har också utgått från koder men har själva kategoriserat
branscherna i sju olika grupper. Dessa var tillverkning, konstruktion, bilförsäljning,
transport, hotell och restaurang, konsultation och uthyrning. Alla övriga hänfördes till
en referensvariabel. Vi ansåg att en indelning med 21 branscher var bättre då den
tydligare kan specificera och visa på vilka branscher som erhåller fler varningar än
andra.
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5.5.5.1.3 Styrelsens sammansättning
Hypotes 3: Det finns ett positivt samband mellan en styrelsens storlek och en revisors
benägenhet att ge en going concern-varning.
I små bolag ses styrelseuppgiften troligtvis som något oviktigt medan i större bolag kan
styrelsen inneha en betydelsefull funktion. Gemensamt är dock att en styrelse måste
finnas i ett aktiebolag som ska ansvara för företagets förvaltning och angelägenheter
(ABL 2005:551, kap 8). Våra resonemang tar riktning mot att storleken på en styrelse
kan ha inverkningar på revisorns benägenhet att ge en varning om den fortsatta driften
eftersom styrelsen kan bistå med resurser och expertkunskap (Hillman & Dalziel, 2003).
Det kan antas att det är större sannolikhet att revisorn kan få en bättre bild av ett bolags
framtidsutsikter om styrelsen består av flera medlemmar. Enligt (Jönsson 2012) har en
styrelse i ett litet bolag oftast ingen kunskap eller vetskap om framtidsutsikter vilket gör
läget mer svårbedömt för revisorn. Dessa orsaker gjorde att vi ämnade undersöka hur
många styrelseledamöter som fanns representerade.
Vi mätte styrelsens storlek i faktiska tal och noterade det exakta antalet personer som
ingick i styrelsen. Antalet styrelsemedlemmar har noteras utifrån information från
Affärsdata. Som oftast framgick det vem som satt i styrelsen och vilken befattning de
hade. I vissa fall saknades denna information och det stod endast utskrivit vilka
funktionärsändringar som skett under årens lopp. Vi antog att dessa fakta om
styrelsebefattningarna kan ha kommit att ändras efter det att föregående
årsredovisningar upprättats varför de inte var tillförlitliga. I vissa årsredovisningar fanns
dock en förteckning över alla funktioner, det vill säga vem som var VD, firmatecknare
och vilka som satt med i styrelsen. Vi har kunnat komplettera med dessa fakta då de
saknats i Affärsdata. Vi fann att detta komplement stärkte vår validitet i
undersökningen.
Hypotes 4: Det finns ett positivt samband mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter
och en revisors benägenhet att ge en going concern-varning.
Vi har argumenterat för att kvinnor och män skiljer sig åt på flera punkter. Kvinnor
tenderar att vara mindre riskbenägna och är mer noggranna och strukturerade jämfört
med män (Jonnergård & Stafsudd, 2009; Barber & Odean, 2001; Borghans et al., 2009).
Kvinnliga styrelseledamöter kan därmed antas driva revisorn till att uppnå kvalitet i sin
rapportering. För att utreda om det fanns en majoritet av kvinnor i styrelsen noterade vi
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styrelsemedlemmar. Samma metod har använts av Adams & Ferreira (2009), Carter et
al. (2003) och Rose (2007) som räknat fram andelen kvinnor som en procentsats av
styrelsens storlek.
Som beskrevs i föregående avsnitt fann vi i Affärsdata information om det fanns
kvinnliga styrelsemedlemmar. I vissa avseenden uppstod tveksamheter om ett namn
tillhörde en man eller kvinna, speciellt när det var ett utländskt namn. I dessa situationer
har vi använt www.proff.se för att avgöra vilket kön som namnet tillhörde. Vi anser att
denna insamlingsmetod precis som ovan har en rimlig validitet då osäkerhetsfaktorn har
kunnat elimineras med behjälpliga verktyg.
Hypotes 5: Det finns ett positivt samband mellan andelen av oberoende
styrelseledamöter och en revisors benägenhet att ge en going concern-varning.
Francis (2004) argumenterar för att revisionskvalitén är högre i företag som har en
majoritet av oberoende styrelseledamöter. Det förklaras bero på att revisorn lättare kan
föra en dialog med de oberoende ledamöterna kring granskningen, utan att låta sig
påverkas av de chefer som ska granskas. Vidare är de oberoende ledamöterna mer
intresserade av att det blir en bra granskning eftersom revisionen minskar deras
övervakningsfunktion (Francis, 2004).
Enligt svensk kod för bolagsstyrning (2010), som främst är avsedd för börsnoterade
bolag, ska det i årsredovisningen framgå om styrelsemedlemmarna har ett beroende
eller oberoende förhållande till företaget. Med tanke på att de flesta konkursdrabbade
aktiebolagen i vårt urval varit små fanns inte detta krav vilket gjorde det svårt att
bedöma vilken position en styrelsemedlem hade, det vill säga om den var beroende eller
inte. Vi ville dock, genom approximation kunna anta att ju större styrelsens storlek var
desto mer sannolikt var det att någon förhöll sig oberoende. Vi utgick således från den
insamlade datan från hypotes 4 som beskrev hur många personer som satt i styrelsen.
Validiteten av denna variabel kan inte anses vara speciellt hög men vi fann inga andra
metoder för att mäta den.
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5.5.5.2 Byråförutsättningar – oberoende variabler
I detta avsnitt förklaras hur vi har mätt byråns storlek, samt arvodet för revision och
konsultation.
5.5.5.2.1 Byråns storlek
Hypotes 6: Det finns ett positivt samband mellan en revisor tillhörande Big 4 och
dennes benägenhet att ge en going concern-varning.
Tidigare studier har visat att revisionskvalitén skiljer sig åt mellan Big 4 och non-big 4.
Detta förklaras av en mängd faktorer kopplade till såväl rykte, högre kunskaper och
interna resurser (Geiger & Rama, 2006; Palmrose, 1988; DeAngelo, 1981; DeFond,
1992; Becker et al., 1998; Francis et al., 1999; Davidson & Neu, 1993; Francis & Yu,
2009; Colbert & Murray, 1998; Krishnan & Schauer, 2000).
Utifrån årsredovisningarnas revisionsberättelser eller noter fick vi kännedom om vilken
revisionsbyrå som reviderat det aktuella företaget och på så vis kunde vi registrera
vilken byrå som utfört ett uppdrag. Vi gav varje byrå en unik siffra för att möjligen
avgöra om vissa byråer tenderade att ge fler eller färre varningar än andra. I ett senare
skede kunde revisionsbyråerna buntas samman utifrån sin storlek för att avgöra om det
hade någon effekt på revisorernas uttalanden om den fortsatta driften. Att kategorisera
byråerna utifrån sin storlek har tidigare gjorts av Carrington (2010), Tagesson & Öhman
(2010) och Jonasson & Swanberg (2011) varför vi fann anledning att göra detsamma.
Flertalet studier har undersökt revisionsbyråns storlek i förhållande till olika variabler
vilket är ett motiv till att även vår studie kan inkludera måttet. Francis & Yu (2009) har
använt en revisionsbyrås omsättning för att avgöra byråns storlek. Detta gör även
Carrington (2010), Laitinen & Laitinen (1998), Baldacchino & Farrugia (2005) som
också inkluderar antalet anställda på revisionsbyråerna för att avgöra dess storlek.
Tagesson & Öhman (2010) valde i sin studie att särskilja byråer som tillhör Big 4 från
non-big 4. Vår indelningen har tagit samma form enligt nedan skala:
1) Små byråer - övriga
2) Mellanstora byråer – Grant Thornton, SET, BDO
3) Big 4 – Deloitte, Ernst & Young, PWC, KMPG
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5.5.5.2.2 Konsultarvoden
Hypotes 7a: Det finns ett negativt samband mellan konsultarvodet och en revisors
benägenhet att ge en going concern-varning.
Hypotes 7b: Det finns ett positivt samband mellan konsultarvodet och en revisors
benägenhet att ge en going concern-varning.	
  
Basioudis et al. (2008) har studerat om arvoden från konsulttjänster påverkar revisorer
när going concernvarningar ska utfärdas. Resultaten visade att företag som inbringar
höga konsultarvoden till revisionsbyråerna erhåller varningar om fortsatt drift vid färre
tillfällen. Sharma (2001) och Sharma och Sidhu (2001) har nått liknande resultat. Ur en
annan aspekt kan tänkas, vilket också stöds av våra expertintervjuer, att mer
konsulttjänster ökar revisorns kunskap om ett klientföretag och att det således blir
enklare att kunna bedöma klientens överlevnadsförmåga.
Konsulttjänster har mätts genom att läsa ur årsredovisningarnas noter för arvodet. Det
ska påpekas att aktiebolag är skyldiga att skilja på konsultarvoden och arvoden för
revisionen och redovisa revisionsarvodet i not. Dock behöver i noter inte redovisas
konsultarvoden. Det kan vara svårt att veta om denna särskillnad har gjorts eller inte.
Det finns dock inga metoder för att se om så är fallet. Vi mätte variabeln genom att
registrera konsultarvodet som erlagts för konsulttjänster i SEK. I de fall där uppgifter
saknats om konsultarvodet noterades det som ett bortfall.
Tidigare studier som analyserat konsultarvodet har valt att registrera beloppet i
respektive lands valuta (Tagesson & Öhman, 2010; Basioudis et al, 2008; DeFond et al,
2002; Jonasson & Swanberg, 2011; Sharma & Sidhu 2001). Eftersom tidigare studier
använt samma metod anser vi måttet håller en hög validitet, vilket innebär att vår
tillämpning av denna metod mäter det vi söker svar på.
5.5.5.2.3 Revisionsarvode
Hypotes 8: Det finns ett positivt samband mellan revisionsarvodet och en revisors
benägenhet att ge en going concern-varning.
Vad som påverkar en revisor att ge en varning kan bero på dennes förmåga och
benägenhet. Den kan sakna förmåga om den inte lagt ner tillräckligt med tid på
granskningen och således bör arvodet vara lågt beräknat. Det är troligt att revisorn har
granskat mer om arvodet är högt vilket borde generera högre säkerhet i revisorns
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uttalanden. När det gäller benägenheten kan tänkas att det är arvodets storlek som får
revisorn att åsidosätta sitt oberoende då den inte vill riskera att förlora klienten som
inbringar intäkter till byrån.
Vi har mätt arvodet, likt Tagesson & Öhman (2010) och Davis et al. (1993), genom att
läsa de noter som handlar om arvode och kostnadsersättning. Ur dessa har vi kunnat
notera storleken på arvodet. Vi anser att metoden har hög validitet då tidigare studier
mätt arvodets storlek på samma sätt. Tagesson & Öhman (2010) skiljer, precis som vi,
revisionsarvodet från ersättningar för övriga uppdrag vid mätning av revisionsarvodet.
Detta är förenligt med ÅRL kap 5 § 21 som föreskriver att bolag ska särskilja de båda
posterna.
5.5.5.3 Revisorsförutsättningar – oberoende variabler
Revisorns kompetens och kön antas ha en inverkan på revisionskvalitén. Nedan
presenteras hur dessa faktorer har mätts.
5.5.5.3.1 Kompetens
Hypotes 9: Det finns ett positivt samband mellan en revisors kompetens och dennes
benägenhet att ge en going concern-varning.	
  
Bonner & Lewis (1990) påpekar att kvalitén på revisionen beror på revisorns utbildning,
erfarenhet och personliga egenskaper. Enligt såväl DeAngelo (1981) som Niemi (2004)
är möjligheten att en revisor upptäcker fel och andra oegentligheter i ett företags system
större om revisorn har en teknisk förmåga och kompetens. I Sverige kan revisorerna
efter tre års studier och minst tre års yrkeserfarenhet bli certifierade och godkända. För
den högre nivån krävs minst fem års yrkeserfarenhet och fyra års studier på högskola
(Revisorsnämnden). Således kan antas att en auktoriserad revisor, som både har längre
utbildning och mer arbetserfarenhet, enklare kan identifiera brister och veta när en
varning ska uttryckas jämfört med en godkänd revisor.
Om revisionen har utförts av en godkänd eller auktoriserad revisor noterades utifrån
revisionsberättelsen där det stod utmärkt vilken certifiering revisorn hade. Vi kodade
med 1 då revisorn var auktoriserad och 0 då revisorn var godkänd. Denna mätmetod har
använts av både Tagesson & Öhman (2010) samt Jonasson & Swanberg (2011) vilket
motiverar för en hög validitet. I studien gjord av Jonasson & Swanberg (2011)
kompletterades titelvariabeln med revisorns ålder utifrån argument om att äldre
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revisorer skulle skriva fler orena revisionsberättelser då de antogs ha mer erfarenhet.
Detta påstående fick inget stöd i undersökningen. Jonsson & Weidenstolpe (2010) fann
däremot ett negativt samband mellan revisorns ålder och dennes förmåga att varna om
fortsatt drift. Det förklaras bero på att äldre revisorer som närmare sig pensionsåldern
inte skräms av att få ett försämrat rykte som dålig revisionskvalitet kan ge upphov till.
Att undersöka åldern finner vi sakna relevans eftersom metoden inte visar hur länge
revisorn har haft sin titel eller hur länge den varit verksam inom branschen vilket borde
vara av större intresse. Dock kan detta vara svårt att undersöka då vi inte har funnit
några relevanta databaser som registrerar en revisors tid i branschen. Vi anser således
att certifiering som godkänd eller auktoriserad är ett godtagbart mått för att bestämma
kompetensnivån hos en revisor.
5.5.5.3.2 Kön
Hypotes 10: Det finns ett positivt samband mellan en kvinnlig revisor och dennes
benägenhet att ge en going concern-varning.
Män och kvinnor skiljer sig åt på många områden och antas ha olika riskpreferenser och
beaktar information på olika sätt (Halpern, 2000; Gold et al., 2009). Kvinnor antas
också vara mer noggranna än män i sina granskningar (Jonnergård & Stafsudd, 2009).
Det borde föranleda att kvinnor har en bättre förmåga att avgöra om ett bolag har
finansiella problem och inte kommer att fortleva inom den närmsta tiden. De borde
därför oftare uttrycka varningar om den fortsatta driften.
Utifrån revisionsberättelsen noterade vi om en revision hade gjorts av en man eller
kvinna. Variabeln bedömdes genom revisorns namn. Företag som reviderats av en
kvinna kodades med 1 och med 0 om det var en manlig revisor. Tveksamheter kunde
uppkomma när det rörde sig om utländska namn. Vid dessa tillfällen sökte vi på namnet
via www.google.com och kunde då identifiera om det var ett manligt eller kvinnligt
namn. Vår kodning överensstämmer med Tagesson & Öhmans (2010) och Jonasson &
Swanbergs (2011) studier vilket gör att mätmetoden kan anses valid.
5.5.5.4 Intressentförutsättningar – oberoende variabler
Vi har härlett hypoteser om att revisorn i sin bedömning av ett bolags fortsatta drift kan
beaktar klientens intressenter. I följande stycken presenteras hur vi har undersökt om
det fanns något samband mellan dessa variabler.
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5.5.5.4.1 Beaktning av klientens intressenter
Hypotes 11: Det finns ett positivt samband mellan andelen bankskulder och en
revisors benägenhet att ge en going concern-varning.
Hypotes 12: Det finns ett positivt samband mellan andelen leverantörsskulder och en
revisors benägenhet att ge en going concern-varning.
Hypotes 13: Det finns ett negativt samband mellan antalet anställda och en revisors
benägenhet att ge en going concern-varning.
Eftersom revisorn är till för att förse ett företags intressenter med sanningsenlig
information, och därigenom skydda dessa från att ingå ofördelaktiga avtal eller låna ut
pengar till ett bolag som är likvidationspliktigt, kan tänkas att revisorn påverkas av
intressenterna i sina uttalanden. Det kan tänkas att revisorn vill vara banken till lags då
bankerna många gånger rekommenderar sina kunder revisorer. För att studera detta
mätte vi andelen bankskulder som företagen hade genom att addera summan för
checkräkningskredit och lån till kreditinstitut. När det inte framgick att företaget hade
skulder till bank noteras detta med 0. Bankskulder kunde utläsas i balansräkningen
under rubriken långfristiga och kortfristiga skulder.
Vi har argumenterat för att en revisor i sin revision kan sympatisera med en klients
leverantörer eftersom dessa enligt lag har en svagare ställning till skillnad från banker
eller ett företags anställda i en konkurssituation. Vi har därför mätt leverantörsskulder
genom att i SEK registrera beloppet för dessa skulder. Dessa data fick vi tillgång till
genom företagens balansräkningar. Både bankskulder och leverantörsskulder har i de
statistiska testerna satts i relation till balansomslutningen.
En revisor kan känna ett ansvar gentemot sin omgivning varför det finns anledning att
tro att bolag med många anställda inte erhåller going concern-varningar då det kan leda
till stor arbetslöshet på orten. För att se om det föreligger något sådant samband har vi
noterat antalet anställda i exakta tal, vilket vi fann information om i årsredovisningens
noter eller i Affärsdatas sammanfattning över företagen.
Laitinen & Laitinen (1998) har studerat en klients intressenter genom att titta på
skuldsättningsgraden men även på antalet anställda. Utifrån detta finner vi också att
våra mått håller en godtagbar validitet. Alla värden har hämtats ur bolagens
årsredovisningar från det räkenskapsår som låg före konkursen.
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5.5.5.5 Relationsförutsättningar
Vi har argumenterat för att olika former av relationer kan ge effekter på revisorns
benägenhet att avge en going concern-varning och därmed uppnå revisionskvalitet. I
detta avsnitt presenteras hur dessa variabler har mätts.
5.5.5.5.1 Revisorns uppdragstid
Hypotes 14: Det finns ett negativt samband mellan en revisors uppdragstid och
dennes benägenhet att ge en going concern-varning.	
  
Om en revisor och klient skapar en alltför god relation till varandra kan det få
konsekvenser för en revisors oberoende (Svanström, 2008). Carey & Simnett (2006)
och Bazerman et al. (1997) har påvisat att långa relationer mellan klienten och revisorn
bidrar till negativa effekter på revisionen eftersom revisorn tenderar att vara mindre
hård i sina bedömningar. Geiger & Raghunandan (2002) framhäver att ett långtgående
samarbete istället kan vara mer fördelaktigt eftersom det utvecklar en revisors kunskap
om ett klientföretag där dennes professionalism enklare kan avgöra om ett företag ska
betraktas som going concern. Geiger & Raghunandan (2002) har mätt revisorns
varaktighet hos 117 bolag genom att studera årsredovisningar över tid.
Denna hypotes krävde en longitudinell studie där vi fick gå tillbaka i bolagens
årsredovisningar för att se om en och samma revisor hade reviderat bolaget under en
längre tid. Vi räknade således hur många räkenskapsår som revisorn hade reviderat
bolaget. I Affärsdata fanns endast information tillgänglig från år 1998 vilket kan ses
som en brist i undersökningen. Vi har ej tagit hänsyn till om revisorn under sin
uppdragstid har bytt byrå då det är relationen mellan revisorn och klienten som varit av
intresse. Vad som dock stärker validiteten är att vi tagit hänsyn till om bolaget har bytt
ägare. Syftet är detsamma som innan, det vill säga att undersöka relationen mellan
revisorn och ägaren. Vi har därför inte räknat med de årsredovisningar som tyder på att
det fanns andra ägare i bolaget. Vi hade likväl kunnat notera hur många år revisorn
reviderat samma företag, oavsett ägarbyte för att stärka argumenten om att revisorn får
bättre kunskap om bolaget och dess verksamhet ju längre tid den varit revisor för en och
samma klient. Därmed skulle de revisorer med lång uppdragstid i ett och samma bolag
ha större kännedom om branschen och verksamheten och därigenom bli säkrare i sitt
uttalande om en klients fortsatta drift.
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5.5.5.5.2 Relation manlig revisor - manlig firmatecknare
Hypotes 15: Det finns ett negativt samband mellan en manlig firmatecknare och en
manlig revisors benägenhet att ge en going concern-varning.	
  
Vi har tidigare fört diskussioner om att män har en annan relation till varandra än vad
män och kvinnor eller kvinnor till varandra har. Det är tänkvärt att en manlig revisor
kan gå på krogen med sin klient eller ägna sig åt andra aktiviteter som inte alls
förekommer mellan andra könskonstellationer.
Vanligtvis tecknas firman av styrelsen. I denna hypotes antar vi att det är
styrelseordföranden som är ägaren om det inte på annat sätt framgår vem som är ägaren
eller tecknar firman. Information om firmatecknare framgick av Affärsdatas
sammanställning av bolagsfakta. I vissa fall saknades data som vi vid några tillfällen har
kunnat komplettera med information från årsredovisningen där det framgått vem som
äger bolaget. Vi kodade manliga firmatecknare med 0 och kvinnliga firmatecknare med
1. En svaghet är att vi med denna metod inte exakt har kunnat veta om det är
firmatecknaren som fört dialogen med revisorn om bolagets angelägenheter. I större
företag är det troligt att ekonomichefen har den yttersta kontakten med revisorn men
med tanke på att merparten av bolagen i urvalet är små tror vi att
ekonomichefsfunktionen kan saknas och att VD:n eller firmatecknare är den part som
haft kontakten med revisorn. Vi har satt denna variabel i relation till om det var en
manlig eller kvinnlig revisor som reviderade företaget. I vissa fall har tveksamheter
uppstått om namnet för firmatecknaren tillhört en man eller kvinna. Vi har då använt
www.proff.se för att ta reda på svaret. Trots att vi inte med säkerhet har kunnat veta
vem som fört dialogen med revisorn om bolagets angelägenheter eller vem som är
firmatecknare anser vi att validiteten är hög. Vi har dock inte funnit några andra studier
som har studerat ägarförhållanden i små bolag vilket gör att vi inte har vetskap om
bättre metoder. Vi sökte andra register för att finna bolagens firmatecknare men med
samma resultat, det vill säga att i vissa fall stod det utskrivit vem personen var medan i
andra fall stod det att firman tecknades av styrelsen.
5.5.5.5.3 Relation revisor – utländsk firmatecknare
Hypotes 16: Det finns ett positivt samband mellan en icke svenskfödd firmatecknare
och en revisors benägenhet att ge en going concern-varning.	
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En studie gjord av (Ram et al., 2003) visar att företag som ägs av invandrare i stor
utsträckning diskrimineras av bankerna när de vill växa och expandera. Det finns därför
en misstanke om att samma diskriminering skulle förekomma när revisorn reviderar ett
bolag som ägs av en utländsk person.
Likt här har vi fått anta att styrelseordföranden var den som ägde bolaget om det inte på
annat sätt framgick ur Affärsdata eller årsredovisningar att VD:n eller någon annan
person var ägaren. En firmatecknare med utländskt namn betecknades med 1 och
svenskt namn med 0. En svaghet i vår metod är att vi inte vet hur länge personen med
utländskt namn har varit i Sverige eller hur pass etniskt svensk den är. Det är troligt att
en person med utländsk namn har bott i Sverige under en längre tid, pratar språket
flytande och därför inte har några problem med att få ett banklån och förbättra
företagets ekonomiska situation.
5.5.5.6 Geografiska förutsättningar
Vi har argumenterat för att avståndet mellan revisorn och klienten kan ge effekter på
revisionskvalitén, likaså beroende på vart i landet revisorn är placerad.
5.5.5.6.1 Stadsstorlek
Hypotes 17: Det finns ett positivt samband mellan en revisor anställd i en storstad och
dennes benägenhet att ge en going concern-varning.	
  
Att revisorernas uttalanden skiljer sig åt beroende på i vilken stad de arbetar i är rimligt
utifrån flera antaganden. Det är troligt att revisorer blir mer benägna att ge en varning i
större städer där de känner sig identitetslösa och inte är rädda för att ge en varning.
Vi har mätt denna variabel genom att dela in Sveriges städer i tre kategorier. Vi utgick
ifrån SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) definition som delar upp Sveriges
städer i tre delar utifrån invånarantalet. Storstäder har mer än 200 000 invånare, större
städer ligger i spannet mellan 50 000 – 200 000 invånare och mindre städer har 50 000
eller minde invånare. Således kodades vår indelning enligt nedan (skl.se).
1 : Övriga mindre städer (< 50 000 invånare)
2 : Stora städer (50 000 – 200 000 invånare)
3 : Stockholm, Göteborg, Malmö (> 200 000 invånare)

95	
  
	
  

	
  

Vi har i de konkursdrabbade företagens revisionsberättelser kunnat se i vilken stad
revisorn har utfört sitt arbete. Vi utgick från Statistisk Årsbok för att kunna se
folkmängd i de största tätorterna från december 2010 och utifrån detta har vi kunnat
avgöra vilken kategori byråstaden tillhörde (SCB, 2012). Utifrån en indelning genom
tillämpning av SCB (Statistiska Centralbyrån) och SKL anser vi måtten vi valt och
indelningarna som vi gjort håller en hög validitet.
Det kan tänkas att revisorn ibland befinner sig hos klienten när årsbokslutet och
revisionsberättelsens skrivs under. Det är därför troligt att klientorten används som ort
för revisorns påskrift. Vid dessa tveksamheter har vi kunnat utläsa ur byrånamnet vart
byrån är belägen eller via www.far.se funnit orten för revisorns arbetsplats. Detta bidrog
till att validiteten ökade och att vi således noterade den rätta orten för byrån.
5.5.5.6.2 Revisorer i Norrland
Hypotes 18: Det finns ett negativt samband mellan en revisor verksam i norra Sverige
och dennes benägenhet att ge en going concern-varning.	
  
Då det antas vara mindre konkurrens mellan byråerna i norra Sverige kan dessa i större
utsträckning våga göra fel i samband med uttalanden om fortsatt drift. Därav kan
revisionskvalitén antas vara sämre i Norrland. Denna variabel har undersökts genom att
notera var i landet byrån fanns. Om byrån fanns inom Norrland kodades det med 1 och i
övriga Sverige med 0. För att avgöra om orten fanns i Norrland har en kartbok använts.
För mindre, för oss okända orter har www.google.se varit användbart för att lokalisera
platsen. En metod hade varit att notera postnumret för byrån för att avgöra om byrån
fanns inom de norrländska gränserna. Dock framgick inte byråns adress i
årsredovisningarna. Det hade inneburit ett stort merarbete att kolla upp varje byrås
adress då vi i vissa avseende inte heller har lycktas identifiera byrån. Vi finner att vår
använda metod är lika valid som att använda postnummer.
5.5.5.6.3 Avstånd mellan revisor och klient
Hypotes 19: Det finns ett negativt samband mellan en revisor vars arbetsplats ligger
långt ifrån klienten och dennes benägenhet att ge en going concern-varning.
Det finns inget som hindrar en revisionsbyrå belägen i Malmö från att ha klienter i
Visby eller i Uddevalla. Marknaden är således inte enbart lokal utan det är troligt att det
i vissa fall finns ett geografiskt avstånd mellan revisor och klient. Enligt Choi et al.
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(2008) antas lokala revisorer bidra till ökad revisionskvalitet med anledning av ett
informationsövertag jämfört med revisorer som befinner sig långt ifrån klienten. Choi et
al. (2008) har mätt avståndet mellan byrån och klienten och ansåg att revisorn är lokal
inom en radie på 24 mil eller 150 miles.
På samma sätt som för hypotes 18 noterades orten för revisionsbyrån vilken vi fann
under revisorns undertecknande i revisionsberättelsen. Vi noterade orten för klienten
vilket stod utskrivet i Affärsdata. Vi kunde även via databasen få tillgång till
aktiebolagets adress. I vissa fall hade en advokatbyrå tagit över företagskonkursen
varför dennes adress istället stod angiven. Advokatbyrån kunde vara placerad i en helt
annan stad än klienten varför vi tvingats vara noga med denna variabel. Dock fanns
information om i vilken kommun klienten hade sitt säte vilket gjorde att vi fick vetskap
om adressen tillhörde klienten eller advokatbyrån. För att vara säkra på att vi noterade
den korrekta orten för klienten kunde vi i årsredovisningen se på vilken ort klienten
befunnit sig när den godkände årsredovisningen. Detta tolkade vi vara orten för
klientens verksamhet. Eftersom vi utfört denna dubbla kontroll anser vi att validiteten är
hög.
Avståndet

mellan

byrån

och

klienten

har

mätts

genom

ett

datorprogram

(http://www.resa-mellan.se/) där vi kunnat finna exakta mått på avståndet. Då både
revisionsbyrån och klienten fanns på samma ort noterades 0 km. Vid några tillfällen
uppkom namn på småorter som för oss var okända. Det är möjligt att samma ortnamn
finns på flera platser i Sverige varför vi samtidigt har jämfört med den kommun som
orten varit belägen i för att avståndsmätningen skulle ske från rätt ort. Vi har inte funnit
några andra studier som visar på hur avståndet mellan klient och byrå bäst kan mätas.
Vi har med denna metod enkelt kunnat mäta det vi ämnade undersöka och vi finner
därför tillvägagångssättet vara valid.
5.5.5.7 Konjunkturpåverkan
En faktor som vi inte har inkluderat i den teoretiska modellen för vad som förklarar
revisionskvalitet är konjunkturens påverkan på andelen varningar. Faktorn inkluderades
inte med hänsyn till att det kan vara svårt att göra generaliseringar av variabeln då vi
endast studerat konjunktur och varningsandelen över fyra års tid. Dock har vi kunnat se
om det fanns tendenser som tyder på att andelen varningar skulle följa med
konjunkturens svängningar. Vi fann det motiverat att studera vilken effekt konjunkturen
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hade då det är rimligt att tro att revisorn blir mer benägen att avge en varning om den
vet att det råder en lågkonjunktur med osäker räckvidd. En tidigare studie gjord av
Lindberg & Skoglund (2011) undersökte om revisorn, då den är medveten om en
lågkonjunktur,

har

bättre

träffsäkerhet

avseende

varningar.

De

undersökte

konkursdrabbade bolag mellan perioden 1 januari – 30 juni 2010 och jämförde sitt
resultat med en liknande studie från 2009 då lågkonjunkturen började ta fart. Lindberg
& Skoglund (2011) drog slutsatsen att revisorn hade högre träffsäkerhet när den
reviderar i en lågkonjunktur.
För att se om varningarna följer konjunkturen utgick vi från datumen för när revisorn
skrev på revisionsberättelsen. Vi kunde via Statistiska Centralbyrån få tillgång till BNPförändringar från år 2007 till 2011. Vi antog att det sker en tidsfördröjning av BNPförändringen och att effekten av den uppkommer först senare. Vi jämförde således en
BNP-förändring avseende januari-juni 2007 med revisorns varningsandel för samma
period 2008.
5.5.6 Sammanfattning av operationalisering
I avsnitt 5.5.1 – 5.5.5.6.3 har vi redogjort för hur vi mätt de variabler som använts för
att se vad som förklarar revisionskvalitet. Vi har hänvisat till tidigare forskning och
argumenterat för hur vi i förhållande till andra mätt och vilka för- och nackdelar som
kan ses med metoderna. I tabellen kan utläsas vilka tidigare forskare som studerat det vi
mätt samt till vilken teori som det vi undersökt kan hänföras till. Dessutom kan läsas
vilken faktor som mätts och vad mätningen syftade till.
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Faktor:

Mäter:

Going concernvarning
Oren
revisionsberättelse
Finansiell stress

Tvivel om fortsatt drift Typ av varning

Revisorns kön

Kvalitetsskillnad

Anmärkningar

Måttstock:

Referens/Teori:
Tagesson & Öhman (2010); Jonsson
& Weidenstolpe (2011)
Tagesson & Öhman (2010);
Jonasson & Swanberg (2011)
Geiger & Raghunandan (2002);
Tagesson & Öhman (2010)
Geiger & Rama (2006); Tagesson &
Öhman (2010)

Avvikande mening i
revisionsberättelsen
Eget kapital och
aktiekapital
Datum för påskrift av
rev.berättelse och för
inledd konkurs
Datum för bokslutsdag Keasey et al. (1988); Carcello et al.
och för revisorns påskrift (1995); Defond et al. (2002)
i revisionsberättelsen
Agent

Företag med
ekonomiska problem.
Tid mellan revision Revisionskvalitet.
och inledd konkurs Kortare tid ses som
bättre kvalitet.
Tidsfördröjning
Företag med
mellan bokslutsdag ek.problem. Revisorn
och påskriven
kan beakta händelser
revisionsberättelse efter balansdagen
Klientens storlek
Revisorns beroende av Nettoomsättning;
Laitinen & Laitinen (1998);
stora klienter.
balansomslutning;
Baldacchino & Farrugia (2005);
Storlekens betydelse för antalet anställda
DeFond et al. (2000)
revisionens komplexitet
Agent/Legitimitet
Klientens bransch
Svårbedömda och
SNI-koder
Jonasson & Swanberg (2011)
illojala branscher.
Agent
Styrelsens storlek
Styrelsestorlekens
Antalet
Francis (2004); Zamen (2011)
inverkan på revisorns styrelsemedlemmar
Intressent/Resurs
kvalitet.
Kvinnliga
Betydelsen av kvinnlig Andelen kvinnor i
Carter et al. (2003); Rose (2007)
styrelseledamöter
medverkan i styrelser. styrelser
Genus/Resurs
Oberoende
Oberoende
Approximation av antalet Francis (2004); Abbott et al. (2001)
styrelsemedlemmar styrelsemedlemmars
styrelsemedlemmar
Agent/Resurs/Intressent /
betydelse för kvalitén i
Legitimitet
revisionen.
Byråns storlek
Kvalitetsskillnad
Big 4; mellanstora; små Carrington (2010)
byråer
Legitimitet/Agent/Resurs
Konsultarvode /
Arvodets effekt på
Konsultarvode i SEK
Basioudis et al. (2008); Davis et al.
revisionsarvode
revisorns oberoende.
och revisionsarvode i
(1993); Tagesson & Öhman (2010)
Ökad arbetsprestation SEK
Agent
Revisorns
Kvalitetsskillnad
Godkänd eller
Tagesson & Öhman (2010);
kompetens
auktoriserad
Jonasson & Swanberg (2010)
Agent/Resurs

Andel bankskulder

Revisorns förhållande
till banker
Andel
Revisorns förhållande
leverantörsskulder till klienters
leverantörer
Personal/anställda Revisorns sociala
ansvar
Revisorns uppdrags- Revisorns oberoende,
tid
kvalitetsskillnad
Relation man-man Sociala relationer

Kvinna eller man

Tagesson & Öhman (2010);
Jonasson & Swanberg (2011)
Genus
Andelen bankskulder i Laitinen & Laitinen (1998)
SEK/ Balansomslutning Intressent/Legitimitet
Leverantörsskulder i
Laitinen & Laitinen (1998)
SEK/Balansomslutning Intressent/Legitimitet
Antalet anställda

Laitinen & Laitinen (1998)
Intressent/Legitimitet/Agent
Antalet år för uppdrag i Geiger & Raghunandan (2002)
samma bolag
Agent/Legitimitet
Kön på firmatecknare
Jonnergård & Stafsudd (2009)
Kön på revisor
Genus
Utländska ägare
Sociala relationer
Utländsk härkomst
Etnicitet
Stadsstorlek
InformationsKategorisering av antalet Agent/Legitimitet
asymmetri
invånare
Revisorer i Norrland Kvalitetsskillnad
Revisorns anställningsort Blom & Jansson (2009)
Agent
Avstånd mellan
InformationsOrten för klient och
Choi et al. (2008)
klient och revisor
asymmetri
revisor
Agent
Tabell 1. Sammanfattning av operationalisering.
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5.6 Urval
Före insamling av empirisk data gjordes fyra expertintervjuer med revisorer. Dessa
valdes genom ett bekvämlighetsurval där vi genom vårt egna kontaktnät fick kontakt
med respondenterna (Bryman & Bell, 2005). Vi anser inte att denna form av urval
skulle ha påverkat respondenternas svar då vi inte personligen kände de revisorer som
tillfrågades.
I Affärsdata fanns vid söktillfället 22 587 registrerade bolag som inlett en konkurs. Då
vi inte hade möjlighet att studera alla dessa bolag var vi tvungna att välja ut ett antal
som kunde ligga till grund för undersökningen. I Affärsdatas register blandas både
aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar. Då studien
endast inkluderar aktiebolag valdes övriga bolagsformer bort.

januari
februari
mars
april
maj
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december

2012

2011

2010

2009

2008

564
608
546
-

468
571
571
438
651
551
433
374
406
537
614
540

483
551
613
519
599
634
454
316
505
574
588
569

574
654
793
696
598
699
534
384
460
528
628
596

Data saknas
Data saknas
Data saknas
4*
1*
Data saknas
Data saknas
Data saknas
116*
380*
366*
552

* Data ofullständig för hela månaden.
Tabell 2. Tillgängliga observationer

Vi valde att studera de bolag som gått i konkurs under en vald tidsperiod för fyra år. Vi
begränsades av att gå längre tillbaka i tiden då det saknades information i Affärsdata.
Då data endast fanns för fyra år tillbaka kunde vi välja att studera januari, februari eller
mars mellan 2009-2012 eller december månad 2008-2011.
Vi fann det intressant att fokusera på bolag som gått i konkurs i slutet av året vilket kan
ses som den tuffaste perioden att bedöma om revisorn har uppnått kvalitet. Detta med
hänsyn till att de flesta företag följer kalenderåret och revisorns uttalanden gäller
därmed till 31 december, innan ett nytt räkenskapsår tar vid. Har ett bolag fått en
varning och försätts i konkurs innan ett nytt räkenskapsår börjar har revisorn varit
korrekt i sin bedömning och därmed uppnått kvalitet i sin revision. Det ska tilläggas att
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en del bolag har brutet räkenskapsår där bokslutet upprättas i april, juni eller augusti
vilket gör att effekten för dessa bolag uteblir. Då data fanns tillgänglig även för
november valde vi att inkludera bolag som gick i konkurs mellan 15-30 november. Att
se på fyra olika år kan ge oss indikationer på att det över tid finns skillnader över
revisorernas benägenhet att ge en varning.
Vi hade likväl kunnat göra ett slumpmässigt urval bland alla konkursdrabbade företag,
men metoden hade gjort att vi inte kunnat se en konjunkturskillnad i lika stor
utsträckning. Genom att notera dagen för revisorns påskrift av revisionsberättelsen hade
vi kunnat hänföra varningarna till olika tidsperioder. Risken hade då varit att vi inte fått
tillräckligt många bolag inom samma tidsperiod för att kunna se om samband förelåg.
Det ska också påpekas att ett slumpmässigt urval kan leda till ett urvalsfel vilket kan få
konsekvensen att de slutliga resultaten inte blir representativa (Bryman & Bell, 2005).
Tagesson & Öhmans (2010) undersökningsperiod sträckte sig från januari-april 2009.
En sådan form av säsongsanalys fann vi inte lika intressant som att se över flera år då
det inte är troligt att det skulle råda några avsevärda skillnader beträffande
varningsandelen mellan fyra efterföljande månader. Optimalt hade varit att studera alla
månader under de fyra åren för att bättre kunna se hur konjunkturen påverkar
revisorernas uttalanden om den fortsatta driften. Då vi hade tidsaspekten emot oss har
inte detta varit möjligt, varför vi istället såg på en vald tidsperiod under vart och ett av
de fyra åren.

5.7 Bortfallsanalys
I Affärsdata fanns vid urvalstillfället 22 587 registrerade bolag som inlett konkurs. Då
vi inte hade möjlighet att genomgå alla dessa uppstod ett medvetet bortfall. Vår studie
fokuserade på de bolag som inlett konkurs under 15-30 november och 1-31 december år
2008-2011. Totalt för dessa perioder fanns 3 478 bolag inregistrerade (Se urvalsträd,
Appendix 6, sid 193). Det ska tilläggas att några av dessa bolag gick i konkurs under
tidigare datum men blev inregistrerade i Affärsdata senare. Vi har tagit hänsyn till detta
genom att se på datumet för konkursens inledning och inte på det datum då ärendet blev
registrerat i databasen. Således sållade vi bort de bolag som inledde konkurs före den
15:e november.
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Vidare valdes alla de bolag som inte uppfyllde 12-månaderskravet bort. Detta innebar
att om tidsrymden mellan det senaste bokslutet och datumet för när bolaget inledde en
konkurs översteg 12 månader registrerades ett bortfall. Detta eftersom en revisor inte
kan klandras för ett uttalande om den tidsfristen överskrids. Bortfall förekom också då
det saknades årsredovisningar i Affärsdata eller att årsredovisningen inte var fullständig
och saknade revisionsberättelse. Det är rimligt att anta att bokföring och utformning av
rapporter släpar efter om ekonomin börjar raseras vilket kan vara en förklarande orsak
till att det saknas årsredovisningar för det senaste räkenskapsåret. En annan orsak kan
vara att verksamheten är vilande.
Vi valde även bort de bolag som föll inom 12-månadersperioden men där ägaren och
styrelsen på egen begären försatt bolaget i konkurs eller där det framgick i
förvaltningsberättelsen att verksamheten under året skulle avvecklas eller övergå i
annan regi. I dessa fall framgick det direkt eller indirekt att den fortsatta driften kom att
upphöra på styrelsens eller ägarnas begäran. Vi betraktade inte detta som en varning av
den fortsatta driften och fann därför ingen anledning till att studera de olika variablerna
i dessa bolag. Nedan följer en beskrivning av hur bortfall har beaktats för de olika
oberoende variablerna.
§

Bransch – När branschen har varit av sådan säregen art att den inte passat in
under våra kategorier har det setts som bortfall.

§

Styrelsens storlek/andel kvinnor/andel oberoende - I vissa fall hade en likvidator
trätt in i styrelsens ställe vilket gjorde att information om styrelsen som fanns
vid konkursens inledning saknades. Detta registrerades som bortfall.

§

Byråtillhörighet – Då det saknades uppgifter om vilken byrå som reviderat
bolaget registrerades ett bortfall.

§

Konsultarvode – Då detta inte framgick registrerades det som bortfall. Likaså
uppstod ett bortfall om en annan byrå än den som utfört revisionen hade skött
konsultation och rådgivning. Detta eftersom vår hypotes om konsultarvoden
bygger på att det är samma byrå som utför konsulttjänsterna vid sidan om
revisionen.	
  

§

Revisorsarvode – När arvoden inte framgick registrerades ett bortfall. I vissa fall
var arvodet noterat till 0 kr och då framgick det som oftast att det var
moderbolaget som stod för kostnaden. Detta har betraktats som bortfall. Vi har
inte funnit någon metod för att finna arvodet för dessa bolag då moderbolagen
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inte specificerat revisionsarvodet för respektive dotterbolag. Även då det inte
framgått att moderbolaget stått för kostnaden trots att arvodet skrevs med 0 kr
noterades ett bortfall då det inte är rimligt att tro att revisionen har utförts gratis.
§

Kompetens - Om två eller flera revisorer har reviderat ett bolag och de har olika
klassificeringar såsom auktoriserad och godkänd har vi registrerat den högsta
titeln.

§

Manlig/kvinnlig revisor - Vid främst större företag är det vanligt att det finns två
eller fler revisorer. Om dessa var av olika kön har variabeln noterats som
bortfall.

§

Manlig/kvinnlig firmatecknare – Om en man och kvinna ägde lika andelar i
bolaget noterades ett bortfall. Bortfall förekom också då det saknades uppgift
om firmatecknare eller då en likvidator hade tagit över företaget.

§

Svensk/utländsk firmatecknare - Bortfall uppstod då det saknades uppgifter om
firmatecknaren. Detta förekom i fall där en likvidator hade tagit över företaget
och således varit den som skrivit under årsredovisningen.

5.8 Interrater reliability
Det finns alltid en risk med datainsamling, exempelvis att någon av oss registrerar
siffror felaktigt i Excel utan att vara medveten om det. Dock har vi, när frågor och
problem i datainsamlingen uppkommit, fört en dialog med varandra i syfte att minska
felaktigheterna och därigenom uppnå en hög reliabilitet. Vi gjorde ett interrater
reliability-test för att se om vi kodat likartat eller om skillnader förekom. Testet innebar
att vi kodade 10 stycken av varandras bolag för att sedan få möjlighet att jämföra om
utfallen blev samstämmiga eller olika. Resultaten visade att vi kodat lika i 98 procent
av fallen. Vi hade för den beroende variabel, varningar om den fortsatta driften, tolkat
punkt fem respektive punkt sex olika i ett fall. Detta kan förklaras av att bedömningar
kring fortsatt drift utifrån företagens årsredovisningar i vissa fall kan vara
svårbedömliga då flera uttryck kan visa på olika grad av varning. I övriga fall var
observationerna utifrån vår skala för varningar om fortsatt drift likartat bedömda.
En felkodning uppstod för konsultarvodet. När det egentligen skulle registreras ett
bortfall skrevs arvodet till noll kronor trots att arvodet inte fanns angivet i någon av
årsredovisningens

noter.

Detta

kan

bli
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sammanställningen görs då en nolla betyder noll kronor i arvode. En utebliven not
behöver inte betyda att företagen i fråga inte skulle belastats av konsultarvoden utan
endast att information om variabeln saknas.
I ett fall hade branschen för försäljning noterats när det egentligen skulle vara handel.
Vi genomförde stickprover i vårt insamlade material i syfte att kontrollera hur vi kodat
branscherna. I stickprovet fann vi endast en felkodning, även denna avsåg branscherna
försäljning respektive handel. I de statistiska testerna valde vi att slå ihop dessa två
branscher då handel och försäljning kan ses som likartade. Då vi valde att koda delar av
varandras insamlade data anser vi att en bättre reliabilitet har erhållits, då vi kunnat
finna varandras misstag och genom detta garantera en bättre kvalitet i datainsamlingen.

5.9 Statistiska tester och analyser
5.9.1 Univariata tester
I ett första skede genomfördes univariata tester som presenterar variablernas
medelvärde och standardavvikelse, men visar också på procentuella fördelningar av viss
variabeldata (Djurfeldt et al, 2010; Bryman & Bell, 2005).
5.9.2 Bivariata tester
I de bivariata testerna ställdes den beroende variabeln mot var och en av de oberoende
variablerna i syfte att studera korrelationen dem emellan (Bryman & Bell, 2005;
Djurfeldt et al., 2010; Saunders, 2009). De bivariata tester som genomförts var Chi-två
och Spearmans Rho.
5.9.2.1 Chi-tvåtest
Chi-tvåtestet syftar till att finna skillnad mellan data som observeras och data som
förväntas (Aronsson, 1997). Genom testet kan det säkerställas om ett observerat
samband verkligen tyder på ett riktigt samband och att det således inte är slumpen som
fastställer resultaten (Bryman & Bell, 2005; Djurfeldt et al., 2010). I chi-tvåtestet kan
inkluderas variabler som är dikotoma och nominalvariabla. Följande oberoende
variabler har ställts i relation till den beroende variabeln i detta test; branschtillhörighet,
revisionsbyråns storlek, revisorns kön och klassificering, den geografiska dimensionen i
form av byrå i Norrland och byrå i storstad samt om firmatecknaren var man, kvinna,
svensk- eller utlandsfödd. Vi undersökte även om kontrollvariabeln förbrukat
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aktiekapital visade på samband. Vi kodade också om variabeln som mäter revisorns
uppdragstid i tre kategorier. Dessa kategorier har utformats med stöd av tidigare
forskning som hävdar att revisionskvalitén är lägre om revisorns uppdragstid är kortare
än tre år (St Pierre & Anderson, 1984) men högre om samarbetet sträcker sig över sju
år. Av dessa resultat gjorde vi följande indelning, 1-3 år, 4-7 år, 8-14 år.
5.9.2.2 Spearmans Rho
För att kunna bedöma korrelationen användes testet Spearmans Rho och inte Pearsons r,
då den beroende variabeln är kvalitativ och inte lämpar sig för Pearsons r (Djurfeldt et
al., 2010). I detta test har vi kunnat avgöra hur stort samband som existerar mellan
variablerna. Dock har en signifikans varit tvungen att infinna sig för att det ska ha varit
intressant att tolka styrkan i ett samband (Djurfeldt et al., 2010). Styrkan kan variera
mellan en perfekt positiv korrelation (+1,0) och perfekt negativ korrelation (-1,0).
5.9.3 Multivariat analys
Den beroende variabeln är en ordinalvariabel (kategoriserad ifrån 1-7) som vi kunde
omvandla till dikotom (varning om fortsatt drift eller ingen varning om fortsatt drift).
Det multivariata testet som vi valde att genomföra och som lämpade sig bäst när den
beroende variabeln är dikotom är binär logistisk regression. Enligt Djurfeldt & Barmark
(2009), Hair et al. (2010) och Edling & Hedström (2003) lämpar sig multipel linjär
regression bättre för kvantitativa variabler, vilket den beroende variabeln inte var i vårt
fall. Vi har därmed avstått från att utföra en multipel regression då den beroende
variabeln inte uppfyller kravet. Därmed har den binära logistiska analysen fått vara
avgörande för det slutliga resultatet (Barmark & Djurfeldt, 2009; Edling & Hedström,
2003).
5.9.3.1 Multikollinearitet
I det binära logistiska testet ville vi undvika multikollinearitet, det vill säga att de
oberoende variablerna korrelerade med varandra och därmed påverkar resultatet för den
beroende variabeln (Edling & Hedström, 2003). För att kunna bedöma om
multikollinearitet förelåg, gjordes en multipel linjär regression för alla oberoende
variabler. I testet ska, enligt Djurfeldt et al. (2010) och Hair et al. (2010), VIF-värdet
studeras. Om detta värde överskrider gränsen 2,5 för en eller flera individuella
oberoende variabler förekommer multikollinearitet och därmed bör variabler som
indikerar detta inte användas i samma regressionsanalys (Barmark & Djurfeldt, 2009).
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6. Empiriskt resultat
ommande kapitel presenterar uppsatsens empiriska resultat som grundas på

det material som samlats in från årsredovisningar. Data har bearbetats i
statistikprogram varifrån vi kunnat göra flera olika tester. Dels har

frekvenstester gjorts och även korrelationstester där två variabler satts i relation, dels
tester som involverat flera variabler. Resultatet analyseras och tolkas i kapital 7.

6.1 Dataanalys
Vårt datamaterial bestod inledningsvis av 1 222 observationer. Då flera av dem var
ofullständiga har dessa exkluderats för att testerna endast skulle inkludera de
observationer där samtliga data fanns tillgänglig i syfte att få enhetliga modeller. Det
bidrog till att 448 observationer exkluderades. Vi har dock använt samtliga
observationer för att fånga andelen varningar om fortsatt drift i syfte att kunna jämföra
med andra studier. Den beroende variabeln hade inga bortfall. Med hänsyn till
bortfallen grundades våra tester på 774 observationer där fullständig data för alla
variabler fanns tillgänglig. Det ska tilläggas att vi nästintill har inkluderat dubbelt så
många observationer i våra regressioner jämfört med Tagesson & Öhman (2010).
Ingen av våra kvot- och intervallvariabler kunde ses som normalfördelade då hela
datamaterialet på 1 222 observationer undersöktes i Kolmogorov-Smirnoftestet. Testet
gjordes åter efter justeringar för bortfall och inkluderade således 774 observationer.
Trots det gav inte Kolmogorov-Smirnoftestet utslag för att variablerna skulle vara
normalfördelade, inte heller då logaritmering gjordes. Vi har dock genom histogram
kunnat se att datamaterialet på 774 observationer blev mer homogent och
observationernas värden tycktes kretsa kring normalfördelningskurvan. Det gav oss en
antydan om att variablerna ändå tenderade att vara normalfördelade.

6.2 Univariat analys
6.2.1 Revisorns benägenhet att ge en varning – beroende variabel
Förutom att enbart se på om det förekommit en varning i en revisionsberättelse eller ej
gjordes en indelning med kategorier för vad som kunde betraktas som en varning men
också för icke varningar. Syftet med att kategorisera olika uttryck var att se i fall det
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fanns skillnader avseende på vilket sätt revisorn formulerar sig och om det fanns
tendenser som tydde på att revisorn försökte använda andra ord än att kategoriskt
uttrycka en varning när så har varit befogat.
Typ av varning fördelat på nominalvariabler
1. Jag vill upplysa/varna allmänheten om bolagets fortsatta drift. Bolaget
kommer inte fortleva inom den närmsta tiden.
2. Det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som väcker betydande tvivel
om fortsatta drift.
3. Bolagets fortsatta drift kan ifrågasättas. Det kan inte uteslutas att
bolagets fortsatta drift är hotad.
4. Bolagets fortsatta drift är helt beroende av att styrelsen/ägarna vidtar
åtgärder eller av andra faktorer.
5. Jag har informerat styrelsen om att upprätta en kontrollbalansräkning
Jag har informerat styrelsen om dess skyldigheter. Styrelsen har att
beakta frågan om likvidation.
6. Mer än halva/hela aktiekapitalet är förbrukat. Aktiekapitalet är inte
återställt. Styrelsen har inte följt reglerna enligt ABL 25:16. De är
således personligt ansvariga för bolagets förpliktelser.
7. Ingen varning om fortsatt drift.
Totalt

Frekvens

Procent

8

0.7

158

12,9

24

2,0

41

3,3

176

14,4

156

12,8

659

53,9

1222

100,0

Tabell 3. Typ av uttryck fördelat på ordinalvariabler

I tabell 3 kan urskiljas frekvensen för varje typ av formulering. Punkt 1 utgör en tydlig
och klar varning vilken endast förekom 8 gånger. I 12,9 procent av fallen uttryckte
revisorn att det fanns en osäkerhetsfaktor om den fortsatta driften men skrev inte
kategoriskt att bolaget inte skulle komma att fortleva inom den närmsta tiden. Punkt 3
och 4 kan ses som svaga varningar där revisorn inte ordagrant varnade för fortsatt drift
utan enbart nämnde att den framtida verksamheten var beroende av åtgärder för att
förbättra den ekonomiska situationen. Punkt 5 och 6 förekom relativt lika många
gånger. Genom dessa formuleringar uppmärksammades intressenterna om att ett
företags aktiekapital var ansträngt och att styrelsen var medveten om det, dock
uttrycktes inte om en ansträngd ekonomi skulle ha någon inverkan på bolagets fortsatta
drift. Punkt 7 förekom i flest fall där revisorn inte formulerat sig på något sätt som
skulle kunna ge indikationer om att det fanns ekonomiska brister som skulle föranleda
en konkurs. Resultaten tyder på att det finns en stor variation för hur revisorerna väljer
att uttrycka sig, både för vad som kan betraktas som varning men också för ickevarningar.
För att identifiera hur många av de undersökta bolagen som fått en varning har vi likt
tidigare studier skapat dikotoma variabler och således betraktat punkt 1-4 som en
varning för fortsatt drift och 5-7 som en icke-varning.
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Varningar om fortsatt drift

Frekvens

Procent

Varning

231

18,9

Ingen varning

991

81,1

1222

100,0

Total

Tabell 4. Antal och andel varningar för fortsatt drift

Tabell 4 visar att andelen varningar om fortsatt drift är 18,9 vilket är i linje med tidigare
svenska studier som påvisat att träffsäkerheten i Sverige är under 20 procent (Tagesson
& Öhman, 2010; Agné & Ruokanen, 2011; Mård & Söderberg, 2010; Jonsson &
Weidenstolpe, 2010). Jämfört med Tagesson & Öhmans (2010) studie hamnar vår andel
av träffsäkerhet 5,4 procentenheter högre vilket tros bero på att vårt urval omfattar en
annan undersökningsperiod som dessutom sträcker sig över perioder hänförda till olika
år.
Vår ambition var också att över tid studera om det fanns skillnader mellan andelen
varningar för att kunna jämföra med konjunkturförändringar och därmed utreda om det
finns en antydan om att varningarna följer med konjunkturen. Vi hänförde därför
datumen för revisorns påskrift i revisionsberättelsen till olika halvårsperioder.
Fortsatt drift

P1

Varning

42 18,4

22 28,2

39 17,2

12 22,8

40 17,6

16 24,2

35 14,2

25 28,1

186 81,6

56 71,8

188 82,8

50 77,2

187 82,4

50 75,8

210 85,8

64 71,9

228 100,0

78 100,0

227 100,0

62

227 100,0

66 100,0

245

89

Ingen varning
Totalt

%

P2

%

P3

%

P4

%

100

P5

%

P6

%

P7

%

100

P8

%

100

Tabell 5. Antal och andel varningar över tid
Period 1: 2008-01-01 – 2008-06-30

Period 5: 2010-01-01 – 2010-06-30

Period 2: 2008-07-01 – 2008-12-31

Period 6: 2010-07-01 – 2010-12-31

Period 3: 2009-01-01 – 2009-06-30

Period 7: 2011-01-01 – 2011-06-30

Period 4: 2009-07-01 – 2009-12-31

Period 8: 2011-07-01 – 2011-12-31

I tabell 5 kan ses att andelen varningar varierade från 14,2 procent till 28,1 procent.
Sämst träffsäkerhet förekom för de revisionsberättelser som skrevs på under perioden
januari-juni 2011. Vi förmodade att träffsäkerheten skulle ha ökat för varje period då
revisorerna bör ha tagit del av de senaste studierna inom ämnet, debatten om
revisionskvalitet och skandaler till följd av uteblivna varningar som påverkat företags
intressenter negativt. Det går dock inte se ett mönster som skulle tyda på att
träffsäkerheten har ökat för varje period.
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Ytterligare en variabel vi har undersökt är om de konkursdrabbade bolagens
revisionsberättelser varit orena, det vill säga avvikit från standard.
Revisionsberättelsen

Frekvens

Procent

Oren

516

66,7

Ren

258
774

33,3
100,0

Total

Tabell 6. Revisionsberättelsen

I

testet

användes

dikotoma

variabler

för

att

undersöka

hur

många

av

revisionsberättelserna som varit orena. När de avvikit från standard har de innehållit en
avvikande mening, upplysning eller reservation. En avvikelse kan ha uppstått på grund
av att årsredovisningen inte har upprättats inom föreskriven tid, att skatter inte inbetalats
i rätt belopp eller tid, att internkontrollen varit bristfällig eller att andra oegentligheter
förekommit. En varning om fortsatt drift eller upplysning om att aktiekapitalet är
förbrukat föranleder också en oren revisionsberättelse. Som kan utläsas i tabell 6 var
66,7 procent av berättelserna i urvalet orena vilket tyder på att revisorerna i de flesta fall
har anmärkt på något som varit felaktigt.
6.2.2 Finansiellt stressade bolag – kontrollvariabel
Ett bolag anses vara finansiellt stressat när mer än halva aktiekapitalet är förbrukat. Alla
bolag som bedöms vara finansiellt stressade bör föranledas av en varning då det
förbrukade kapitalet är en stark indikator på att bolaget har ekonomiska problem
(Eriksson, 2012). Vi satte det egna kapitalet i relation till aktiekapitalet och kunde
därefter omvandla värdena till en dikotom variabel för att avgöra hur många bolag ur
urvalet som var finansiellt stressade.
Bolagens ekonomi
Finansiellt stressade
Ej stressade
Total

Frekvens

Procent

360
414
774

46,5
53,5
100,0

Tabell 7. Finansiellt stressade bolag

Som kan utläsas i tabell 7 var 46,5 procent av de konkursdrabbade bolagen finansiellt
stressade när revisorn skrev på revisionsberättelsen. Tagesson & Öhman (2010) fann ur
sitt urval att 64,1 procent av konkursbolagen var finansiellt stressade. Vi hade en
förväntan om att vi i vårt urval skulle finna en färre andel stressade bolag med tanke på
att våra observationer fanns i slutet av åren. Då majoriteten av bolagen fått
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revisionsberättelsen påskriven under årens första två kvartal kunde antas att bolagens
ekonomi skulle ha försämrats efter revisorns granskning.
6.2.3 Tidsrymd – kontrollvariabler
Tidigare studier har visat att revisionskvalitén kan betraktas som bättre ju fortare ett
bolag går i konkurs efter att en varning uttryckts i revisionsberättelsen. Vi fann att
tidsrymden mellan dagen för revisionsberättelsens godkännande och konkursdagen var i
genomsnitt 192 dagar. Som längst gick det 365 dagar mellan revisorns påskrift och
konkursen. Tagesson & Öhman (2010) fann att genomsnittstiden uppgick till 102 dagar.
Den markanta skillnaden mellan våra studier beror på att vi undersökt bolag i slutet av
åren.
Tidsrymd
Antal dagar mellan
revisionsberättelse och
konkurs
Antal dagar mellan
bokslutsdag och
revisionsberättelse

N
774

Min.
3

Max.
365

Medelvärde
191,84

Std.avvikelse
93,63

774

1

351

189,45

84,58

Tabell 8. Tidsfördröjning

Andra studier har funnit att den tidsfördröjning som finns mellan bokslutsdagen och
revisorns påskrift i revisionsberättelsen har en effekt på revisorns träffsäkerhet vad
gäller going concern-varningar. Vi fann att tidsfördröjningen som kortast var 1 dag och
som längst 351 dagar. Vi fann ett genomsnittligt värde på 189 dagar vilket tyder på att
de flesta bolagen hade sammanställt sin årsredovisning efter sex månader vilket strider
mot lagen och kan således vara en förklaring till att merparten av bolagen hade fått en
oren revisionsberättelse som kunnat upplysa om att räkenskapshandlingarna ej har
upprättats inom föreskriven tid.
6.2.4 Klientförutsättningar – oberoende variabler
Flera forskare hävdar att en klients storlek kan ha en effekt på revisorns oberoende då
en större klient inbringar ett högre revisionsarvode och kan också ge revisorn högre
status. Klientens storlek har mätts med hjälp av nettoomsättning, balansomslutning och
antalet anställda.
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Klientens storlek
Nettoomsättning
Balansomslutning
Antal anställda

N
774
774
774

Min.
0,0
0,0
0,0

Max.
432 milj
448 milj
306 st

Medelvärde
8,5 milj
5,7 milj
6,3 st

Std.avvikelse
25 milj
37 milj
15,4 st

Tabell 9. Klientens storlek

I tabell 9 kan utläsas att nettoomsättningen varierade mellan 0 kronor och 432 miljoner
kronor. Medelvärdet beräknades ligga på 8,5 miljoner kronor och standardavvikelsen
från medelvärdet på 25 miljoner kronor. Balansomslutningen varierade mellan 0 kronor
och 448 miljoner kronor och medelvärdet låg på 5,7 miljoner kronor. Avvikelsen från
medelvärdet för balansomslutningen beräknades till 37 miljoner kronor.

Antalet

anställda varierade mellan 0 och 306 stycken. Medelantalet beräknades till 6,3 stycken
och standardavvikelsen från medelvärdet var 15,4 stycken anställda.
I urvalet kunde vi täcka in nästintill samtliga av de branscher som utgjorde SNIkodsindelningen (Se Appendix 5, sid. 192). De tre branscher som inte förekom var
bransch O (Offentlig förvaltning och försvar, obligatorisk socialförsäkring), bransch T
(Förvärvsarbete i hushåll, hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget
bruk) och bransch U (verksamhet vid internationella organisationer, utländska
ambassader). Vi förmodar, precis som (Jonasson & Swanberg, 2011), att dessa
branscher är ovanliga att bedriva i aktiebolagsform varför de inte kunnat urskiljas i
urvalet. De fem branscher som förekom mest var: bransch G; (handel) 249 gånger,
bransch F; (byggverksamhet) 165 gånger, bransch D; (försäljning) 111 gånger, bransch
C; (tillverkning) 110 gånger och bransch I; (Hotell- och restaurangverksamhet) 95
gånger.
Något som inte tidigare studerats i Sverige är vilken effekt styrelsen har på revisorernas
benägenhet att uttrycka en varning om fortsatt drift. Vi har i det teoretiska avsnittet
argumenterat att såväl styrelsens storlek som andelen kvinnor och oberoende ledamöter
bör ha en positiv effekt för revisionskvalitén.
Styrelsen
Antal styrelsemedl.
Antal kvinnor
Andel kvinnor (%)

N
774
774
774

Min.
1
0
0,0

Max.
10
4
1,0

Medelvärde
2,1
0,64
0,28

Std.avvikelse
0,94
0,71
0,30

Tabell 10. Styrelsen

Vi fann att antalet styrelsemedlemmar varierade mellan en och tio representanter.
Medelvärdet låg på 2,1 medlemmar och standardavvikelsen på en styrelserepresentant
vilket vi anser speglar datamaterialet väl då de flesta bolagen som ingick i urvalet har
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varit mindre och haft två till tre styrelsemedlemmar. Antalet kvinnor i styrelserna
varierade mellan noll till fyra stycken och medelvärdet för kvinnor var 0,64 stycken.
Avvikelsen ifrån medelvärdet beräknades till 0,71 kvinnliga styrelsemedlemmar.
Andelen kvinnlig representation varierade från noll till 100 procent då det fanns
styrelser som saknade kvinnor men också styrelser som enbart bestod av kvinnor.
Medelandelen kvinnor uppgick till 28 procent. Sammantaget kan konstateras att
kvinnorna är få i styrelserna och könsfördelningen ojämnt fördelad. I en studie som
undersökte varför företag erhåller orena revisionsberättelser varierade också kvinnliga
medlemmar mellan noll till fyra stycken och antalet styrelsemedlemmar varierade
mellan en till 11 representanter (Jonasson & Swanberg, 2011).
6.2.5 Byråförutsättningar – oberoende variabler
Det finns en mängd olika revisionsbyråer som skiljer sig åt beroende på storlek, rykten
och kompetens. Det finns anledning att tro att revisorernas förmåga och benägenhet att
ge en varning skiljer sig åt beroende på vilken byrå de arbetar på. Utifrån de granskade
årsredovisningarna har vi identifierat 332 olika byråer. Byråerna har kodats utifrån
nominalvariabler vilket bidragit till att de kunnat fördelas utifrån sin storlek. De mindre
byråerna förekom i 54 procent av fallen medan de mellanstora bolagen, Grant Thornton,
SET och BDO var mer sällsynta (15 procent). Byråerna tillhörande Big 4; Deloitte,
Ernst & Young, KMPG och PWC var representativa i 31,0 procent av fallen.
Revisionsbyrå
Big 4
Mellanstora
Små övriga
Totalt

Frekvens
240
116
418
774

Procent
31,0
15,0
54,0
100,0

Tabell 11. Revisionsbyråerna

I såväl tidigare forskning som i revisionsbranschen har det diskuterats om vilka effekter
revisionsarvodet och konsultarvodet har på revisorernas arbete. En del menar att
arvodenas storlek kan få revisorn att åsidosätta sitt oberoende. Argument har också förts
fram om att konsulttjänster gynnar revisionskvalitén eftersom revisorn är mer insatt i
klientens verksamhet och kan därmed göra en bättre granskning.
Arvoden
Revisionsarvode
Konsultarvode

N
774
774

Min.
1 000 kr
0 kr

Max.
319 000 kr
404 594 kr

Medelvärde
19 226 kr
12 996 kr

Tabell 12. Revisions- och konsultarvoden
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Std.avvikelse
23 592 kr
29 968 kr

	
  

I tabell 12 kan utläsas att arvodet för revision varierade mellan 1000 kronor till 319 000
kronor. Medelvärdet uppgick till 19 226 kronor, vilket kan jämföras mot Tagesson &
Öhman (2010) som beräknade medelvärdet till 15 865 kronor. Konsultarvodet varierade
mellan 0 kronor och 404 594 kronor. Medelvärdet för konsultarvodet uppgick till 12
996 vilket kan jämföras med Tagesson & Öhmans (2010) värde på 13 518 kronor.
6.2.6 Revisorsförutsättningar – oberoende variabler
Vi argumenterade i kapital 4 att såväl revisorns kön som dess kompetensnivå kan ha
effekter på hur benägen den är att ge en going concern-varning till en klient. Vår
föreställning var att auktoriserade revisorer och kvinnor i större utsträckning skulle
förknippas med varningar. I tabell 13 kan ses att 342 bolag hade reviderats av godkända
revisorer vilket motsvarade 44,2 procent. De auktoriserade revisorerna motsvarade 55,8
procent av urvalet och hade således reviderat 432 bolag. Vi har dock ingen vetskap om
en och samma revisor har reviderat flera av de bolag som ingick i urvalet.
Revisors kompetens

Frekvens

Procent

342

44,2

432

55,8

774

100,0

Godkänd
Auktoriserad
Total

Tabell 13. Kompetens

Sett till könsfördelningen mellan revisorerna var majoriteten av dem män. Endast 135
kvinnor fanns med i urvalet vilket motsvarade 17,4 procent. I en studie gjord av
Jonasson & Swanberg (2011) var också fördelningen av manliga respektive kvinnliga
revisorer likt vårt utfall med 84,9 procent manliga revisorer respektive 15,1 procent
kvinnliga revisorer.
Revisorns kön

Frekvens

Procent

639

82,6

135

17,4

774

100,0

Man
Kvinnor
Total

Tabell 14. Revisorns kön

Vi kan likt Jonasson & Swanberg (2011) argumentera för att vi heller inte för denna
variabel kan veta ifall en och samma revisor har reviderat flera av bolagen vilket i
sådana fall skulle kunna ge ett snedvridit resultat.
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6.2.7 Intressentförutsättningar – oberoende variabler
Revisorn existerar till stor del för att förse ett bolags intressenter och allmänheten med
information som de kan använda för att fatta beslut om de ska avsluta eller inleda ett
samarbete med ett företag. Det finns därför anledning att tro att revisorn kan beakta och
se till intressenterna när den gör sina bedömningar varför vi har mätt bank- och
leverantörsskulder men även antalet anställda. Bankskulderna satt i relation till
balansomslutningen var som mest 99 procent med ett medelvärde på 26,9 procent.
Andelen leverantörsskulder var som lägst noll procent och som högst 97 procent.
Medelvärdet för leverantörsskulder satt i relation till balansomslutningen uppvisade
24,9 procent. Antalet anställda varierade mellan 0 till 306 stycken. Medelantalet
anställda var 6,3 stycken och standardavvikelsen ifrån medelvärdet var 15,4 stycken
anställda.
Intressenter
Andel bankskuld
Andel lev.skuld
Antal anställda

N
774
774
774

Min.
0,0
0,0
0,0

Max.
0,99
0,97
306

Medelvärde
0,2699
0,2496
6,3

Std.avvikelse
0,23077
0,26707
15,4

Tabell 15. Klientens intressenter

6.2.8 Relationsförutsättningar – oberoende variabler
Argument talar både för och emot långvariga relationer mellan revisorn och klienten. Vi
fann därför anledning att undersöka om revisorns uppdragstid hade någon inverkan på
dennes benägenhet att utfärda en varning om fortsatt drift.
Affärsdata kunde endast lista årsredovisningar från år 1998 vilket gjorde att vi enbart
har kunnat gå 14 år tillbaka i tiden för att se hur länge en och samma revisor reviderat
ett bolag där samma firmatecknare eller styrelserepresentanter fanns verksamma. I
tabell 16 kan ses att medelvärdet för uppdragstiden uppgick till 4 år och
standardavvikelsen till 2,99 år.
Uppdragstid
Uppdragstid i år

N
774

Min.
0

Max.
14

Medelvärde
4,99

Std.avvikelse
2,99

Tabell 16. Revisorns uppdragstid

Manliga firmatecknare var representerade i 648 fall av 774. Kvinnliga firmatecknare
förekom endast i 16,3 procent av fallen vilket motsvarade 126 fall. Könsfördelningen
var ojämnt fördelad och speglade männen i betydligt större utsträckning. Svenskfödda
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firmatecknare fanns med i 698 observationer vilket gav en procentsats på 90,2.
Utlandsfödda firmatecknare fanns med i 76 fall vilket motsvarar 9,8 procent av urvalet.
Firmatecknare

Frekvens

Procent

648

83,7

126

16,3

774

100

698

90,2

76

9,8

774

100

Man
Kvinna
Total
Svenskfödd
Utlandsfödd
Total

Tabell 17. Firmatecknarens kön och etnicitet

6.2.9 Geografiska förutsättningar – oberoende variabler
Vi hade en föreställning om att orten för revisorns arbetsplats och avståndet mellan
revisorn och klienten skulle ha en påverkan på revisorns möjlighet att göra en bra
revision och ge en varning när så var befogat. Utifrån en dikotom variabel har vi noterat
om en revisionsbyrå varit belägen i Norrland eller i övriga Sverige. Från urvalet var
89,1 procent av byråerna belägna i övriga Sverige och således reviderades 84 stycken
konkursbolag av revisorer i Norrland.
Geografiskt läge
Byrå i norr
Byrå i övriga Sverige
Total

Frekvens

Procent

84

10,9

690

89,1

774

100,0

Tabell 18. Revisorer i Norrland

Med nominalvariabler kategoriserades städerna för revisionsbyråernas kontor utefter
ortens storlek. I de flesta fallen var revisorn verksam på en ort där invånarantalet var
mindre än 50 000 personer. Revisionsbyråer belägna i städer över 200 000 invånare,
således Stockholm, Göteborg och Malmö förekom i 267 fall av 774. Revisorer
verksamma i mellanstora städer förekom i 28,2 procent av fallen.
Stadsstorlek
> 200 000
50 000- 200 000
< 50 000

Frekvens

Procent

267

34,5

218

28,2

289

37,3

774

100,0

Total

Tabell 19. Stadsstorlek
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Genom att notera orterna för revisionsbyrån och klienten har vi kunnat räkna fram
avståndet i kilometer mellan parterna. Noll kilometer har noterats när parterna varit
verksamma på samma ort. Vi har identifierat ett längsta avstånd mellan revisor och
klient på 135,8 mil. Medelvärdet uppvisar ett värde på 4,3 mil och standardavvikelsen
på 12,3 mil.
Avstånd
Avstånd i kilometer

N
774

Min.
0,0

Max.
1358

Medelvärde
42,90

Std.avvikelse
123,15

Tabell 20. Avstånd mellan revisor och klient

6.3 Bivariat analys
6.3.1 Chi-tvåtest
Alla de variabler som varit möjliga för ett chi-tvåtest har undersökts. Nedan presenteras
de variabler där ett samband med en signifikansnivå under tio procent har funnits. Pvärden för övriga variabler kan ses i Appendix 2 (sid. 189).
Förbrukat aktiekapital visar stark signifikans gentemot going concern-varningar (Pvärde = 0,0001). Testet tyder på att bolag med ett förbrukat aktiekapital erhåller fler
going concern-varningar jämfört med bolag vars aktiekapital är intakt. Det torde bero på
att ett förbrukat aktiekapital är en tydlig indikator på att ett bolag har finansiella
problem.
Bransch D + G (Handel och Försäljning) uppvisade, då dessa variabler adderades,
signifikans gentemot going concern-varningar på enprocentsnivån (P-värde = 0,001).
Testet tyder på att bolag som driver verksamhet inom handel och försäljning tenderar att
erhålla varningar om fortsatt drift.
Bransch J (Information och kommunikation) uppvisade signifikans mot den
beroende variabeln på enprocentsnivån (P-värde = 0,006). Testet tyder på att företag
verksamma inom informations- och kommunikationsbranschen tenderar att erhålla
going concern-varningar.
Mellanstora byråer varnar om en klients fortsatta drift i fler fall än vad Big 4 och
mindre byråer gör. Signifikans uppnåddes på femprocentsnivån (P-värde = 0,018).
Mindre byråer uppvisade signifikans på en femprocentsnivå (P-värde = 0,045). Testet
tyder på att dessa byråer i färre fall är benägna att varna om den fortsatta driften i
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klientföretag. Vi har också kunnat testa varje byrå tillhörande Big 4 och varje byrå som
betraktas som mellanstor individuellt genom att göra om variablerna till dikotoma.
Övriga mindre byråer har fått utgöra en egen grupp.
Ernst & Young kan sägas varna för fortsatt drift i fler fall än andra byråer då testet är
signifikant på femprocentsnivån (P-värde = 0,011).
SET visar signifikans på enprocentsnivån (P-värde = 0,009) gentemot den beroende
variabeln. Testet visar att revisorer anställda på denna byrå är mer benägna att uttrycka
varningar.
BDO uppvisade signifikans på femprocentsnivån (P-värde = 0,031). Testet visar att
revisorer på BDO kan förknippas med att uttrycka fler going concern-varningar till sina
klienter.
Revisorer verksamma i större städer varnar om fortsatt drift vid fler tillfällen jämfört
med revisorer på mindre och mellanstora orter. Signifikansnivån uppnås på
tioprocentsnivån (P-värde = 0,056).
Revisorer verksamma på mindre orter varnar för en klients fortsatta drift vid färre
tillfällen. Testet är signifikant på 10-procentsnivån (P-värde = 0,063).
Firmatecknare med utländsk bakgrund kan förknippas med going concernvarningar. Testet är signifikant på femprocentsnivån (P-värde = 0,049) och tyder därför
på att företagare med utländsk bakgrund tenderar att få fler varningar om fortsatt drift
än vad personer med svenskt ursprung får.
6.3.2 Spearmans Rho
Samtliga variabler har testats med Spearmans Rho. I tabell 21 kan ses vilka av
variablerna som korrelerar med den beroende variabeln, varning om fortsatt drift, och
hur de oberoende variablerna förhåller sig till varandra.
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4

0,01

0,04

7

0,02* -0,09* 0,01**

0,02

6

8

9

10
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0,01

0,01	
  

-‐0,01	
   0,07*

0,08**	
   -‐0,03	
  

0,07*	
   0,05	
  

17. BDO

0,02

-0,02

0,03

0,02

0,03
-0,04 -0,07* -0,06 -0,09** -0,05

-0,01

0,02	
  

0,04	
  

0,02	
   0,15**	
   -‐0,01	
   -0,06

22. Kön

23. Andel
bankskulder
24. Andel
levskulder
25. Uppdragstid

-0,05

0,01

0,12** -0,02

0,03

0,05
-0,04

-0,02

0,02

0,04

-0,10*

0,01

0,01

-0,05

-0,01

-0,02

-0,06 0,11** 0,02

0,05

0,08*

0,03

-0,01

0,01

0,05

-0,02

-0,02

0,02

-0,06

-0,03

-0,03

0,04

-0,03

0,03 0,10**
-0,04

-0,02 0,46** 0,01

0,07*

-0,04

16

17

0,06*

0,01

-0,01

-0,04

0,01

-0,03

0,02

0,06

0,10* -0,14** 0,37

0,03

0,02

-0,02

-0,02

-0,03

0,01

-0,05

0,04

-0,04

0,04

0,02
0,03 0,10** 0,09

0,01

-0,05

21

22

0,01

0,01

0,05

-0,07* -0,04

0,05

0,01

0,03

0,05

23

0,01

0,02

24

-0,03

-0,07

-0,03

0,07*

0,01

-0,04

-0,04

-0,05 0,14** -0,09** -0,01

-0,02

25

26

-0,02 -0,06*

-0,02

-0,02

0,02

0,03 -0,09** -0,03

-0,01 0,10** 0,02

0,06*

-0,01 0,08** 0,01 0,09** -0,04

0,07*

0,03

0,01

0,03 -0,08** 0,03

-0,02

0,13**

20

-0,04 0,15** 0,02** -0,01

-0,04 0,19**

0,05

-0,02 -0,06* -0,01

-0,06

-0,01

-0,01

0,09** 0,01 -0,17** 0,03

-0,02

0,04 -0,20**

19

-0,10 -0,15** -0,13** -0,02 0,15** -0,17** -0,17** -0,01 0,17** 0,03

-0,02

-0,02

-0,02

-0,01

0,02

0,01

0,05

0,08*

-0,01

-0,01 0,09** -0,02 -0,07* -0,06

0,07* 0,06*

0,02

-0,04

-0,05

0,01

0,03

-0,01

0,05

-0,01

-0,01 0,13** -0,01

18

Tabell 21. Spearmans Rho-tester.
*** Korrelation är signifkant på 0,00001-nivån (2-sidig) ** Korrelationen är signifikant på 0,01-nivån (2-sidig) * Korrelationen är signifikant på 0,05-nivån (2-sidig)

0,01

-‐0,07*	
   -‐0,01	
   -‐0,04	
   0,09** -0,01

-‐0,04	
   -0,02
-0,02

0,05	
  

-0,03

-‐0,04	
  

0,01	
   0,01	
   -‐0,02	
   -0,03 -0,11** -0,10** -0,11** 0,06* -0,02
26. Relation
man-man
27. Relation rev- 0,06*	
   -‐0,04	
   -‐0,01	
   -0,07* 0,05 0,09** 0,08* 0,04 0,04
utländsk firmatec.
0,06*	
   0,04	
   -‐0,03	
   -0,03 0,02 -0,01 0,02 -0,06 -0,01
28.Stadsstorlek

0,02	
   -0,11** 0,10** 0,06

0,02

-0,02 -0,08** 0,02

0,05	
  

-0,04

-‐0,01	
  

0,02

-0,03

-0,05

-0,05

-0,01

0,04

0,07*

0,15**	
   0,18**	
   -‐0,04	
   0,13** 0,29** 0,13** 0,12** 0,01

0,04

0,06

-0,01

0,02

0,02

-0,05

0,04 0,19** -0,03

-0,04

-0,05 0,10** 0,08** 0,07*

-‐0,01	
   -0,01

0,03	
  

-‐0,01	
  

0,04

0,04	
  

15

-0,04 -0,07* -0,06* -0,09** -0,06

-0,05 -0,09** -0,07* -0,11**

14

0,03 -0,18** -0,35** -0,27** -0,43** -0,26** -0,21** -0,21**

0,06

0,04

-0,03

0,11**	
   -‐0,17**	
   -‐0,04	
   -0,04 0,53** 0,55** 0,43** 0,04 0,01** 0,17** -0,13** 0,04

19. Konsultarvodet
20. Revisionsarvodet
21. Kompetens

29. Byrå i
Norrland
30. Avstånd
revisor-klient

-0,05 -0,09**

0,01

13

-0,06 -0,08* -0,14** -0,11**

0,02

0,01

12

0,09

0,11*

-0,04

-0,03

-0,04

0,04

0,02

0,01

0,05

11

0,12*

0,03

0,04	
   0,11*	
   -‐0,01	
   -0,09 0,33** 0,37** 0,25** -0,02

-0,03

-0,04

0,06

-0,02

0,02

0,04

-0,03

0,05

-0,01

0,10** -0,02

0,01	
   0,08** -0,07* -0,10** -0,09*

0,03

-0,02

0,02

-0,04

0,02

-0,02

0,01

18. Övriga byråer -‐0,06*	
   0,04	
  

0,02

-‐0,01	
   -‐0,01	
   -‐0,03	
  

15. Grant
Thornton
16. SET

0,02

0,02

0,01	
   -0,08** 0,01

-‐0,02	
   -‐0,02	
  

14. PWC

0,03

-0,01

0,02

0,01	
  

-‐0,01	
   -‐0,01	
  

13. KPMG

-0,02

0,02

0,08*	
   -‐0,03	
   -‐0,02	
   -0,06* 0,07* 0,07*

12. E & Y

-‐0,09*	
   0,13**	
   -‐0,05	
   -0,12** 0,15** 0,16** 0,21** -0,02 -0,02
9. Styrelsens
storlek
10. Andel kvinnor 0,01	
   0,05	
   0,01	
   -0,01 -0,16 -0,09 -0,17** 0,08* 0,01 -0,04**
i styrelsen
-‐0,06	
   -‐0,06	
   0,04	
   -0,08* 0,01 0,07 -0,01 0,03 0,02 0,01 -0,03
11. Deloitte

8. Bransch D & G 0,12**	
   0,04	
   -‐0,01	
  

-0,02

0,08**	
   -‐0,04	
   -‐0,09	
   -0,03

7. Bransch J

0,01

0,04	
   0,16**	
   -‐0,02	
   0,09** 0,69** 0,58**

5

6. Antal anställa

5. Balansomslutn. 0,04	
   0,32**	
   -‐0,02	
   -0,11** 0,73**

Varning
1
2
3
1. Finansiell
0,18**	
   	
  
	
  
stress
2. Antal dagar: -‐0,09**	
  -‐0,96**	
   	
  
revision-konkurs
0,14**	
   0,11**	
   0,14**	
  
3.
Antal konkurs
dagar:
mjjjjjjjj
bokslut-revision
4. Nettoomsättn. 0,04	
   -‐0,20**	
   -‐0,03	
   -0,13**

28

29

-0,02 0,17** -0,04

0,05 0,26**

0,08*

27

	
  

	
  

Förbrukat aktiekapital visar på stark signifikans (P-värde = 0,0001). Korrelationen,
det vill säga styrkan är 0,177 och kan således ses som svagt positiv. Testet kan tolkas
som att företag som har mer än halva aktiekapitalet förbrukat löper större risk att erhålla
en varning om den fortsatta driften vilket stämmer överens med variabelns syfte.
Tagesson & Öhman (2010) uppvisade för denna variabel en korrelation på 0,186 på en
enprocentig signifikansnivå.
Antal dagar mellan påskriven revisionsberättelse och inledd konkurs påvisar en
svag negativ korrelation då dess korrelationskoefficient är -0,092, dock är signifikansen
stark (P-värde = 0,0001). Korrelationen kan tolkas som att revisorn har varit benägen att
ge en varning ju kortare tid som förflutit mellan uttryckt varning och inledd konkurs.
Tagesson & Öhman (2010) påvisade för denna variabel ett negativt samband (-0,114)
som var signifikant på femprocentsnivån. Revisionskvalitén kan ses som bättre ju
kortare tid som förflutit mellan datumen eftersom revisorn kan antas ha gjort en korrekt
bedömning då klienten faktiskt har gått i konkurs.
Antal dagar mellan bokslutsdag och revisorns påskrift i revisionsberättelsen tyder
på signifikans mot den beroende variabeln på enprocentsnivån (P-värde = 0,001)
Korrelationskoefficienten visar 0,138 och tyder således på att det föreligger en svag
positiv korrelation. Det kan tolkas som att ju fler antal dagar som förlöper från
bokslutsdagen till dess att revisorn undertecknar revisionsberättelsen desto mer troligt är
det att bolaget erhåller en going concern-varning. Det torde bero på att revisorn genom
tidsfördröjningen kunnat beakta händelser som uppstått efter bokslutsdagen i sin
revision och således kunnat göra en mer säker bedömning av klientens framtid.
Bransch D + G (Handel och försäljning) visade sig svagt korrelera med going
concern-varningar då koefficienten var 0,121 och signifikans uppnåddes på
enprocentsnivån (P-värde = 0,001). Korrelationen är positiv och indikerar att företag
verksamma inom handel och försäljning i större utsträckning får varningar om fortsatt
drift i förhållande till övriga branscher i vårt urval.
Bransch

J

(Information

och

kommunikation)

uppvisade

signifikans

på

enprocentsnivån (P-värde = 0,006) gentemot den beroende variabeln. Korrelationen är
positiv men svag då korrelationskoefficienten är 0,078. Detta resultat tyder på att
företag verksamma inom informations- och kommunikationsbranschen löper större risk
att erhålla en going concern-varning än vad övriga branscher i vårt urval gör.
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Styrelsens storlek uppvisade signifikans gentemot going concern-varningar på
femprocentsnivån (P-värde 0,049). Korrelationens stryka är -0,085 och tyder således på
en svag negativ korrelation vilket tolkas som att ju mindre styrelsen är desto större risk
är det att ett företag får en going concern-varning.
Ernst & Young visade en svag positiv korrelation gentemot varningar då
korrelationskoefficienten blev 0,078. Signifikans uppnåddes på femprocentsnivån (Pvärde = 0,011). Resultaten kan tolkas som att Ernst & Young i fler fall än andra byråer
är benägna att uttrycka en varning i revisionsberättelsen angående den fortsatta driften.
SET påvisade en positiv korrelation gentemot den beroende variabeln med en
korrelationskoefficient på 0,079. Signifikans uppnåddes på enprocentsnivån (P-värde =
0,009). Det tyder på att revisorer som arbetar på SET, som betraktas som en mellanstor
byrå, utfärdar fler varningar om fortsatt drift jämfört med vad Big 4 och mindre övriga
byråer gör.
BDO gentemot den beroende variabeln visade signifikans på femprocentsnivån (Pvärde = 0,031). Korrelationskoefficienten är 0,045 vilket tyder på att det föreligger en
svag positiv korrelation. BDO tillhör kategorin mellanstora byråer vars revisorer
tenderar att oftare varna om fortsatt drift än vad Big 4 och andra byråer gör.
Övriga byråer uppvisade en negativ korrelation med korrelationskoefficienten -0,060
och en signifikans på femprocentsnivån (P-värde = 0,045). Korrelationen kan tolkas
som att mindre byråer i färre fall än andra byråer avger going concern-varningar.
Revisionsarvodet visade sig korrelera med varning om fortsatt drift då signifikansen
var stark (P-värde = 0,0001). Korrelationen är positiv då koefficienten visade värde
0,107. Tolkningen blir att ju högre revisionsarvodet är, desto mer tenderar revisorn att
varna. Tagesson & Öhman (2010) fann inte någon signifikans mot revisionsarvodets
storlek men däremot gentemot konsultarvodet vilket våra tester inte tyder på.
Andel leverantörsskulder gentemot den beroende variabeln visade signifikans på
enprocentsnivån (P-värde = 0,001). Korrelationskoefficienten visade en positiv
korrelation på 0,148 vilket betyder att ju större andel leverantörsskulder i förhållande till
totala tillgångar desto mer blir revisorn benägen att varna om ett bolags fortsatta drift.
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Utländsk firmatecknare visade svag positiv korrelation mot varning om fortsatt drift
med korrelationen 0,056 och en signifikans på femprocentsnivån (P-värde = 0,049)
vilket innebär att firmatecknare med utländskt påbrå tenderar att erhålla fler going
concern-varningar än vad svenskfödda firmatecknare får.
Stadsstorlek visade sig ha en positiv signifikant korrelation mot varningar (P-värde =
0,033) då korrelationskoefficienten visade 0,060. Detta kan tolkas som att revisorer
verksamma i Stockholm, Göteborg och Malmö tenderar att varna om den fortsatta
driften i fler fall än revisorer verksamma på andra orter i Sverige.
Avståndet mellan klient och revisor, vilket har mäts i kilometer uppvisade en negativ
korrelation gentemot den beroende variabeln då korrelationskoefficienten var -0,072.
Variabeln var signifikant på femprocentsnivån (P-värde = 0,011). Detta kan tolkas om
att ju kortare avstånd mellan revisorn och klienten ju mer benägen är revisorn att varna
om fortsatt drift.

6.4 Multivariat analys
6.4.1 Multikollinearitet
I multikollinearitetstestet gav nettoomsättning, balansomslutning och antalet anställda
VIF-värden som låg nära gränsen 2,5. Vi undersökte även värdena för revisions- och
konsultarvoden. Testet visade på att de inte borde påverka varandra då VIF-värdet låg
på godtagbara nivåer. Vi valde att ändå särskilja på dessa variabler då de möjligen
kunde ha inverkan på varandra, eftersom nettoomsättning, balansomslutning och antalet
anställda är mått för klientens storlek.
När vi inkluderade styrelseantalet och andelen kvinnor blev VIF-värdet under 2,5. Vi är
medvetna om att dessa två oberoende variabler kunde påverka varandra varför vi har
varit försiktiga med att ta med dem i samma analysmodeller.
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6.4.2 Binär logistisk regression
I denna regression har vi laborerat och skapat modeller. Ett femtiotal modeller har
testats varifrån vi kunnat välja ut dem som speglar det genomsnittliga resultatet.
Logistisk
regression
Finansiell stress
Antal dagar:
revision-konkurs
Antal dagar:
balansdag- revision
Nettoomsättning
Balansomslutning
Antal anställda
Bransch C

Modell 1
B

Modell 2

P-värde

Förv. B

B

P-värde

Förv. B

2,704***

0,0001

14,939

2,543***

0,0001

12,718

-1,460***

0,0001

0,232

-1,603***

0,0001

0,201

0.889**

0,004

2,432

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,106

0,206

1,112

-

-

-

-

-

-

0,005

0,549

1,005

-0,083

0,862

0,920

-0,227

0,638

0,797

Bransch D + G

1,103***

0,0001

3,013

0,975***

0,0001

2,651

Bransch J

2,719***

0,0001

15,163

2,655***

0,0001

14,226

Bransch L

0,861

0,202

2,366

0,980

0,126

2,665

Styrelsens storlek

-0,630†

0,090

0,532

-

-

-

Styrelse, kvadrat

-

-

-

-

-

-

Andel kvinnor i
styrelsen
Deloitte

-

-

-

-0,376

0,438

0,687

-

-

-

-

-

-

Ernst & Young

0,847*

0,037

2,334

0,845*

0,036

2,328

KMPG

0,370

0,417

1,448

0,379

0,402

1,461

-0,006

0,987

0,994

-0,033

0,932

0,968

Grant Thornton

-0,584

0,303

0,558

-0,477

0,395

0,621

SET

1,309*

0,040

3,701

1,437*

0,026

4,206

BDO

0,723

0,134

2,060

0,902*

0,043

2,464

-

-

-

-

-

-

0,791***

0,0001

2,206

0,777***

0,0001

2,174

0,014

0,959

1,014

0,027

0,917

1,028

0,559

0,231

1,748

0,385

0,453

1,470

-0,158

0,736

0,854

-

-

-

PWC

Övriga mindre
byråer
Revisionsarvode
Revisorns
kompetens
Revisorns kön
Andel Bankskulder
Andel Lev.skulder

-

-

-

1,157*

0,021

3,182

Revisorns
uppdragstid
Utl.födda
firmatecknare
Relation man-man

-0,033

0,441

0,967

-0,041

0,337

0,960

0,481

0,289

1,617

0,302

0,490

1,353

0,203

0,616

1,225

0,119

0,801

1,127

-

-

-

0,028

0,931

1,029

Storstad
Mellanstor stad

-

-

-

0,281

0,369

1,325

Liten stad

-0,086

0,765

0,918

-

-

-

Revisionsbyrå i
Norrland
Avstånd klient –
revisor
Constant

-0,137

0,751

0,872

-0,203

0,640

0,816

-0,001

0,625

0,999

-0,001

0,466

0,999

Förutsägelse i naiv
modell (%)
Förutsägelse i
faktisk modell (%)
Nagelkerke R2 (%)
(n) inkluderade i
modellen

-14,925***
85,4

-8,797***
85,4

85,4

86,4

39,0
774

37,4
774

Tabell 22. Logistisk binär regression, modell 1 och 2
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Logistisk
regression
Finansiell stress
Antal dagar:
revision-konkurs
Antal dagar:
balansdag- revision
Nettoomsättning
Balansomslutning

Modell 3
B

Modell 4

P-värde Förv. B

B

P-värde Förv. B

2,550***

0,0001

12,812

2,443***

0,0001

11,504

-1,517***

0,0001

0,219

-1,606***

0,0001

0,201

0,914**

0,004

2,495

-

-

-

0,081

0,310

1,084

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Antal anställda

-

-

-

0,005

0,490

1,005

Bransch C

-0,164

0,736

0,848

-0,242

0,615

0,785

Bransch D + G

1,014***

0,0001

2,758

0,919***

0,0001

2,506

Bransch J

2,875***

0,0001

17,718

2,600***

0,0001

13,468

Bransch L

1,058

0,110

2,880

0,985

0,117

2,678

Styrelsens storlek

-

-

-

-0,749*

0,033

0,473

Styrelse, kvadrat

-0,035

0,261

0,966

-

-

-

Andel kvinnor i
styrelsen
Deloitte

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-18,082

0,999

0,000

Ernst & Young

0,856*

0,037

2,355

-

-

-

0,402

0,379

1,495

-

-

-

KMPG
PWC

0,002

0,997

1,002

-

-

-

Grant Thornton

-0,523

0,357

0,593

-

-

-

SET

1,437*

0,024

4,210

-

-

-

BDO

0,759

0,119

2,136

-

-

-

-

-

-

-0,375

0,131

0,687

0,800***

0,0001

2,225

0,793***

0,0001

2,209

0,044

0,868

1,045

0,100

0,692

1,105

0,610

0,193

1,840

0,520

0,259

1,683

Övriga mindre
byråer
Revisionsarvode
Revisorns
kompetens
Revisorns kön
And. Bankskulder

-

-

-

-

-

-

And. Lev.skulder

0,764

0,148

2,148

1,139*

0,022

3,123

Revisorns
uppdragstid
Utl.födda
firmatecknare
Relation man-man

-0,030

0,487

0,970

-0,041

0,329

0,960

0,449

0,319

1,567

0,464

0,288

1,591

0,245

0,546

1,277

0,307

0,441

1,360

Storstad

0,011

0,973

1,011

-

-

-

Mellanstor stad

0,248

0,437

1,281

-

-

-

Liten stad
Revisionsbyrå i
Norrland
Avstånd klient –
revisor
Constant
Förutsägelse i naiv
modell (%)
Förutsägelse i
faktisk modell (%)
Nagelkerke R2 (%)
(n) inkluderade i
modellen

-

-

-

-0,121

0,655

0,886

-0,220

0,614

0,803

-0,208

0,622

0,812

-0,001

0,540

0,999

-0,001

0,391

0,999

-15,297***
85,4

-8,204***
85,4

85,7

85,4

39,4

36,4

774

774

Tabell 23. Binär logistisk regression, modell 3 och 4
*** Korrelationen är signifikant på 0,00001-nivån (2-sidig)
** Korrelationen är signifikant på 0,01-nivån (2-sidig)
* Korrelationen är signifikant på 0,05-nivån (2-sidig)
† Korrelationen är signifikant på 0,1-nivån (2-sidig)
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Vi har funnit att vissa variabler korrelerar mer än andra och påverkar således övriga
variablers styrka och signifikans. Tydligt samvarierar storleksmåtten nettoomsättning,
balansomslutning och antalet anställda med den beroende variabeln. Med hänsyn till
detta har modellerna utformats både med och utan variabler som samvarierar. Även
variabler förknippade med revisionsbyråerna samt branscher samvarierar, vilket gjorde
att vi inte samtidigt kunde inkludera dessa variabler i en och samma modell. Likaså
fanns även en samvariation mellan de två kontrollvariablerna som mäter tiden mellan
revisionsberättelsens godkännande och konkurs samt mellan bokslutsdagen och
revisionsberättelsens godkännande vilket gjorde att de inte alltid kunde förekomma i en
och samma modell.
I tabell 22 och 23 kan ses de fyra modeller som vi valde att presentera. Ytterligare en
modell kan ses i Appendix 3 (sid. 190). Modellerna åskådliggör betavärden, förväntade
betavärden, signifikansnivån på individuella variabler, modellens förklaringsgrad
(Nagelkerke) och förutsägelsen i både naiv och faktisk modell. Enligt Barmark &
Djurfeldt (2009) förklarar betavärdet (B) vilken riktning ett samband har, det vill säga
om det är positivt eller negativt. Det förväntade betavärdet visar på sannolikheten eller
oddset för att varningar om fortsatt drift antingen ökar eller minskar när förändringar
sker i de oberoende variablerna. Vidare visar förutsägelse i den naiva modellen eller
nollmodellen endast hur den beroende variabeln grundar sig på en konstant och därmed
inte på några oberoende variabler. Den faktiska modellen visar på hur de oberoende
variablerna varierar med den beroende variabeln. Utifrån tabell 22 och 23 kan ses att
förutsägelsen i den faktiska modellen alltid ligger på en högre eller på samma
procentnivå som den naiva modellen (Hair, 2010). I modell ett finns ingen skillnad
mellan den naiva och den faktiska modellen, likaså var fallet i modell fyra.
Enligt Barmark & Djurfeldt (2009) och Hair (2010) visar förklaringsgraden, Nagelkerke
(R2), hur mycket de oberoende variablerna förklarar den beroende variabeln. I tabell 22
och 23 kan förklaringsgraden utläsas, vilken varierar mellan 36,4 och 39,4 procent.
Nagelkerke för modell 5 (Se Appendix 3 sid. 190) uppgick till 30 procent. Tagesson &
Öhman (2010) uppnådde som högst en förklaringsgrad på 22,8 procent (Se Appendix 4
sid. 191), Jonsson & Weidenstolpe (2010) som högst 17,5 procent och Sormunen et al.
(2012) 8,5 procent.
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Över lag har analysmodellen haft svårigheter att fånga varningar som kan kopplas mot
de oberoende variablerna. Detta problem antar vi liknande studier också har haft då vi
på samma sätt som Tagesson & Öhman (2010), Sormunen et al. 2012 och Jonsson &
Weidenstolpe (2010) använt samma metod för undersökningen. Därmed får vi vara
försiktiga kring de generaliserade slutsatser vi drar. Tagesson & Öhman (2010)
uppnådde i den faktiska modellen en förutsägelse på 87,5 procent och i den naiva
modellen 86,5 procent. Då Sorumen et al. (2012) och Jonsson & Weidenstolpe (2010)
inte presenterat data för förutsägelse i varken naiv eller faktiskt modell kan en
jämförelse inte göras.
Följande variabler visar signifikanta samband i den binära logistiska regressionen:
Finansiell stress visar signifikans gentemot going concern-varningar (P-värde =
0,0001). Korrelationen visar på en positiv riktning och kan tolkas som att företag med
mer än ett halvt förbrukat aktiekapital erhåller en varning för fortsatt drift. Det
förväntade betavärdet översteg ett och förklarar att om förekomsten av finansiellt
stressade bolag ökar kommer även varningarna att öka. Oddset för att få en varning ökar
därmed om ett bolag är finansiellt stressat.
Antal dagar mellan revisionsberättelsens påskrift och inledd konkurs uppvisade
signifikans gentemot den beroende variabeln (P-värde = 0,001). Då korrelation i
samtliga fall är negativ får det tolkas som att de bolag som gått i konkurs och fått en
varning har reviderats närmare konkursdagen än de bolag som inte fått en varning. Det
förväntade betavärdet var i samtliga fall under ett vilket förklarar att om tiden mellan
påskrift och konkurs minskas har bolaget sannolikt fått en varning. Oddset för att ha
erhållit en varning ökar därmed om tidsrymden mellan påskrift och konkurs minskar.
Antal dagar mellan bokslutsdag och revisorns påskrift i revisionsberättelsen
indikerade signifikans på enprocentsnivån (P-värde = 0,004). Då korrelation är positiv
kan det tolkas som att företag som dröjer med att lämna bokslutshandlingar till revisorn
får en varning om fortsatt drift. Det förväntande betavärdet är i modellerna likvärdiga
och förklarar att om tidsfördröjningen i antalet dagar ökar kommer den beroende
variabeln också att bli mer frekvent. Oddset för att erhålla en varning ökar om
tidsrymden mellan bokslutsdag och revisorns påskrift i revisionsberättelsen blir längre.
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Balansomslutning visade signifikans på enprocentsnivån (P-värde = 0,006) gentemot
varningar (Se Appendix 3 sid. 190). Eftersom korrelation är positiv tyder det på att
företag med hög balansomslutning tenderar att erhålla en varning. Det förväntande
betavärdet översteg ett vilket innebär att om balansomslutningen i värde ökar kommer
den beroende variabeln också att öka. Oddset för att erhålla en varning blir därmed
större om balansomslutningen ökar vilket betyder att större företag tenderar att erhålla
going concern-varningar.
Bransch D + G (Handel och försäljning) uppvisade en stark signifikans (P-värde =
0,0001). Korrelation är i samtliga modeller positiv vilket tyder på att företag verksamma
inom handel och försäljning i fler fall än andra branscher i vårt urval får varningar. Det
förväntande betavärdet översteg ett i modellerna och förklarar att sannolikheten för en
varning ökar om en klient finns inom handels- och försäljningsbranschen.
Bransch H (Transport och magasinering) uppvisade signifikans (P-värde 0,025) på
femprocentsnivån gentemot den beroende variabeln (Se Appendix 3 sid. 190). Eftersom
korrelation är negativ får det tolkas som att företag verksamma inom transport och
magasineringsbranschen löper mindre risk att erhålla en varning om fortsatt drift. Det
förväntande betavärdet understiger ett och förklarar således att oddset för att erhålla en
varning

minskar

om

ett

företag

befinner

sig

inom

transport-

och

magasineringsbranschen.
Bransch J (Information och kommunikation) uppvisade en stark signifikans (P-värde
= 0,0001). I samtliga fall är korrelationen positiv vilket tyder på att företag verksamma
inom en bransch kopplad mot information och kommunikation i fler fall än andra
branscher får varningar. Det förväntande betavärdet överstiger ett i modellerna och
förklarar att sannolikheten för en varning ökar om en klient finns inom den nämnda
branschen.
Styrelsens storlek satt i relation till varningar blev signifikant på både femprocentsoch tioprocentsnivån. Styrelsen i kvadrat visade dock inte på någon signifikans (P-värde
= 0,261). Korrelationen för styrelsens storlek är negativ och tyder på att företag med
färre styrelsemedlemmar löper större risk att få en going concern-varning. Det
förväntade betavärdet understeg ett vilket förklarar att sannolikheten för att en varning
ska uttryckas i en revisionsberättelse ökar om styrelseantalet minskar. Oddset för att
erhålla en varning ökar därmed om styrelseantalet är lågt.
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Ernst & Young visade signifikans gentemot den beroende variabeln på
femprocentsnivån. Korrelationen är positiv vilket indikerar att Ernst & Young ger fler
varningar om fortsatt drift jämfört med andra byråer i urvalet. Det förväntande
betavärdet är större än ett vilket innebär att ett bolag som revideras av Ernst & Young
har större sannolikhet för att erhålla en going concern-varning.
SET visar signifikans på femprocentsnivån vid samtliga tillfällen. Då korrelationen är
positiv förklarar det att revisorer anställda på SET oftare varnar om den fortsatta driften
än vad andra byråer gör. Variabeln har ett förväntat betavärde som överstiger ett vilket
förklarar att om den oberoende variabeln ökar kommer sannolikt också den beroende
variabeln att öka.
BDO visar signifikans gentemot going concern-varningar på femprocentsnivån.
Korrelationen är positiv vilket tyder på att BDO varnar om den fortsatta driften när så är
befogat. Det förväntande betavärdet överstiger ett vilket menas att oddset för att få en
varning om fortsatt drift ökar om ett bolag revideras av revisorer anställda på BDO.
Övriga byråer uppvisade svag signifikans gentemot varning om fortsatt drift (Se
Appendix 3 sid. 190). Korrelationen är negativ och indikerar att mindre byråer är
mindre benägna att varna om fortsatt drift. Det förväntande betavärdet är under ett
vilket förklarar att oddset för att erhålla en varning minskar om ett bolag revideras av en
mindre övrig byrå.
Revisionsarvodet visade signifikans på enprocentsnivån (P-värde = 0,001) gentemot
going concern-varningar. Korrelationen är positiv och betyder att ett bolag tenderar att
erhålla en varning om revisionsarvodet är högt. Det förväntande betavärdet är i samtliga
fall över ett vilket betyder att sannolikheten för att få en varning ökar om
revisionsarvodet blir högre.
Andel leverantörsskulder visade på signifikans gentemot den beroende variabeln.
Korrelationen är positiv och indikerar att om andelen leverantörsskulder är höga
tenderar bolag att få en varning om fortsatt drift. Det förväntande betavärdet överstiger
ett vilket innebär att om leverantörsskulder satt i relation till balansomslutningen ökar
kommer bolag sannolikt att få en going concern-varning.
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6.5 Sammanfattning av tester
I tabell 24 kan åskådliggöras de resultat som variablerna uppvisat i de statistiska tester
som gjorts. Den binära logistiska regressionen är avgörande för om hypoteserna kan
förkastas eller ej, då den multivariata analysen förmedlar ett mer tillförlitligt resultat
eftersom testet tar hänsyn till fler faktorer än de bivariata testerna. Vissa av variablerna
stöds (är signifikanta) i de bivariata testerna, men tenderar att inte längre uppvisa någon
signifikans i den binära logistiska regressionen.
Hypotes:

Chi-två-test

Spearmans Rho

Logistisk regression

H1 Klientens storlek

--

Förkastas

Förkastas

H2 Klientens bransch

Förkastas ej

Förkastas ej

Förkastas ej

H3 Styrelsestorlek

--

Förkastas

Förkastas

H4 And. kvinnliga styrelsen

--

Förkastas

Förkastas

H5 And. oberoende i styrelsen

--

Förkastas

Förkastas

Förkastas

Förkastas

Förkastas

H7A Konsultarvodet

--

Förkastas

Förkastas

H7B Konsultarvodet

--

Förkastas

Förkastas

H8 Revisionsarvodet

--

Förkastas ej

Förkastas ej

H9 Kompetens

Förkastas

Förkastas

Förkastas

H10 Kön

Förkastas

Förkastas

Förkastas

H11 Andel bankskuld

--

Förkastas

Förkastas

H12 Andel leverantörsskuld

--

Förkastas ej

Förkastas ej

H13 Antal anställda

--

Förkastas

Förkastas

H14 Uppdragstid

--

Förkastas

Förkastas

Förkastas

Förkastas

Förkastas

Förkastas ej

Förkastas ej

Förkastas

Förkastas ej

Förkastas ej

Förkastas

Förkastas

Förkastas

Förkastas

--

Förkastas ej

Förkastas

Förkastas ej

Förkastas ej

Förkastas ej

Antal dagar rev.berät - konkurs

--

Förkastas ej

Förkastas ej

Antal dagar bokslut – rev.berät

--

Förkastas ej

Förkastas ej

H6 Byråstorlek

H15 Relation manlig
revisor-manlig firmateck.
H16 Relation revisor utländsk firmatecknare
H17 Stadsstorlek
H18 Byrå i Norrland
H19 Avstånd revisor-klient
Kontrollvariabler:
Finansiell stress

Tabell 24. Sammanfattning av tester för variabler som stöds respektive inte stöds.
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7. Analys
ommande avsnitt presenterar uppsatsens analyser där vi för resonemang

kring de resultat som de statistiska testerna indikerat. Kapitlet syftar till att
se om hypoteserna kan falsifieras eller ej.

7.1 Revisorns benägenhet att varna om fortsatt drift – beroende variabel
Revisorer existerar i syfte att granska information som sedan ska förmedlas till ett
företags intressenter. Detta för att minimera informationsasymmetrin som uppstår
mellan företag och allmänhet, men också för att ge ett bolags ägare en bild av att
verksamheten drivs i syfte att maximera deras välfärd (Sundgren, 2009; Giammarino,
1989). Genom en oberoende revision minimeras konflikter mellan intressenter och
dessutom minskar agentkostnader som uppstår när kontrollen i företag har separerats
från ägandet (Watts & Zimmerman, 1983; Jensen & Meckling, 1976). För att
intressenter ska kunna förlita sig på informationen som blivit granskad är kvalitén på
revisionen av väsentlig betydelse.
Vår studie syftade till att studera revisionskvalitet genom att undersöka revisorernas
benägenhet att avge en varning för fortsatt drift. Revisionskvalitén är enligt forskare att
betrakta som låg om ett bolag går i konkurs och inte erhållit en going concern-varning i
föregående revisionsberättelse (Geiger & Rama, 2006; Francis, 2004). Att varningar
uttrycks när så bör göras kan därmed ses som en indikator för revisionskvalitet.
Vi har undersökt vilka faktorer som kan förklara revisionskvalitet genom att, utifrån
teoretiska ställningstaganden, härleda hypoteser och skapa variabler som kan tänkas
inverka på en revisors benägenhet att ge en varning om den fortsatta driften i ett
klientföretag. Utifrån studiens urval fann vi att 18,9 procent av de bolag som gick i
konkurs fick en going concern-varning i revisionsberättelsen. Att andelen varningar är
så pass låg kan ses som anmärkningsvärt och vara en antydan om att svenska revisorer
har

svårt

att

uppnå

revisionskvalitet

vad

gäller

att

bedöma

en

klients

fortlevnadsförmåga. Det är trots allt viktigt att revisorn uppfyller sina skyldigheter och
varnar intressenter ifall ett bolags överlevnadsförmåga är hotad. Detta för att
intressenterna inte ska ingå ofördelaktiga avtal med ett bolag som inom en snar framtid
går i konkurs.
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Utifrån våra observationer kunde vi se att revisorn endast i 0,7 procent av fallen
uttryckte en klar och tydlig varning som indikerade att klientens verksamhet inte skulle
komma att fortlöpa. Sett till antalet varningar valde revisorn som oftast att uttrycka att
det fanns en osäkerhetsfaktor om den fortsatta driften. Trots att majoriteten av bolagen i
urvalet haft ett förbrukat aktiekapital har revisorn som oftast valt att påpeka att styrelsen
har informerats om sina skyldigheter. I detta fall har inte revisorn beaktat den fortsatta
driften och lämnar därför intressenterna ovetandes om företagets framtid. Då
revisorerna kan uttrycka sig på olika sätt finns anledning att tro att de försöker hålla sin
rygg fri genom att vagt påtala att den ekonomiska situationen är ansträngd utan att
nämna vart det kommer leda till.
Vi har genom denna studie kunnat visa att svenska revisorers träffsäkerhet är låg när det
gäller att ge varningar till bolag som senare går i konkurs. Utländska studier har funnit
resultat som tyder på att träffsäkerheten internationellt ligger på 40-50 procent (Carey et
al., 2008; Geiger et al., 2005). Vårt resultat är dock i linje med tidigare studier av Mård
& Söderberg (2010), Jonsson & Weidenstolpe (2010), Agné & Ruokanen (2011),
Lindberg & Skoglund (2011) och Sormunen et al. (2012). Andelen varningar är 5,4
procentenheter högre än vad Tagesson & Öhman (2010) fann i sin studie. En tänkbar
förklaring till denna skillnad kan bero på att vår studie omfattar ett annat urval som
sträcker sig över tid. Dessutom har vår studie varit fokuserad på bolag som gått i
konkurs i slutet av åren vilket bidragit till att vi kunnat fånga in de bolag som varit sena
med rapportering och fått revisionsberättelsen påskriven långt efter bokslutsdagen.
Revisorn

har

därmed

kunnat

beakta

tiden

mellan

bokslutsdagen

och

revisionsberättelsens påskrift för att bli säkrare i sitt uttalande och därmed borde
precisionen ha ökat. Dessutom har de bolag som är sena med rapporteringen oftast
ekonomiska problem och tenderar därför att få en varning (Eriksson, 2012; Löwenadler,
2012).
I kapital ett och fyra argumenterades för att revisorerna kan ställas inför ett dilemma då
de ska bedöma om ett företags verksamhet kommer fortleva fram tills nästa
räkenskapsår tar vid. Ett fenomen som på senare tid fått ökat fokus i forskningen är det
som kallas en självuppfyllande profetia vilket i detta sammanhang betyder att ett bolag
som fått en going concern-varning går i konkurs till följd av varningen. Det antas bero
på att det inte finns några villiga samarbetspartners till ett bolag om den framtida
verksamheten är hotad (Citron & Taffler, 1992; Mutchler, 1984). Det kan därför finnas
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en rädsla hos revisorerna att uttrycka en varning om de inte har starka revisionsbevis
eftersom det kan leda till allvarliga konsekvenser för så väl klienten som för revisorn.
Ytterligare en anledning till att inte fler varningar uttrycks kan vara att revisorerna är
rädda för att begå fel I och riskerar därmed att begå fel II i hopp om att klienten som är
finansiellt stressad ska överleva genom finansiärer eller att ekonomin ska förbättras. Att
det kan finnas en avsaknad av mod vid bedömning av fortsatt drift kan därför vara en
orsak till att revisionskvalitet inte uppnås i större utsträckning (Eriksson, 2012). Det är
ett antagande som skulle kunna få stöd av Andersson (2001) som hävdar att svenskarna
är konflikträdda och inte gärna vill ta risker. Det har i denna studie inte varit möjligt att
studera vilket mod svenska revisorer har, dock vittnar expertintervjuerna om att det kan
vara problematiskt att ge en varning då det kan göra mer skada än nytta.
Vi samlade in data för valda perioder under 2008-2011 med en förväntan om att andelen
varningar skulle tendera att variera med konjunkturen. Om det därmed finns
indikationer som visar på att det ekonomiska läget försämras borde revisorn i högre
utsträckning varna om fortsatt drift då en lågkonjunktur kan ge effekter på framtida
affärsmöjligheter. För att undersöka konjunkturens påverkan på andelen varningar har
vi upprättat en förteckning för BNP-förändringen och varningsandelen över tid (Se
nästa sida).
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Figur 4. Egen bearbetning. BNP-förändring.
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Figur 5. Egen bearbetning. Andel varningar sett över tid
Period 1: 2008-01-01 – 2008-06-30
Period 2: 2008-07-01 – 2008-12-31
Period 3: 2009-01-01 – 2009-06-30
Period 4: 2009-07-01 – 2009-12-31

Period 5: 2010-01-01 – 2010-06-30
Period 6: 2010-07-01 – 2010-12-31
Period 7: 2011-01-01 – 2011-06-30
Period 8: 2011-07-01 – 2011-12-31

Då vårt insamlade material sträcker sig över valda perioder för fyra olika år kan vi se
hur varningarna har varierat över tid. Det ska tilläggas att det kan vara svårt att dra
slutsatser från enbart fyra år, men det är intressant att se om konjunkturen ger någon
inverkan på om fler eller färre varningar ges. I figur 5 kan grafen för BNP-förändringar
skådas. Vi antar att det sker en tidsfördröjning av BNP-förändringens effekt. Om det
således sker en förändring i BNP under 2007 kan effekten först uppkomma senare. Då
BNP går ner signalerar det sämre konjunktur och svängningar i ekonomin vilket torde
öka varningsfrekvensen. I figur 6 åskådliggörs hur variationen i andelen varningar sett
ut fördelat över år. Andelen varningar är hänförda till olika perioder för när
revisionsberättelsen skrevs på och inte till när konkursen inleddes.
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Vi kan se en ökad varningsfrekvens under år 2008 (röd linje i figur 6) vilket kan antas
vara en följd av att BNP under större delen av 2007 gått ner (röd linje i figur 5). Under
de två första kvartalen år 2008 gick BNP upp (svart linje i figur 5). Om vi antar att
tidsfördröjningen i detta fall är ett år utfärdas färre varningar under samma period år
2009 (svart linje i figur 6). Därefter sker en ny vändning och BNP-förändringen tar en
negativ riktning vilket i figur 6 visar sig ha en effekt på varningarna som under kvartal
tre och fyra år 2009 ökar (lila linje i figur 6). Liknande effekter kan skådas under de
kommande perioderna med undantag för period sex som inte visar någon tendens för att
varningarna skulle följa med konjunkturen. Våra resultat kan stödjas utifrån en studie av
Lindberg & Skoglund, (2011) som har kommit fram till att revisorn påverkas i sitt
uttalande om fortsatt drift om den är medveten om en lågkonjunktur.
Utifrån tidigare studier visste vi att träffsäkerheten gällande varningar om fortsatt drift
var låg i Sverige (Tagesson & Öhman, 2010; Agné & Ruokanen, 2011; Mård &
Söderberg 2010; Jonsson & Weidenstolpe, 2010; Lindberg & Skoglund, 2011; Liu &
Özcelic, 2011; Sormunen et al. 2012). Vi hade en misstanke om att revisorn, då den inte
gav en varning, i alla fall hade givit någon form av anmärkning och därmed upprättat en
oren revisionsberättelse som indirekt skulle kunna tolkas som en varning. En oren
berättelse kan upplysa intressenterna om att det finns felaktigheter och oegentligheter i
bolaget som tyder på problem, exempelvis att skatter inte betalats i tid eller att det finns
eftersläpningar i bokföringen. Detta bör inte ur ett intressentperspektiv betraktas som en
varning för fortsatt drift, utan endast uppmärksamma allmänheten om väsentliga brister.
Det univariata testet visade att 66,7 procent av konkursbolagen fick en oren berättelse.
Tagesson & Öhman (2010) identifierade 59,8 procent orena berättelser och Andersson
& Gorgis, (2011) 66 procent i en liknande studie. Resultaten tyder på att merparten av
bolagen som gått i konkurs har fått en avvikande mening i revisionsberättelsen.
Revisionskvalitén kan i förhållande till orena revisionsberättelser ses som bättre men
ändock betraktas som låg då en anmärkning inte behöver vara detsamma som en
varning om fortsatt drift.

7.2 Kontrollvariabler
I detta avsnitt presenteras analys för de variabler som använts som kontrollvariabler
och som visat sig vara signifikanta mot den beroende variabeln i tidigare studier.
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7.2.1 Finansiellt stressade bolag
Alla statistiska tester indikerar på att variabeln för finansiell stress gentemot going
concern-varningar är starkt signifikant (P-värde = 0,0001) vilket betyder att finansiellt
stressade bolag löper större risk att få en varning om den fortsatta driften. Det ska inte
ses som en överraskning, snarare som något självklart eftersom det är revisorns uppgift
att anmärka och informera allmänheten om ett företag är finansiellt stressat. Det är ett
sätt för revisorn att uppnå kvalitet i granskningsprocessen och således uppfylla ett av de
syften som finns med revision (Francis, 2004).
De univariata testerna visade att totalt 231 revisionsberättelser innehöll uttryck som
kunde betraktas som en varning av den fortsatta driften. Av de bolag som ingick i
urvalet var 360 stycken finansiellt stressade då mer än halva aktiekapitalet var
förbrukat. Då det fanns indikationer på att bolagen hade ekonomiska problem borde fler
varningar därför ha utfärdats. Det är också anmärkningsvärt att 48 stycken av de bolag
som var finansiellt stressade hade erhållit rena revisionsberättelser som inte innehöll
någon kommentar som avvek från standard. Intressenterna får därmed en uppfattning
om att allt står rätt till i bolaget och kan därav fatta felaktiga beslut på informationen.
Att inte fler varningar har gjorts kan bero på att revisorn saknat förmågan men också
benägenheten att varna. Vilken faktor av dessa två som ligger till grund för resultatet är
svårt att bevisa eftersom det inte i denna studie har varit möjligt att mäta förmågan.
Tagesson & Öhman (2010) fann i sin studie att 35,9 procent av bolagen hade ett
aktiekapital som var till mer än hälften förbrukat. Vi hade en förväntan om att vi skulle
finna färre bolag som var finansiellt stressade med tanke på att vårt urval var fokuserat
på perioder i slutet av åren. Då tidsavståndet mellan revisionsberättelsernas
godkännande och konkursmånaderna blev långt, med undantag för de bolag med brutna
räkenskapsår, trodde vi att flera bolag vid revisionstillfället inte skulle visa på finansiell
stress, utan att det skulle kunna ha uppkommit senare. En orsak till att vårt resultat
skiljer sig från Tagesson & Öhman (2010) kan vara att vi studerat över perioder från
fyra olika år. Det är möjligt att konjunkturen kan ha givit en effekt och haft en inverkan
på om bolagen blivit finansiellt stressade.
Då vi, precis likt Tagesson & Öhman (2010), fann att finansiellt stressade bolag
korrelerar med going concern-varningar får denna kontrollvariabel stöd.
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7.2.2 Tid mellan revisorns påskrift i revisionsberättelsen och konkurs
Revisionskvalitén antas vara bättre ju fortare ett bolag gått i konkurs efter att en varning
uttryckts i den senaste revisionsberättelsen (Tagesson & Öhman, 2010). Våra statistiska
analyser indikerar på stark signifikans (P-värde = 0,0001) i samtliga tester och visar ett
negativt samband. Det tolkas som att de bolag som gått i konkurs och fått en varning
har reviderats närmare konkursdagen än de bolag som inte fått en varning. Resultatet är
detsamma som Tagesson & Öhman (2010) och Geiger & Rama (2003) presenterat
vilket gör våra resultat trovärdiga.
Att det råder ett negativt samband skulle kunna förklaras av att revisorerna som uttryckt
en varning har gjort en korrekt bedömning av den fortsatta driften. Likväl kan det
förklaras av en självuppfyllande profetia som betyder att ett bolag som fått en varning
går i konkurs till följd av att revisorn påpekar att det finns tvivel om bolagets fortsatta
drift, det vill säga det är varningen i sig som är upphov till konkursen. Det beror på att
det inte finns någon bank eller annan riskkapitalist som vill låna ut pengar till ett bolag
som har ekonomiska problem och inte spås överleva inom en snar framtid (Citron &
Taffler, 1992; Mutchler, 1984). Citron & Taffler (1992) hävdar dock att det inte finns
stöd för en självuppfyllande profetia i detta fall och att det därmed inte innehar någon
sanning.
Sammantaget får kontrollvariabeln även i vår studie stöd vilket betyder att
revisionskvalitet föreligger om ett bolag snabbt går i konkurs efter en varning.
7.2.3 Tid mellan bokslutsdag och revisorns påskrift i revisionsberättelsen
Vi har funnit signifikans på enprocentsnivån (P-värde = 0,001) i samtliga tester för
relationen mellan den beroende variabeln och tidsavståndet mellan bokslutsdag och
dagen för revisorns påskrift av revisionsberättelsen. Det tyder på att tiden efter
bokslutsdagen har en effekt på revisorns benägenhet att varna. Den genomsnittliga tiden
uppgick till 189 dagar vilket strider mot lagen som föreskriver att bokslutet ska vara
klart senast sex månader efter balansdagen (ÅRL, kap. 8 § 3).
Revisorn ska se till all tillgänglig information i sin granskning (Far 2006). Förutom
siffrorna i bokslutsrapporten har den att beakta framtida möjligheter för överlevnad. Det
innebär att revisorn måste förhöra sig bland leverantörer och se till branschen som
helhet och avgöra om det finns något som tyder på att en ekonomisk kris kommer
infinna sig inom en snar framtid (Eriksson, 2012; Löwenadler, 2012). Att bedöma ett
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bolags fortsatta drift innebär att se in i framtiden och ta ett beslut om bolaget kommer
överleva inom den närmsta 12-månadersperioden efter bokslutsdagen. Enligt Öhman
(2004) vill revisorerna göra det som de är säkra på och därför inte göra
framtidsbedömningen. En sådan bedömning kan vara riskabel eftersom det kan leda till
stämningskostnader och andra skador för såväl klienten som för revisorns byrå
(Krishnan & Krishnan, 1996). Det kan ses som ytterligare en anledning till varför så få
revisorer beaktar den fortsatta driften i ett klientföretag.
Ju längre tid som förflyter mellan bokslutet och dagen för när revisorn skriver under
rapporten desto mer troligt är det att ett bolag får en varning. Med stöd i agentteorin kan
antas att informationsasymmetrin blir mindre då revisorn även kan beakta händelser
som uppstått efter bokslutsdagen. Om revisorn reviderat ett bolag tre dagar efter
räkenskapsårets slut får den i huvudsak se till siffrorna i bokslutsrapporten. Sker
revisionen fem månader senare kan revisorn känna till händelser som uppstått efter
bokslutsdagen, exempelvis att klienten befinner sig i en rättstvist med osäker utgång
eller att klienten förlorat en betydelsefull kund. Detta kan indikera att den fortsatta
driften blir hotad trots att siffrorna i bokslutet tyder på att ekonomiska problem inte
finns. En annan förklarande orsak, som stöds av Keasey & Watson (1987) och Whittred
and Zimmer (1984) är att de bolag som lämnar sin rapport för granskning sent är oftast
de som har ekonomiska problem och eftersläpningar i bokföringen och därför tenderar
att erhålla en going concern-varning. Vi kan stödja både resultaten och argumenten med
de intervjuer som gjordes innan datainsamlingen som antydde att revisorerna har lättare
att göra en bra revision om de kan ta hänsyn till händelser som uppstått efter
bokslutsdagen (Jönsson, 2012; Eriksson, 2012; Löwenadler, 2012).
Våra resultat är i linje med tidigare studier som har visat att det finns ett samband
mellan varningar för fortsatt drift och den tidsfördröjning som finns mellan bokslutsdag
och revisionsberättelsens påskrift (Keasey et al., 1988; Carcello et al., 1995, Defond et
al., 2002). Jonsson & Weidenstolpe (2010) studerade också tidsfördröjningen men fann
inget samband. Det kan bero på att de istället mätte avståndet från bokslutsdag till dagen
för konkurs vilket kan ses som ett felaktigt mått för att fånga effekten av ett bokslut som
lämnats sent till revisorn.
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Resultaten tyder på att revisionskvalitet uppnås om revisorn kan beakta tiden efter
bokslutsdagen eftersom den således kan bli säkrare i sitt uttalande om den fortsatta
driften, därmed fick kontrollvariabeln även i vår studie stöd.
Vi har funnit stöd för samtliga kontrollvariabler vilket ger oss en indikation om att vårt
datamaterial kan betraktas som trovärdigt då dessa variabler fått signifikans gentemot
going concern-varningar i de tidigare studier vi tagit del av.

7.3 Hypotesprövning
I kommande stycken analyseras de sex dimensioner som utgjorde den teoretiska
modellen för revisionskvalitet och som förväntades ha en inverkan på revisorns
benägenhet att avge en going concern-varning och därmed uppnå revisionskvalitet.
Analysen skapas utifrån de tester som har gjorts och understöds av teorier och andra
studiers resultat.

7.3.1 Hypotes relaterade till klienten
I detta avsnitt analyseras de föreställningar vi hade om klientens storlek,
branschtillhörighet och styrelsesammansättning och dess effekter på revisionskvalitén.
7.3.1.1 Klientens storlek
Hypotes 1: Det finns ett negativt samband mellan klientens storlek och en revisors
benägenhet att ge en going concern-varning.
Vi undersökte klientens storlek genom att se på nettoomsättning, balansomslutning och
antalet anställda. Varken i de bivariata testerna eller i den binära logistiska regressionen
kunde urskiljas något samband för nettoomsättning och antalet anställda som skulle
påvisa att klientens storlek har en effekt på revisorns benägenhet att varna om fortsatt
drift. Dock fann vi i en av modellerna ur den binära logistiska regressionen (Se
Appendix 3 sid. 190) ett signifikant positivt samband mellan balansomslutningen och
varningar vilket vi dock tror beror på slumpen då sambandets riktning dessutom talar
emot vår föreställning.
Flera tidigare studier har undersökt vilken effekt en klients storlek har på revisorns
arbete och kvalitet i revisionen (Reynolds & Francis, 2001; Nyberg & Tellström, 2011;
Liu & Özcelic, 2011; Olsson och Wahlquist, 2011; Tagesson & Öhman, 2010).
McKeown et al. (1991) och Ruiz-Barbadillo et al. (2004) har argumenterat för att
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klientens storlek kan få revisorn att bli ekonomiskt beroende och därmed undvika att
göra uttalanden i revisionsrapporten som kan skada klienten. Det tyder på att större
företag som inbringar mer kapital till byrån i färre fall skulle få en varning om fortsatt
drift. Enligt Reynolds & Francis (2001) är det istället rädslan för konsekvenserna som
avskräcker revisorerna från att ge större klienter en going concern-varning. Li (2009)
hävdar dessutom att riskerna ökar när ett stort bolag ska revideras då
stämningskostnaderna för revisorn kan bli större om ett felaktigt uttalande görs.
Ytterligare en orsak till att större företag inte skulle få varningar kan bero på att dessa
har mer motståndskraft och kan överleva när ekonomin dalar (Ireland, 2003).
Löwenadler (2012) påpekar dessutom att större företag har lättare att skaffa nytt kapital,
antingen genom ägartillskott eller genom riskkapitalister. Denna möjlighet är inte lika
stor i mindre företag, varför det skulle vara mer troligt att mindre bolag erhöll going
concern-varningar.
Våra resultat tyder på att revisorerna inte gynnar större företag då även dessa kan
erhålla varningar om den fortsatta driften. Det finns inget i våra tester som tyder på att
revisorn skulle vara mer benägen att ge going concern-varningar till mindre företag. Det
kan bero på att revisorn även i dessa fall kan känna en rädsla för att uttrycka felaktiga
varningar som både kan skada klienten och revisionsbyrån.
Likande undersökningar gjorda av Nyberg & Tellström (2011), Liu & Özcelic (2011)
och Olsson & Wahlquist (2011) kunde inte se att det förelåg något samband mellan
klientens storlek och fler varningar. Då vår empiriska undersökning inte heller fann
några tydliga samband tyder det på att klientens storlek inte påverkar en revisors
benägenhet att ge en varning, därmed kan hypotesen förkastas.
7.3.1.2 Branschtillhörighet
Hypotes 2: Det finns ett samband mellan klientens bransch och en revisors
benägenhet att ge en going concern-varning.
Vi fann genom testerna indikationer på att branschen har en avgörande effekt för
revisionskvalitén eftersom vissa branscher tenderar att få fler varningar än andra. Det är
branschen för information och kommunikation och branschen för handel och försäljning
som utmärkte sig och blev signifikanta på enprocentsnivån i de bivariata testerna men
uppnådde ännu starkare signifikansnivå i den binära logistiska regressionen (P-värde =
0,0001). I en av modellerna ur den binära logistiska regressionen uppvisade bransch H
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(Transport och magasinering) ett signifikant negativt samband på femprocentsnivån (Se
Appendix 3, sid. 190). Då vi inte funnit stöd för variabeln i övriga tester eller i andra
modeller tror vi det kan bero på slumpen eller multikollinearitet. Vi hade utifrån
expertintervjuerna en förväntan om att transportbranschen skulle visa på ett positivt
samband och således erhålla fler varningar då det under senare år förekommit mer
konkurrens inom denna verksamhet (Löwenadler, 2012)
Vi finner det troligt att branschen för handel och försäljning får fler varningar då det kan
ses som en konjunkturkänslig bransch. Det stärks av två av expertintervjuerna som fann
det möjligt att handelsföretag allt ofta varnas för den fortsatta driften då konjunkturen
starkt påverkar dessa verksamheter vilket revisorn är medveten om. Det förekommer
också stor konkurrens och allt större butiker slår ut de mindre (Jönsson, 2012; Eriksson,
2012).
Till informations- och kommunikationsbranschen har vi hänfört bokförlag och bolag
som arbetar med marknadsföring. Tagesson & Öhman (2010) fann vissa indikatorer på
att konsultbranschen (M) fick fler varningar, vari borde ingå reklambyråer. Att vi har
hänfört reklambyråer och byråer som sysslar med grafiska framställningar till bransch J
kan förklara varför den branschen visade på samband och inte bransch M som enligt
SNI-kodsindelningen inkluderar konsultationsföretag. Varför företag inom branschen
för information och kommunikation skulle erhålla fler varningar kan bero på att
branschen är i ständig utveckling och kräver ny teknik. Det kan innebära stora
investeringar som inte blir lönsamma.
Vi har resonerat om att revisionskvalitet kan variera i förhållande till den bransch som
en klient verkar inom ur den aspekten att vissa branscher är komplexa till sin natur
(Chow, 1982). Det kan därmed vara svårt att förutse framtidsutvecklingen vilket
försvårar bedömningen av den fortsatta driften. Andra branscher kan vara illojala och
hotfulla vilket istället kan göra revisorn rädd för att uttrycka en varning. Vi hade en
föreställning om att restauranger och byggbranschen skulle erhålla fler varningar, då det
i dessa branscher är vanligt med manipulering av bokföringen (French, 2009) och att de
dessutom ofta är representativa bolag för konkurser. Vi kan dock inte se något som
tyder på att dessa branscher skulle få fler varningar än andra. Även om vissa branscher
kan ses som mer illojala verkar inte skrämselhotet vara en bidragande orsak till att en
varning inte ges. Vi hade också en förväntan om att bransch C (tillverkning) skulle
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uppvisa ett negativt samband gentemot varningar eftersom tillverkning oftast utgörs av
industrier med resurser som kan vara svåra att bedöma värdet av. Dessutom kan det vara
svårt att se hur konjunkturen påverkar olika industriverksamheter. Detta är förenligt
med en av våra respondenter som framförde att det kan vara svårt att beakta den
fortsatta driften i ett tillverkande företag om där finns många maskiner och utrustningar
som är svåra att värdera (Löwenadler, 2012).
Vi kan utifrån vår undersökning påstå att klientens bransch har en effekt på revisorns
benägenhet att ge en going concern-varning och därmed uppnå kvalitet i sin revision.
Därmed kan hypotesen inte förkastas.
7.3.1.3 Styrelsens sammansättning
Hypotes 3: Det finns ett positivt samband mellan en styrelses storlek och en revisors
benägenhet att ge en going concern-varning.
Både i Spearmans Rho och i den binära logistiska regressionen uppvisade styrelsen ett
negativt signifikant samband (P-värde = 0,049) gentemot varningar. De tolkas som att
ju färre antal styrelsemedlemmar ett bolag har desto mer troligt är det att bolaget varnas
för den fortsatta driften. Vi hade en föreställning om att ju större styrelse desto mer
troligt skulle det vara att revisorn uppnådde kvalitet eftersom en styrelse bestående av
många representanter skulle kunna bidra med resurser som kunde underlätta revisorns
arbete och beslut om fortsatt drift.
Styrelsen skulle kunna betraktas som ett storleksmått för bolaget och innebära att ju fler
styrelsemedlemmar desto större företag. Utifrån våra tidigare resonemang hade vi en
förställning om att större företag erhöll färre going concern-varningar. Det skulle i
sådana fall tala emot att styrelser bestående av många medlemmar skulle leda till ökad
revisionskvalitet genom att revisorns benägenhet att varna ökar. Vi tror dock inte på
denna effekt då de mått som mätt klientens storlek inte har visat sig ha något samband
med revisorns benägenhet att ge en varning. Resultatet får istället tolkas med stöd från
Jönsson (2012) som påpekar att det är svårt att få klarhet i om ett bolag har några
framtidsvisioner om styrelsen är liten. I mindre företag kan styrelseuppgiften ses som
oviktig och inte fyller någon funktion. I ett fåmansföretag är ägarna själva involverade i
verksamheten och det är troligt att de i många fall kan bli förblindande för hur framtiden
kommer se ut då de är allt för fokuserade på nuet och försöker få verksamheten att gå
runt. Enskilda ägare är oftast inte villiga att upprätta budgetar som kan övertyga
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revisorn om att det finns en hållbar framtid. Om revisorn därmed inte har bra underlag
för att se potential för fortsatt verksamhet kan det leda till en varning (Jönsson, 2012).
Det kan antas att större styrelser har regelbundna möten och allt oftare diskuterar
framtida investeringar och möjligheter för expansion. Ju större styrelse desto mer troligt
är det att någon kan övertyga revisorn om att företaget kommer fortleva med hjälp av
olika åtgärder. Utifrån agentteorins antaganden om informationsasymmetri kan en större
styrelse ge revisorn bättre information som den kan grunda sitt beslut på. Detta kan
också tolkas med stöd av Lindberg & Skoglund (2011) som betonar att revisorn enklare
kan göra en bedömning om fortsatt drift om ägaren och styrelsen själva har beaktat den
fortsatta driften och skrivit om den i förvaltningsberättelsen. I bolag, där styrelsen är
större, lyfts det ofta fram argument i förvaltningsberättelsen om den framtida driften är
hotad eller ej, vilket är förenligt med Redovisningsrådets rekommendationer (Nr 22. P.
21-22). Om där framgår att ägaren och styrelsen ser ljust på framtiden, finns oftast
ingen anledning för revisorn att uttrycka en varning. Bolag med mindre styrelser har
som oftast inte skrivit något om den fortsatta driften i årsredovisningens
förvaltningsberättelse varför revisorn istället, på egen hand, få bedöma framtiden
(Jönsson, 2012).
Tidigare forskning talar för att styrelsen kan ha en inverkan på kvalitén av revisionen
(Francis, 2004). Zamen (2011) hävdar att effektiva styrelser minskar risken för att en
revisor gör felaktiga uttalanden men minskar också risken för att oberoendet åsidosätts.
Det är möjligt att revisionen i sig blir bättre om det finns en effektiv styrelse, dock
verkar större styrelser inte ha en positiv effekt på revisorns benägenhet att varna.
Då vi inte utifrån tidigare studier har funnit vilken effekt styrelsens storlek har på
revisorns benägenhet att varna om fortsatt drift kan vi inte jämföra resultaten. Vi fann
ett negativt samband, men då det talar emot vår föreställning måste hypotesen förkastas.
Vi kan dock med stöd av testerna anta att styrelsen kan förklara revisionskvalitet.
Hypotes 4: Det finns ett positivt samband mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter
och en revisors benägenhet att ge en going concern-varning.
Inte i något av testerna kunde vi finna signifikans som skulle tyda på att kvinnlig
representation i styrelsen skulle leda till att revisorn i större utsträckning skulle vara
benägen att varna om den fortsatta driften. Kvinnorna tenderar därför inte att öka
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revisionskvalitén vilket Kuang (2011) hävdar. Kuang (2011) har dock mätt
revisionskvalitet genom att undersöka revisionsarvodet och påstår att om det finns
kvinnliga styrelseledamöter tenderar revisionsarvodet att bli högre. Det innebär således
att mer resurser kan läggas på revisionen och därmed kan granskningen bli mer
omfattande.
Vi hade en föreställning om att kvinnlig representation i styrelsen positivt skulle
korrelera med going concern-varningar då kvinnor kännetecknas av att vara noggranna,
fokuserade och mindre riskbenägna än vad män är (Barber & Odean, 2001; Borghans et
al., 2009; Jonnergård & Stafsudd, 2009). Det är möjligt att kvinnorna i styrelsen kan
underlätta revisorns arbete genom att strukturera bokföringen och räkenskaperna på ett
bra och tillförlitligt sätt. Dock tycks inte det göra revisorn mer benägen att varna om
den fortsatta driften. Det ska tilläggas att vår härledning för denna hypotes grundades på
teori och tidigare studier som betonat kvinnors egenskaper över lag och inte satt det i
relation till specifika uppgifter. Det är troligt att kvinnans egenskaper inte visar sig i
styrelserummet
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Då vi inte funnit tidigare studier som undersökt kvinnliga styrelsemedlemmars effekt på
going concern-varningar kan vi inte jämföra resultatet. Eftersom samtliga tester för
denna variabel är långt ifrån signifikanta gentemot den beroende variabeln anser vi oss
ha stöd för att påstå att det inte föreligger något samband. Därmed förkastas hypotesen.
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styrelseledamöter och en revisors benägenhet att ge en going concern-varning.
Vår avsikt var att mäta denna hypotes genom approximation av styrelsens storlek där vi
antog att ju större styrelsestorlek desto mer sannolikhet skulle det vara att någon av
representanterna var oberoende. Det har inte varit möjligt att veta vilka eller hur många
av styrelsemedlemmarna som varit oberoende då det inte är ett krav för onoterade bolag
att ange information om detta. Då vi samtidigt vet att majoriteten av bolagen som ingick
i urvalet hade en styrelse bestående av två till tre personer har det inte varit möjligt att
göra en korrekt mätning av variabeln. Då vi dessutom har funnit bevis för att bolag med
mindre styrelser tenderar att erhålla en varning om fortsatt drift talar det emot att
oberoende styrelseledamöter skulle bidra till revisionskvalitet. Tidigare studier har dock
funnit att det finns en sådan effekt. Francis (2004) fann att en majoritet av oberoende
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styrelseledamöter leder till revisionskvalitet på många sätt, främst genom att revisorn
kan föra en dialog med de oberoende ledamöterna utan att bli påverkad av de chefer
som ska granskas. Dessutom är de oberoende ledamöterna intresserade av en noggrann
granskning och prioriterar därför dess omfattning framför kostnaden. Vi antog att
revisorn kan känna press från de oberoende ledamöterna vilket borde leda till att den
gör sitt jobb och inte medvetet drar sig från att uttrycka en varning när så är befogat.
Med hänsyn till svårighet att undersöka denna föreställning låter vi därmed resultatet
förbli osäkert och vi kan ej bedöma om hypotesen får stöd eller ej.

7.3.2 Hypoteser relaterade till revisionsbyrån
I detta avsnitt redogörs för om de hypoteser som kopplas till revisionsbyrån och
arvoderas storlek kan förkastas eller ej.
7.3.2.1 Byråns storlek
Hypotes 6: Det finns ett positivt samband mellan en revisor tillhörande Big 4 och
dennes benägenhet att ge en going concern-varning.
Vi inkluderade revisionsbyråerna i de statistiska testerna för att få kännedom om någon
eller flera byråer visar tecken på signifikans gentemot going concern-varningar. Utifrån
chi-tvåtestet har vi funnit att byråer som kategoriseras som mellanstora i större
utsträckning än både Big 4 och övriga mindre byråer varnar för den fortsatta driften i
klientföretagen. I chi-tvåtestet undersöktes också varje byrå för sig. Testet visade att
revisorer tillhörande Ernst & Young är mer benägna att varna om fortsatt drift jämfört
med revisorer tillhörande andra Big 4-byråer. SET och BDO, som båda kategoriseras
som mellanstora byråer, visade sig varna i fler fall om den fortsatta driften jämfört med
övriga byråer. Signifikans och ett negativt samband påvisades för övriga mindre byråer
vilket betyder att de i mindre utsträckning ger going concern-varningar. I Spearmans
Rho-korrelationen påvisades signifikans för alla ovan nämnda enskilda byråerna i
förhållande till den beroende variabeln. I den binära logistiska regressionen återfanns
också liknande samband, dock uppvisade övriga mindre byråer endast ett svagt
signifikant samband, vilket skulle kunna bero på slumpen (Se Appendix 3 sid. 190).
Detta gäller också för BDO som i endast en binär modell uppvisade signifikans (Pvärde = 0,043) men vars resultat skulle kunna bero på slumpen.
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Det går att resonera utifrån flera teoretiska synvinklar för att förklara det utfall testerna
visar. Utifrån legitimitetsteorin kan revisorer utveckla nära relationer med sina klienter
och vilja vara dem till lags för att skapa ett bättre rykte men samtidigt hålla kvar
vinstgivande klienter. När detta förekommer kan det antas påverka kvalitén i
granskningsprocessen. En allt vänskaplig relation skulle kunna inverka på revisorns
benägenhet att avge en going concern-varning. Det kan antas att revisorer på små byråer
är mindre benägna att varna då de har svårare för att upprätthålla sitt oberoende
gentemot klienten (DeAngelo, 1981). Större byråer har oftast interna riktlinjer för hur
en klientrelation ska se ut och dessutom utförs revisionerna i team vilket borde försvåra
möjligheten för att en enskild revisor att förhålla sig beroende till en specifik klient
(Eriksson, 2012). Revisorer som driver sin egen firma kan i större utsträckning bli
påverkade av klienten att se mellan fingrarna och därmed åsidosätta sina skyldigheter.
Det kan antas finnas en skillnad mellan revisorerna för hur de går till väga för att
bedöma en klients fortlevnadsförmåga. På större byråer finns som oftast interna
riktlinjer och checklistor som till punkt och prickar ska följas. På mindre byråer tillåts
revisorerna att gå på magkänslan och använda sin erfarenhet för att bedöma den
fortsatta driften (Jönsson, 2012; Eriksson, 2012; Löwenadler, 2012). Det kan således
förklara varför revisorer tillhörande mellanstora byråer oftare signalerar varningar
jämfört med revisorer på mindre byråer.
I tidigare forskning har det framkommit att revisorer verksamma inom Big 4 genererar
högre revisionskvalitet då dessa i större utsträckning erbjuds kompetensutveckling
genom interna utbildningar (Boone et al., 2010; Palmrose, 1988). Big 4-byråer har
dessutom fler resurser i form av experter på den egna byrån vilket kan minska
felaktigheter i revisionerna (Cravens et al., 1994; Jeter & Shaw, 1995 ). Olika byråer har
därmed olika resurser att tillgå vilket borde ha en avgörande effekt för revisorernas
prestationer. Våra resultat tyder på att hög kompetens även kan finnas hos de
mellanstora byråerna eftersom två av dessa byråer har uppvisat signifikans gentemot
den beroende variabeln i testerna.
Varför större byråer skulle vara bättre än mindre på att göra korrekta going concernbedömningar

kan

förklaras

med

stöd

av

agentteorin.

Vi

antar

att

informationsasymmetrin kan minimeras mellan klienter och revisorer verksamma på

144	
  
	
  

	
  

större byråer eftersom de resurser som byråerna har att tillgå kan eliminera frågetecken
som kan vara ett hinder för bedömning av fortsatt drift i ett klientföretag.
Tidigare internationella studier har empiriskt visat att Big 4 har bättre kvalitet än nonbig 4 (Geiger & Rama, 2006; Palmrose, 1988; DeAngelo, 1981; DeFond, 1992; Becker
et al., 1998; Francis et al., 1999; Davidson & Neu, 1993; Francis & Yu, 2009; Colbert
& Murray 1998; Krishnan & Schauer, 2000; Carcello et al., 2000). Dessa studier ligger
dock inte i linje med de resultat vi har funnit. Detta skulle kunna bero på att vi endast
fokuserat på Sverige och inte samlat in data utanför landets gränser. Tagesson och
Öhman (2010), som också genomfört sin studie på svenska bolag, hävdar att de fyra
byråerna tillhörande Big 4 inte kan dras över en och samma kam när det gäller
revisionskvalitén. I vår studie blir detta ännu tydligare då vi kan se att även de
mellanstora byråerna tenderar att få signifikanser då de har en ökad benägenhet att
bedöma den fortsatta driften i klientföretag. Det finns också studier som empirisk funnit
att Big 4 inte skulle vara bättre på att varna om den fortsatta driften vilket ligger i linje
med det vi funnit (Citron och Taffler, 1992; Boone et al, 2010; Niemi, 2004; Blom &
Jansson, 2009).
Francis och Yu (2009) har förklarat att Big 4:s större kontor är bättre på att avge
varningar om fortsatt drift, eftersom dessa kontor besitter de främsta resurserna (Jeter &
Shaw, 1995). Det är möjligt att vi skulle kunna påvisa samma resultat om vi i de
statistiska analyserna skulle ha skilt större kontor från mindre. Detta var dock inte
möjligt då vi inte samlat in information om kontorens storlek.
Boones et al. (2010) resonemang skulle också kunna understödja de resultat vi funnit,
då argumenten som läggs fram är att det finns en skillnad mellan den upplevda och den
aktuella revisionskvalitén som Big 4 tillhandahåller. Big 4 upplevs bland allmänheten
ha en hög revisionskvalitet men när den aktuella revisionskvalitén sedan undersöks
finns inga stora skillnader mellan Big 4 och non-big 4, vilket resultaten av våra tester
indikerar. Boone et al. (2010) fann dock ett svagt samband på att Big 4 skulle varna mer
än non-big 4 till finansiellt stressade klienter. Det påpekas att det finns en markant liten
skillnad på att Big 4 skulle vara bättre och därför kan inte påstås att non-big 4 skulle ha
en sämre revisionskvalitet. Med stöd av Boone et al. (2010) kan trovärdigheten i våra
resultat förklaras, då vi finner en jämnare fördelning mellan Big 4 och de mellanstora
byråerna när det gäller benägenheten att varna om fortsatt drift.
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Jämfört med Tagesson och Öhman (2010) fann vi, precis som dem, att övriga mindre
byråer är mindre benägna att ge varningar om fortsatt drift och därmed kan dessa antas
upprätthålla en lägre revisionskvalitet. Dock är signifikansen på en svag nivå i den
binära regressionen (P=0,077). Vidare fann Tagesson och Öhman (2010) att tre av de
fyra byråerna tillhörande Big 4 uppvisade ett negativt samband gentemot going
concern-varningar. De fann att PWC hade bättre kvalitet än Deloitte, KPMG och Ernst
& Young. Våra tester visar att revisorer anställda på Ernst & Young istället har en ökad
benägenhet att avge varningar om fortsatt drift. Jämfört med Tagesson och Öhman
(2010) har vi fått positiva samband mot SET och BDO som både finns inom kategorin
mellanstora byråer. Det betyder att dessa två byråer är bättre på att avge varningar om
fortsatt drift jämfört med övriga mindre byråer och Big 4. Att vi fått skilda utfall
gentemot Tagesson och Öhman (2010) skulle kunna bero på att vårt urval är betydligt
större då det innefattar mer än dubbelt så många observationer, men även på grund av
att vår modell är större och beaktar fler variabler. Vad vi kan konstatera utifrån utfallen
är att Big 4 inte verkar vara bättre på att avge varningar om fortsatt drift än mellanstora
byråer, eftersom ingen av byråerna sticker ut mer än andra. Dock kan antydas att övriga
mindre byråer är mindre benägna att avge varningar om fortsatt drift.
Vår föreställning var att revisorer verksamma på byråer tillhörande Big 4 i större
utsträckning skulle vara benägna att avge en varning om fortsatt drift. Hypotesen kan
varken ej förkastas eller förkastas på grunderna av att det inte finns starka och tydliga
statistiska samband på att Big 4 skulle upprätthålla en högre eller lägre revisionskvalitet
gentemot andra byråer verksamma i Sverige. Detta då vi inte får signifikanta utfall på
mer än Ernst & Young när det gäller byråerna tillhörande Big 4. Därmed vill vi vara
försiktiga kring hypotesens acceptans för att inte antyda att enskilda byråer skulle vara
bättre eller sämre än andra.
7.3.2.2 Konsultarvode
Hypotes 7a: Det finns ett negativt samband mellan konsultarvodet och en revisors
benägenhet att ge en going concern-varning.
Hypotes 7b: Det finns ett positivt samband mellan konsultarvodet och en revisors
benägenhet att ge en going concern-varning.
Samtliga tester tyder på att det inte finns något samband mellan konsultarvoden och
revisorernas benägenhet att varna om fortsatt drift. Utifrån teoretiska ställningstaganden
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resonerade vi för att det både kunde finnas ett negativt och ett positivt samband då
tidigare forskning har visat på blandade empiriska resultat.
Konsulttjänsternas effekt på revisionskvalitén har länge varit omdebatterat såväl i
näringslivet

som

bland

revisorsprofessionen.

Flera

forskare

framhäver

att

konsulttjänsterna påverkar revisorns oberoende i hög grad och att det därmed kan ge
effekter på revisionskvalitén (Frankel et al., 2002; Bailey, 1995; Warren & Alzola,
2009; Ferguson el al., 2004; Umar & Anandarajan, 2004). Svanström (2008)
argumenterar för att konsulttjänsterna bidrar till mer intäkter för revisorerna men gör att
de drar sig från att varna om den fortsatta driften.
Basioudis et al. (2008) har funnit att företag som köper konsulttjänster av samma byrå
som utför revisionen erhåller varningar om fortsatt drift vid färre tillfällen. Likande
resultat fann Sharma (2001) och Sharma och Sidhu (2001). Även omvända bevis finns
vilka istället talar för att konsultarvoden har en positiv inverkan på en revisors
benägenhet att varna om fortsatt drift. Detta antas bero på att revisorn får mer insikt i
klientens affärssystem, processer och rutiner och kan därmed enklare bedöma om den
fortsatta driften är hotad (Kinney et al., 2004; Arruñada, 1999; Svanström, 2008; Davis
et al., 1993). Med stöd av expertintervjuer vill vi framföra att revisorernas dubbla roller,
som innebär att de både utför revision och konsultation till samma klient, är positivt i
den bemärkelsen att det leder till ökad insyn hos klienten och revisorn kan därmed i tid
upptäcka felaktigheter och åtgärda dessa för att det inte ska påverka ekonomin i negativ
riktning (Eriksson, 2012; Jönsson, 2012).
Tagesson & Öhman (2010) fann till skillnad från oss ett positivt samband mellan
konsultarvoden och varning om fortsatt drift. Sambandet var i den binära logistiska
regression signifikant på femprocentsnivån. Varför inte våra tester visade på signifikans
kan bero på vårt urval som dels sträcker sig över tid men dels innehar fler observationer.
Dessutom är våra modeller mer specificerade då de tar hänsyn till fler variabler. Det gör
att vi finner större tilltro till våra resultat och vi kan således hävda att företag som köper
konsulttjänster av sin revisor likväl kan erhålla en varning om fortsatt drift. Det tyder
därmed på att svenska revisorer håller på sitt oberoende och inte låter konsultarvodet stå
i vägen för att göra sanningsenliga och korrekta uttalanden i revisionsberättelsen. Vi får
med hänsyn till denna diskussion förkasta båda hypoteserna.
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7.3.2.3 Revisionsarvode
Hypotes 8: Det finns ett positivt samband mellan revisionsarvodet och en revisorns
benägenhet att ge en going concern-varning.
I alla tester uppvisade revisionsarvodet på signifikanta positiva samband (P-värde =
0,0001) gentemot den beroende variabeln vilket tyder på att revisorer som erhåller ett
större arvode i fler fall varnar om en klients fortsatta drift.
I forskning har det diskuterats om att arvodets storlek kan få en revisor att åsidosätta sitt
oberoende och därmed bli mindre benägen att påpeka om felaktigheter eller varna för
den fortsatta driften (Craswell, 2002). Revisionskvalitén kan därmed påverkas av
arvodets storlek. Basioudis et al. (2008) framhäver att det beslut som en revisor fattar
om han eller hon ska lämna en anmärkning i revisionsberättelse är av högst subjektiva
slag och att det är troligt att revisorn kan låta sig påverkas av arvodet. Defond et al.
(2002) motsätter sig detta och menar att det inte finns något som tyder på att arvodets
storlek skulle påverka en revisors vilja att ge en going concern-varning när så bör göras.
I flera empiriska undersökningar har forskarna funnit att revisionsarvodet har en positiv
effekt på revisorernas vilja att varna om fortsatt drift vilket således leder till
revisionskvalitet (Vanstraelen, 2002; Geiger & Rama, 2003, Liu & Özcelic, 2011). Vi
argumenterade, med hänsyn till vårt urval, att det skulle finnas ett positivt samband
mellan revisionsarvodet och revisorns benägenhet att signalera en going concernvarning. Detta eftersom konkursbolagen främst är små och att revisionsarvodet därmed
skulle vara lågt och inte stort nog för att få revisorn att åsidosätta sitt oberoende.
Vårt resultat stöds av Hoitash et al. (2007) som hävdar att ett högt arvode leder till
revisionskvalitet eftersom revisorn mer noggrant har kunnat granska bolaget. Likaså
resonerar Vanstraelen (2002), Geiger & Rama (2003) och Liu & Özcelic (2011) som
funnit positiva samband mellan revisionsarvodet och going concern-varningar.
Tagesson & Öhman (2010) kunde dock inte finna detta samband vilket kan förklaras av
att de har mindre observationer och undersökt en annan period än vad vi gjort. Jonsson
& Swanberg (2011) fann vissa indikationer på att revisionsarvodet hade ett positivt
samband på revisorns utfärdande av orena revisionsberättelser vilket var helt motsatt
deras hypotes. De kunde dock inte bekräfta sitt resultat då de misstänkte
multikollineariet med andra variabler men argumenterade ändå för att ett positivt
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samband tyder på att en mer omfattande revision har utförts vilket ökar möjligheten för
revisorn att finna felaktigheter och anmärka om dessa.
Att sambandet är positivt bör ses som revisionskvalitet. Hade vi funnit ett negativt
samband hade det indikerat att revisorn åsidosätter sitt oberoende och inte handlar
professionellt utan låter sig styras av revisionsarvodets storlek. Det ska tilläggas att
revisionsarvodet är en variabel som kan sättas i relation till bolagets storlek. Det är
naturligt att större bolag är mer komplexa och kräver mer revision vilket därav
genererar en högre nivå på arvodet. Vi vet att de flesta bolagen i urvalet är små och har
ett genomsnittligt revisionsarvode på cirka 19 000 kronor. Det går därmed anta att nivån
på arvodena inte är tillräckligt stort för att få en revisor att åsidosätta sitt oberoende.
Dessutom gav storleksvariablerna inga tecken på att större företag får fler varningar
varför vi inte tror att resultatet har blivit snedvridet. Resultatet får tolkas som att
revisorerna har gjort en bättre granskning och således kunnat finna belägg för att
uttrycka en varning. Utifrån analysen kan hypotesen ej förkastas.

7.3.3 Hypoteser relaterade till revisorn
I detta avsnitt presenteras analys som hänförs till de hypoteser som kopplas mot
revisorns egenskaper.
7.3.3.1 Kompetens
Hypotes 9: Det finns ett positivt samband mellan en revisors kompetens och dennes
benägenhet att ge en going concern-varning.
Revisorns kompetens har mätts genom att studera vilken certifieringsnivå revisorerna
har nått. Testet genomfördes genom Chi-två och Spearmans Rho och ingick också i det
binära logistiska testet. Inte någon gång kunde urskiljas ett samband. Inte heller svenska
studier gjorda av Tagesson & Öhman (2010) och Jonsson & Weidenstolpe (2010) har
funnit att en revisors kompetens skulle ha någon avgörande effekt på benägenheten att
varna. En kandidatuppsats av Blom & Jansson, (2009) kunde ur sin studie se att
auktoriserade revisorer i högre utsträckning varnar om den fortsatta driften. Vi hävdar
dock att det inte går att generalisera deras resultat då de har få observationer och endast
genomfört chi-tvåtester och inte några multivariata tester.
En av revisorernas uppgifter är att verifiera ett företags finansiella rapporter och kunna
uttala sig om detta för att intressenter ska kunna få vägledning i sina beslut (Öhman,
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2004). Det kan antas att en revisors uttalande och granskning blir mer korrekt och
trovärdigt ju längre erfarenhet och kunskap revisorn har. Det kan därför antas att en
auktoriserad revisor, som har högre akademisk utbildning, längre yrkeserfarenhet och
genomgått tester, i högre utsträckning varnar om den fortsatta driften jämfört med en
godkänd revisor.
Studiens resultat innebär att det inte finns några skillnader mellan godkända och
auktoriserade revisorer när det gäller att bedöma den fortsatta driften. Det går att
resonera om att det är andra faktorer än kompetensen som är avgörande för revisorns
vilja att varna. Enligt DeAngelo (1981) och Niemi (2004) är möjligheten att en revisor
upptäcker fel och andra oegentligheter i ett företags system större om revisorn har en
teknisk förmåga och kompetens. Att revisorn sedan rapporterar om dessa felaktigheter
beror på om han eller hon är oberoende eller inte och har således ingenting att göra med
kompetensen. Ruiz-Barbadillo et al. (2004) använder liknande argument för att
kompetensen inte nödvändigtvis har någon effekt för om en revisor kommer rapportera
om upptäckta felaktigheter, utan enbart för att identifiera dessa. Det finns också
forskning som tyder på att revisorerna har den kompetens som krävs för att avgöra om
det föreligger risk för den fortsatta driften men att det är omkringliggande faktorer som
påverkar deras benägenhet att ge en varning (Barnes & Huan, 1993). Både godkända
och auktoriserade revisorer kan därmed ha förmågan att bedöma den fortsatta driften
men helt sakna benägenheten att varna. Denna dimension är dock svår att undersöka
genom den metod som vi har valt att tillämpa.
Det går att hävda, precis som Jonasson & Swanberg (2011), att certifieringsgraden inte
behöver vara det bästa sättet att mäta en revisors kompetens på eftersom det inte ger
någon information om hur mycket erfarenhet en revisor har, hur länge den varit
verksam inom branscher, hur många svåra, respektive lätta uppdrag den haft eller om
revisorn under sin karriär har haft något uppehåll som gör att den försvagat sina
kunskaper. Jonsson & Weidenstolpe (2010) fann att äldre revisorer uppnådde sämre
revisionskvalitet vilket talar emot tidigare forskning. Skribenterna drog slutsatsen att de
revisorer som närmar sig pensionen inte är lika benägna till att upprätthålla ett bra rykte
vilket gör att de inte blir lika noggranna och hårda i sina granskningar, till skillnad från
yngre revisorer som snabbt vill visa framfötterna. Det är ytterligare ett argument för att
certifieringen inte har någon betydelse, i alla fall inte när det gäller att bedöma den
fortsatta driften.
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Utifrån denna diskussion förkastar vi hypotesen om att revisorns kompetens har någon
effekt på dennes benägenhet att varna om fortsatt drift.
7.3.3.2 Revisorns kön
Hypotes 10: Det finns ett positivt samband mellan en kvinnlig revisor och dennes
benägenhet att ge en going concern-varning.
De bivariata testerna visade inte några signifikanta samband för denna hypotes. Inte
heller den logistiska binära regressionen indikerade på att kvinnliga revisorer skulle
generera högre kvalitet än sina manliga kollegor. Vårt resultat är i linje med studier
gjorda av Tagesson & Öhman (2010), Agné & Ruokanen (2011), Liu & Özcelic (2011)
och Estes & Reames (1988). De sistnämnda hävdar att könet inte har någon inverkan
eller utgör en bestämningsfaktor för revisionskvalitet varför det är troligt att vår
undersökning inte finner en sådan indikation. Inte heller Jonasson & Swanberg (2011),
som hade en föreställning om att kvinnor skulle utfärda fler orena revisionsberättelser
och därigenom upprätthålla högre kvalitet, fann belägg för ett sådant påstående. En
svensk studie gjord av Jonsson & Weidenstolpe (2010) fann ett negativt samband när de
undersökte könsvariabeln vilket antydde att kvinnliga revisorer i mindre utsträckning
gav going concern-varningar vilket talar emot teoretiska ståndpunkter om att kvinnor i
större utsträckning än män skulle varna för fortsatt drift.
I det teoretiska avsnittet har argumenterats för att kvinnliga revisorer är mindre
riskbenägna och att deras arbetssätt skiljer sig från männens (Barber & Odean, 2001;
och Borghans et al., 2009; Gold et al. 2009). Jonnergård & Stafsudd (2009) förklarar att
kvinnan är mer noggrann i sitt arbete. Utifrån denna aspekt kan tänkas att kvinnliga
revisorer lägger mer tid på granskningen av ett bolags finansiella rapporter och har
därmed större möjlighet att göra en korrekt bedömning och få en uppfattning om ett
bolag ska betraktas som going concern. Utifrån denna dimension borde kvinnornas
träffsäkerhet vad gäller going concern-varningar vara bättre. Det är möjligt att en
kvinnlig revisor trots allt är bättre på att finna felaktigheter i en klients system men
kvinnans benägenhet till att varna verkar inte skilja sig från mannens.
Eftersom de statistiska analyserna inte visar på signifikans får resultatet tolkas som att
det inte finns någon skillnad mellan manliga och kvinnliga revisorers benägenhet att
avge en going concern-varning. Det kan i och för sig betraktas som trovärdigt då det
inte bör finnas några skillnader mellan manliga och kvinnliga revisorer då de har samma
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utbildning. I detta fall kan argumenteras för att manliga och kvinnliga revisorer är lika
kunniga, men likväl okunniga om det ska sättas i relation till antalet going concernvarningar som ges i Sverige. Att hypotesen inte stöds kan ur en annan synvinkel ses
som positivt eftersom en klient inte ska välja revisor efter dess kön om det skulle visa
sig att en manlig revisor är mer villig att släppa igenom felaktigheter och är mindre
benägen att varna om den fortsatta driften. Utifrån denna diskussion får därmed
hypotesen förkastas.

7.3.4 Hypoteser relaterade till intressenter
I följande avsnitt presenteras analys av de hypoteser som har en koppling till klientens
intressenter för att utreda om denna dimension påverkar revisionskvalitén.
7.3.4.1 Beaktning av klientens intressenter
Hypotes 11: Det finns ett positivt samband mellan andelen bankskulder och en
revisors benägenhet att ge en going concern-varning.
Hypotes 12: Det finns ett positivt samband mellan andelen leverantörsskulder och en
revisors benägenhet att ge en going concern-varning.
Hypotes 13: Det finns ett negativt samband mellan antalet anställda och en revisors
benägenhet att ge en going concern-varning.
Vi har undersökt de tre intressenthypoteserna i Spearmans Rho och genom den binära
logistiska regressionen. Andelen bankskulder och antalet anställda uppvisade inga
signifikanta samband i något av de två testerna. Däremot visade leverantörsskulder i
relation till balansomslutningen på signifikanta samband gentemot going concernvarningar. I Spearmans Rho påvisade leverantörsskulderna ett starkt positivt samband
med signifikans på enprocentsnivån. I den binära logistiska regressionen visade
variabeln på positiva samband, dock endast på en femprocentig signifikansnivå.
Intressentteorin är den mest fundamentala teori som de tre intressenthypoteserna
grundar sig på och utifrån den hade vi en föreställning om att samtliga tre hypoteser
hade kunnat bekräftas. Detta eftersom revisorer enligt intressentteorin existerar i syfte
att minimera informationsasymmetrin mellan bolag och dess intressentmassa och
därigenom verifiera den information bolag sprider ut till allmänheten (Watts &
Zimmerman, 1983; Jensen & Meckling, 1976; Diamant, 2004).
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Intressenter är värdefulla för företagen då de bidrar med kritiska resurser för bolagens
överlevnad och därmed är de viktiga att ta hänsyn till i revisionen (Pfeffer & Salancik,
2003). Legitimitetsteorin kan vara ett hjälpmedel för att förklara utfallet vi fått. Detta då
revisorer, av olika skäl, kan tänkas gynna vissa intressenter framför andra i
revisionsprocessen. I våra tester visade sig leverantörer vara de intressenter som
prioriteras när det gäller ett bolags fortsatta drift och är därmed den intressentpart som
revisorer tenderar att vara mer legitim mot i förhållande till de andra vi undersökt
(Deegan & Unerman, 2011).
Andelen bankskulder uppvisade inte någon signifikans gentemot den beroende
variabeln i de genomförda testerna. Vi hade föreställt oss, utifrån den teori vi tagit del
av, att banker borde vara en part som revisorn prioriterar i sin revision. Detta då
framförallt små och medelstora bolag många gånger finansierar sig med banklån och det
är främst små respektive medelstora bolag som förekommit i vår undersökning (Berry et
al., 1993). Bankerna kan också tänkas rekommendera sina kunder revisorer varför det
finns anledning att tro att revisorn vill vara lojal mot bankerna. Trots det ges i våra
tester inga indikationer på att höga bankskulder skulle innebära att revisorer varnar om
den fortsatta driften. En förklaring till detta skulle kunna vara att bankerna har
förmånsrätt framför andra parter i konkurser (Förmånsrättslagen 1970:979, § 4, 6, 10).
Banker har många gånger panträtter i fast egendom för att de ska kunna bevilja lån och
krediter, därmed har de försprång i en eventuell konkurssituation och prioriteras när det
gäller att få tillbaka utlånat kapital. Det ska tilläggas att Tagesson & Öhman (2010) på
en tioprocentig signifikansnivå fann ett positivt samband mellan bankskulder mätt i
kronor och going concern-varningar. Sambandet uppstod endast då de testade mot
modifierade revisionsberättelser och inte gentemot hela urvalet som även innehöll rena
berättelser.
Våra tester indikerade att en högre andel leverantörsskulder leder till varning om fortsatt
drift. Detta skulle rimligen kunna bero på att leverantören som intressent inte har några
starka förmånsrätter i en kunds konkurs. En leverantör har rätten att hålla inne varor om
en kund inte betalar, men det som redan är levererat och obetalt i en konkurssituation
kan därmed vara svårt att få ersättning för då förmånsrättslagen (1970:979, § 4, 6, 10) i
första hand prioriterar panträtter i fast egendom. Det skulle därmed kunna förklara
varför signifikans mot leverantörer och inte gentemot övriga intressentgrupper
påvisades. Leverantören kan anses befinna sig i en betydligt tuffare situation i kunders
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eventuella konkurser än andra intressenter. De har som oftast ingen insyn hos en kund
utan kan endast ta del av årsredovisningarna för att införskaffa sig information om
kundens ekonomiska situation. Det ska tilläggas att en leverantör kan vara en potentiell
kund till revisionsbyråerna varför revisorerna vill hålla sig väl med dessa och därmed
varna dem för att fortsätta leverera varor till en kund med ekonomiska problem. En
annan orsak till att leverantörerna beaktas av revisorerna kan vara att de är mer sårbara
om de ingår ofördelaktiga avtal med kunder som befinner sig i en ekonomisk kris. Att
som leverantör gå miste om intäkter till följd av en kunds konkurs kan stjälpa
leverantörens egen verksamhet. Bankerna kan betraktas som mer motståndskraftiga och
är inte lika beroende av enskilda kunder.
Vi har inte funnit studier som tidigare undersökt going concern-varningar gentemot
leverantörer, vilket därmed innebär att vårt resultat inte kan jämföras. Dock fann
Laitinen & Laitinen (1998) ett samband mellan avvikande revisionsberättelser och en
ökad skuldsättningsgrad hos klienter, vilken likväl skulle kunna inkludera både bankoch leverantörsskulder. Vi valde dock att dela in skulderna i bank- och
leverantörsskulder i syfte att finna svar på vilken intressent som visar samband
gentemot varningar om fortsatt drift, därmed är våra resultat inte helt jämförbara med
vad Laitinen & Laitinen (1998) fann.
Intressentgruppen anställda uppvisade inte någon signifikans i de genomförda testerna.
Med andra ord går det inte att hävda att fler varningar skulle uttryckas om ett företag
har många anställda. Vi hade en föreställning om att ju fler anställda ett bolag har desto
mindre benägen är revisorer att varna om den fortsatta driften eftersom en varning kan
innebära konsekvenser som leder till att bolaget går i konkurs och de anställda förlorar
därmed jobben. Revisorn vill således inte vara en bidragande orsak till arbetslöshet på
orten. En förklaring till resultatet skulle kunna vara att de anställda befinner sig mitt i
företagen och har därmed en bättre insikt kring produktion och den ekonomiska
situationen än vad exempelvis leverantörer har. På dessa insiktsgrunder kan påpekas att
de anställda borde förstå och inse när bolaget de är anställda i går på högvarv respektive
lågvarv. Utifrån agentteorin kan det tolkas som att de anställda, som befinner sig i
bolaget, besitter mer information om driften än vad exempelvis leverantörer gör, vilket
får effekten att revisorer bedömer att de anställda redan har en minimerad
informationsasymmetri i förhållande till övriga utomstående intressenter.
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När de gäller antalet anställda är vårt resultat inte i linje med det som Laitinen &
Laitinen (1998) fann, nämligen att ju färre anställda ett bolag har desto större
sannolikhet är det att revisorer varnar om fortsatt drift. Det är ett logiskt antagande med
tanke på att effekten av ett bolag med få anställda som går i konkurs inte blir lika
omfattande som ett bolag med ett hundratal anställda. En förklaring till att vi inte
uppnådde samma resultat skulle kunna bero på att vi till skillnad från dem undersökte
svenska konkursbolag med ett urval på 774 stycken bolag medan Laitinen & Laitinen
(1998) undersökte 37 stycken publika bolag över tid, vilket totalt blev 111 stycken
årsredovisningar. En annan förklaring skulle också kunna vara att revisorer vet att den
statliga lönegarantin går in och täcker upp anställdas förlorade löner i svenska
konkurser (Lönegarantilag 1992:497, §1). Därmed är de anställda som intressenter
betydligt mer skyddade än vad exempelvis leverantörer är i bolagskonkurser.
Utifrån legitimitets-, agent- och intressentteorin, lagstiftning och egna resonemang
kommer hypoteserna om varningar för fortsatt drift gentemot banker och anställda att
förkastas då inga signifikanser tenderade att uppnås. Däremot uppvisades tydliga
signifikanta samband i både Spearmans Rho och binär logistisk regression för
leverantörshypotesen, varför den ej kan förkastas.

7.3.5 Hypoteser relaterade till relationer
Nedan analyseras relationsförutsättningar som tar fasta på revisorns uppdragstid och
revisorns relation till firmatecknaren.
7.3.5.1 Revisorns uppdragstid
Hypotes 14: Det finns ett negativt samband mellan en revisors uppdragstid och
dennes benägenhet att ge en going concern-varning.
Vi har inte funnit stöd i något av testerna på att en revisors uppdragstid skulle korrelera
med going concern-varningar, varken när vi använde den nominella skalan för antal år
eller när variabler gjordes om till ordinala värden.
Vår föreställning var att ju kortare tid revisorn varit verksam hos en klient, desto mer
benägen skulle den vara att varna om fortsatt drift eftersom det inte är troligt att parterna
hunnit skapa en allt för nära vänskapsrelation. Tänkvärt är att en revisor som under lång
tid företrätt ett bolag har hunnit skapa en sådan bra relation till sin klient att det skulle
påverka revisorns professionalism och få den att åsidosätta sitt oberoende då den inte
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genom en varning vill sänka klienten. Det skulle således leda till att vänskapsrelationen
upphör. Detta stöds av Bazerman et al. (1997) som hävdar att revisorer har svårt att
ifrågasätta klientens handlingar om de har bra relation till varandra.
Det går även föra en omvänd diskussion som talar för att revisorn inte varnar om fortsatt
drift trots att uppdragstiden varit kort. Låt säga att en revisor tar sig an ett nystartat
företag som efter första räkenskapsåret har ett negativt resultat och ett aktiekapital som
till mer än hälften är förbrukat. Det är inte ovanligt att resultatet kan vara negativt första
verksamhetsåret då det kan ha funnits stora utgifter för att komma igång med
verksamheten och svårigheter med att etablera en affärsidé. Det är troligt att revisorn tar
hänsyn till detta och vill ge firmatecknaren en extra chans och därför avstår från att
varna om den fortsatta driften i hopp om att den negativa trenden ska vända till positiva
resultat.
Tidigare studier, gjorda i andra länder, har visat på blandade resultat som både talar för
och emot långtgående relationer. Vårt resultat är i linje med en studie av Knechel &
Vanstraelen (2007) som inte fann något bevis för att uppdragstiden skulle inverka på en
revisors oberoende. En orsak till att vi inte funnit samband kan bero på att många av
bolagen som ingick i urvalet var små och enligt statistik överlever var tredje nystartat
småföretag mindre än tre år (Lindelöf, 2012). Det kan vara en förklaring till att det inte
går att urskilja ett samband i vårt material som talar för att revisionskvalitén skulle vara
bättre om uppdragstiden varit kort.
Både Carey & Simnett, (2006) och Bazerman et al. (2007) hävdar att långa relationer
mellan företag och en revisor gör att objektiviteten påverkas negativt då revisorn i sin
granskning kan tendera att vara mindre hård. Knechel & Vanstraelen (2007) kunde inte
finna något som tyder på att revisorn skulle ha lättare att förutse en konkurs inom en
snar framtid ju längre revisorn varit verksam i bolaget. Bevisen för att en revisors
uppdragstid skulle påverka revisionskvalitén anses därmed vara låga.
Vi har inte kunnat finna några svenska studier som har undersökt revisorns uppdragstid
och vilken effekt det ger på revisionskvalitén varför vi inte har kunnat jämföra vårt
resultat. Med facit i hand kan vi argumentera för att det kan vara svårt att mäta om
uppdragstiden påverkar revisionskvalitén i förhållande till bedömning av den fortsatta
driften. Det är möjligt att tiden kan påverka kvalitén på andra sätt, exempelvis att
revisorn ju längre tid den reviderat samma bolag har blivit mer skicklig och vet vilka
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väsentliga delar den ska fokusera på för att göra en bra revision. Det verkar dock inte
finnas något som tyder på att det skulle ge effekter på benägenheten att varna om
fortsatt drift. Utifrån denna diskussion får vi förkasta hypotesen om revisorns
uppdragstid.
7.3.5.2 Relation manlig revisor – manlig firmatecknare
Hypotes 15: Det finns ett negativt samband mellan en manlig firmatecknare och en
manlig revisors benägenhet att ge en going concern-varning.
Vi kunde inte i något av testerna få stöd för att en manlig revisor skulle vara mindre
benägen att ge en manlig firmatecknare en going concern-varning. Inte heller har vi
kunnat se att andra relationskonstellationer skulle korrelera med varningar om fortsatt
drift. Utifrån genusteorier kan ändå antas att män på ett annat sätt än kvinnor
socialiserar sig och att män gentemot varandra har lättare för att ingå kompisrelationer
(Jonnergård & Stafsudd, 2009). Det är tänkvärt att en manlig revisor tillsammans med
en manlig klient kan gå ut på restaurang ihop i andra syften än de professionella och
affärsmässiga. Det är därför rimligt att tro att det påverkar oberoendet och gör en manlig
revisor mindre benägen att ge en manlig klient en varning då det leder till att klienten
sänks genom en konkurs. Lagen säger att en revisor ska avsäga säg sitt uppdrag om
vänskapen mellan parterna utgör ett hot för en oberoende revision (Revisorslagen § 21).
Det kan dock vara svårt att veta vad gränsen går för när vänskapen utgör ett hot.
Enligt Gold et al. (2009) tenderar manliga revisorer att lita på sina klienter och undviker
därför att ifrågasätta oklarheter. Därigenom är sannolikheten större att dessa missar
felaktigheter under granskningen. Då män dessutom enklare kan ingå kompisrelationer
med varandra antog vi att manliga firmatecknare som hade reviderats av manliga
revisorer vid färre tillfällen skulle erhålla en going concern-varning.
Resultatet tolkas som att revisionskvalitén inte korrelerar med en viss könskonstellation.
Det visar på att revisorn håller på sitt oberoende och att relationen mellan män inte är
avgörande för om en varning ska utfärdas eller inte. Det är möjligt att en relation
ändock kan ge effekter på kvalitén på andra sätt, det vill säga att revisorn inte är lika
hård i sin granskning gentemot en manlig klient. Vi har inte kunnat finna några andra
studier som har undersökt denna dimension varför vi inte kan jämföra testerna. Då inga
starka stöd finns för hypotesen måste den förkastas.
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7.3.5.3 Relation revisor – utländsk firmatecknare
Hypotes 16: Det finns ett positivt samband mellan en icke svenskfödd firmatecknare
och en revisors benägenhet att ge en going concern-varning.
Vid datainsamlingen noterades om en ägare till ett konkursbolag hade svensk eller
utländsk härkomst. I de bivariata testerna fann vi signifikans på femprocentsnivån för
att personer med utländsk bakgrund får fler going concern-varningar. Det stämde
överens med vår föreställning. I den binära logistiska regressionen fick dock denna
variabel inget stöd varför vi inte har starka belägg för att påstå att fler varningar skulle
rikta sig till företagare som inte är svenskar. Vi fann det intressant att undersöka om
nationalitet har en effekt på revisorns benägenhet att varna om den fortsatta driften
eftersom det är känt att invandrare i många fall diskrimineras. Tidigare studier har visat
att företagare med invandrarbakgrund har svårt att få banklån jämfört med de inhemska
företagarna (Ram et al., 2003).
Det ska påpekas att syftet med att ge en varning inte i första hand behöver vara för att
varna intressenterna. Likväl kan diskrimineringsaspekten finnas med då revisorn är
medveten om att firmatecknaren inte kan få kapital från banker eller andra kreditinstitut.
Ytterligare anledningar för att utländska firmatecknare skulle få varningar kan bero på
att dessa kan ha svårt att övertyga revisorn om att deras företag har potential för
framtiden, speciellt om de har språksvårigheter.
Vårt resultat tyder på att såväl svenska som utländska firmatecknare kan erhålla going
concern-varningar och att revisorn därmed inte kan antas diskriminera utlandsfödda
personer i sin revision. Det är dock möjligt att bolag med utlandsfödda firmatecknare
kan få fler anmärkningar då de är sena med rapporteringen och skatteinbetalningar till
följd av att de inte känner till de svenska regelsystemen.
Många invandrare verkar inom branscher som allt oftare går i konkurs, exempelvis
restaurang- och byggbranschen. Vi hade därför en föreställning om att dessa branscher
skulle få fler varningar. Testerna visade inte att dessa branscher i högre utsträckning får
varningar vilket kan vara en orsak till att någon signifikans inte uppnås i det binära
testet för utländska firmatecknare. Då det endast finns svaga indikationer på att
invandrare skulle få fler varningar måste denna hypotes förkastas.	
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7.3.6 Hypoteser relaterade till geografiska läget
I följande stycken redogörs för de hypoteser som kopplas mot den geografiska
dimensionen.
7.3.6.1 Stadsstorlek
Hypotes 17: Det finns ett positivt samband mellan en revisor anställd i en storstad och
dennes benägenhet att ge en going concern-varning.	
  
Tre olika tester genomfördes för att undersöka denna hypotes. Signifikans gentemot den
beroende variabeln uppvisades i de båda bivariata testerna, dock uppvisades ingen
sådan tendens i den binära logistiska regressionen. De signifikanta samband som
påvisats hade en positiv riktning vilket även hypotesen antar, då vi hävdar att i större
städer är revisorernas benägenhet att varna om fortsatt drift större.
Enligt legitimitetsteorin kan utfallet med positiva samband förklaras genom att en allt
för nära relation mellan en klient och en revisor kan ge negativa konsekvenser för en
revisors benägenhet att utfärda varningar om fortsatt drift. Detta då företag i mindre
städer tenderar att utveckla en relation till revisorn som är mer personlig än yrkesmässig
och strikt (Johannisson & Gustavsson, 1984; Svanström, 2008). Personliga relationer
som utvecklas kan få effekter på oberoendet som en revisor ska upprätthålla, vilket i sin
tur ger negativa effekter på revisionskvalitén (DeAngelo, 1981). Med andra ord kan
relationer påverka viljan bland revisorer att avge varningar. Revisorer verksamma i de
svenska storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö bör lättare kunna upprätthålla
sitt oberoende gentemot klienten, då det kan antas förekomma mer professionella och
yrkesmässiga relationer i storstäderna (Deegan & Unerman, 2011).
Hypotesen hade likväl kunnat myntas på motsatt håll där ett negativt samband mellan
stadsstorlek och en revisors benägenhet att varna kunde föreligga. Det går att anta att
informationsasymmetrin mellan klient och revisor är lägre i mindre städer med tanke på
att parterna har en nära relation. Relationen gör att revisorn kommer närmre inpå
klienten och blir bättre bekant med dess verksamhet. Utifrån en agentteoretisk
dimension borde därför revisorer verksamma på mindre orter i fler fall varna om en
klients fortsatta drift (Watts & Zimmerman, 1983) eftersom ett informationsövertag
leder till att varningar kan utfärdas med bättre träffsäkerhet. Därmed skulle det förbättra
revisionskvalitén då oberoendet får en annan betydelse i situationer där revisorer med
större säkerhet kan fatta korrekta beslut och göra trovärdiga bedömningar om klienters
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ekonomiska situationer (Tagesson & Öhman, 2010). Vi fann dock inga stöd för att det
skulle föreligga ett negativt samband.
Då tidigare studier inte undersökt sambandet mellan going concern-varningar och
stadsstorlek har vi ingen möjlighet att jämföra vårt utfall med andra. Det som närmast
empiriskt kan jämföras är resultatet Johannisson & Gustavsson (1984) fann där klienter
på mindre orter framförde att de upplevde att relationen till revisorn var mer personlig
än yrkesmässig. Detta var uppkomsten till att vi ville mynta vår hypotes om att revisorer
i större städer inte utvecklar samma personliga relation och därmed har en större
benägenhet att varna om fortsatt drift. Det finns inga tydliga bevis för att
revisionskvalitén skulle vara bättre i större städer, inte heller att den skulle vara sämre
på mindre orter.
Sammanfattningsvis finns i de bivariata testerna indikationer på att hypotesen ej ska
förkastas medan i den binära regressionen uppnås inga signifikanta samband. Därmed
väljer vi att förkasta hypotesen.
7.3.6.2 Revisorer i Norrland
Hypotes 18: Det finns ett negativt samband mellan en revisor verksam i norra Sverige
och dennes benägenhet att ge en going concern-varning.
Vi kunde varken i de bivariata eller i det multipla testet se något som skulle indikera på
att revisorer i Norrland skulle uppnå sämre revisionskvalitet. Vi hade en föreställning
om att revisorer verksamma i Norrland skulle vara mindre benägna att avge en going
concern-varning av olika skäl. I tidigare forskning har det framkommit att Norrland
skiljer sig från övriga Sverige såväl i geografi, etnografi och historia (Eriksson, 2010),
därför fanns en förväntan om att det kunde finnas ytterligare skillnader, däribland
beträffande revisionskvalitén. Argumenten om sämre revisionskvalitet i Norrlands stöds
av att konkurrensen är mindre och avstånden mellan byrå och klient längre. Avståndets
påverkan gör att klient och revisor inte lika ofta träffas vilket kan försvåra revisorns
bedömning av ett klientföretags framtida verksamhet och möjlighet att överleva en
ekonomisk kris. Ett annat resonemang är att kundunderlaget är mindre i Norrland och
att revisorn därmed inte vill riskera att förlora kunden till följd av en varning.
Det resultat vi funnit får tolkas som att det inte går att påstå att norrländska revisorer
skulle hålla sämre klass än revisorer verksamma i övriga Sverige. Det borde trots allt
ses som positivet att Sverige inte behöver delas in i två områden – ett med
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professionella revisorer och ett annat med oprofessionella. Resultaten visar därför att
intressenter till bolag som är verksamma i norra Sverige inte behöver känna en misstro
till att norrländska revisorerna skulle vara sämre och därmed inte uppnå kvalitet i
revisionen. Då inga statistiska tester stödjer vår hypotes måste den förkastas.
7.3.6.3 Avstånd mellan revisor och klient
Hypotes 19. Det finns ett negativt samband mellan revisorer vars arbetsplats ligger
långt ifrån klienten och dennes benägenhet att ge en going concern-varning.
De bivariata testerna ger stöd för att det skulle föreligga ett negativt samband för det
geografiska avståndet mellan klient och revisor och revisorns benägenhet att avge en
going concern-varning vilket är i linje med vår föreställning. Den binära logistiska
regressionen ger däremot inget utfall för att det skulle finnas ett samband. Det är därför
inte troligt att avståndet mellan klient och revisor har någon betydelse eller inverkan på
varningsfrekvensen. Det torde bero på att parterna alltmer kan använda digitala verktyg
för att kommunicera och behöver således inte fysiskt träffas. Elektroniska filer med
ekonomisk fakta kan skickas vilket gör att mötena inte behöver bli lika frekventa för att
en bra revision ska genomföras. Revisorn kan genom telefonkontakt få kännedom om
hur ägarna och styrelsen ser på framtiden och komplettera med annan information för
att avgöra hur konkurrensen ser ut på marknaden och inom branschen.
Choi et al. (2008) fann i en empirisk undersökning att ett geografiskt avstånd har en
effekt på revisionskvalitén. Lokala kontor som ligger nära klienten tenderar att göra en
bättre revision. Det torde bero på att revisorns informationsasymmetri blir mindre då
den får bättre kännedom om klientens verksamhet vilket kan underlätta arbetat med att
beakta den fortsatta driften. Det är möjligt att avståndet mellan parterna kan ha en
inverkan på kvalitén i andra sammanhang men i alla fall inte vad det gäller att bedöma
den fortsatta driften då revisorerna varnar lika frekvent oavsett om avståndet till
klienten är långt. Utifrån ovan diskussion förkastar vi hypotesen om att avståndet har
någon effekt på revisorns benägenhet att varna om den fortsatta driften.

7.4 Sammanfattning av hypotesprövning
Utifrån ovan förda analys kan vi ej förkasta hypoteserna kopplade mot klientens
bransch, revisionsarvodets storlek och klientens andel leverantörsskulder. Det ska även
tilläggas att samtliga tre kontrollvariabler fick stöd i våra tester.	
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8. Slutsats
ppsatsens sista kapitel innehåller de slutsatser som vi funnit ur den analys
som gjordes i föregående avsnitt. Vi ämnar ge svar på den problemfråga
som varit studiens syfte att förklara och återkopplar därmed till de

dimensioner som utgjorde den teoretiska modellen i kapitel fyra. Här presenteras det
teoretiska och praktiska bidrag som våra resultat genererat. Till sist ges förslag till
framtida forskning inom området.

8.1 Slutsatser
I uppsatsens inledande kapitel argumenterade vi för att Tagesson & Öhman (2010) inte
beaktat tillräckligt många dimensioner som kan påverka revisorn att ge en varning om
fortsatt drift och därmed generera kvalitet. Vi hävdade också att de drog slutsatser från
ett urval bestående av 393 stycken bolag vilket vi anser vara ett lågt antal för att kunna
göra korrekta uttalanden som kan generaliseras. Vår vision var därför att dels utöka
urvalet men dels också finna ytterligare dimensioner som bidrar till bättre förståelse
inom forskningsområdet.
Studiens primära syfte har varit att ge svar på vad som förklarar revisionskvalitet. Detta
har undersökts genom att studera konkursdrabbade bolag och se om de i föregående
revisionsberättelse har fått en varning om den fortsatta driften. Det ska påpekas att vi
studerat kvalitén genom en approximation av going concern-varningar vilket gör att vi
inte kan bedöma svensk revisionskvalitet i sin helhet. De faktorer och samband vi har
funnit kan enbart hänföras till uppgiften om att bedöma ett bolags fortsatta drift.
Vi anser att denna studie har inkluderat ett urval som är stort nog för att göra
generaliseringar, dock är analysmodellerna svaga då modellerna hade svårigheter med
att hänföra varningar till de oberoende variablerna. Svaga modeller tycks även Tagesson
& Öhman (2010), Jonsson & Weidenstolpe (2010) och Sormunen et al. (2012) haft som
på liknande sätt studerat revisorernas benägenhet att varna om fortsatt drift. Våra
modeller har dock innehållit fler variabler än tidigare studier varför vi ändå bättre kan
betona vad som styr revisorns benägenhet att ge en varning och därigenom generera
revisionskvalitet.
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Vi fann likt Tagesson & Öhman (2010) att finansiell stress i ett bolag är det som främst
föranleder en varning om fortsatt drift. Det visar att revisorn är villig att göra
allmänheten informerad om att ett bolags framtida verksamhet är hotad när det finns
indikationer om att mer än halva klientens aktiekapital är förbrukat.
Ett negativt samband påvisades för tidsrymden mellan revisorns påskrift i
revisionsberättelsen och konkursdagen, vilket således innebär att kvalitet föreligger om
ett bolag som fått en going concern-varning snabbt går i konkurs efter revisorns
uttalande. Revisionskvalitet kan också förklaras av att det finns en tidsfördröjning
mellan bokslutsdagen och klientens överlämnande av rapporten till revisorn. Det tros
bero på informationsasymmetrin som blir lägre och revisorn kan därför beakta händelser
som uppstått efter bokslutsdagen när denne ska göra en bedömning om den fortsatta
driften. Att kontrollvariablerna i vår studie får stöd kan ge en antydan om att den data vi
samlat in kan betraktas som trovärdig.
Klientens bransch tycks ha en inverkan på revisionskvalitén. Ett positivt samband
påvisades för informations- och kommunikationsbranschen samt handels- och
försäljningsbranschen. Likaså har styrelsens storlek en effekt då det finns indikationer
på att revisorn är mer benägen att varna ju mindre styrelsen är. Det torde bero på att små
styrelser har svårt att precisera framtidsvisioner och därmed övertyga revisorn om att
verksamheten kommer fortleva. I en större och etablerad styrelse finns som oftast någon
representant som för revisorn kan tydliggöra, genom budgetar och planer, hur en
ekonomisk svacka ska vändas till bättre resultat.
Vi har funnit att revisionskvalitet varierar bland revisionsbyråerna där de som klassas
som mindre byråer tycks upprätthålla lägre kvalitet än andra byråer. Vi kan varken
påvisa eller förkasta att Big 4 skulle upprätthålla högre eller lägre kvalitet än andra
byråer eftersom det saknas tydliga indikationer för detta. Vi har dock funnit att revisorer
på mellanstora byråer tenderar att visa positiva samband gentemot going concernvarningar vilket innebär att de förmedlar god kvalitet.
Vi har likt tidigare studier funnit bevis för att ett högt revisionsarvode skulle ha en
inverkan på en revisors benägenhet att ge en varning om fortsatt drift då det kan antas
att den ägnat mer tid åt granskningen och således fått bättre insikt och underlag för sina
beslut. Konsultarvodet uppvisade inga indikationer på signifikanta samband varför det
inte kan anses ha någon betydelse för om revisorn är villig att varna om en klients
163	
  
	
  

	
  

fortsatta drift. Det ger en indikation om att revisorn inte åsidosätter sitt oberoende till
följd av höga konsultarvoden.
Det tycks inte finnas något som pekar på att revisionskvalitén skulle skilja sig beroende
på om revisorn är godkänd eller auktoriserad, man eller kvinna. Det tyder på att en
klient inte behöver välja revisor efter dess kompetens och kön.
Utifrån ett intressentperspektiv har vi funnit att revisorn är mer benägen att se till en
klients leverantörer då den bedömer den fortsatta driften. Vår studie indikerar att
revisorn varnar ifall leverantörsskulderna i förhållande till balansomslutningen är höga.
Banker och en klients anställda beaktas inte i samma utsträckning vilket vi tror kan bero
på att de är bättre skyddade genom lagstiftning.
Relationen mellan revisorn och klienten och revisorns uppdragstid visar sig inte
korrelera med going concern-varningar. Varningar görs oavsett om revisorn haft en
klient i ett år eller i 14 års tid. Det finns heller inget som tyder på att en manlig revisor
skulle vara mindre benägen att ge en going concern-varning till en manlig
firmatecknare. Det saknas dessutom starka indikationer på att firmatecknare med
utländsk bakgrund skulle erhålla fler varningar om fortsatt drift än svenska
firmatecknare. Därmed kan antas att revisorn inte diskriminerar klienter på grund av
etnicitet eller gynnar klienter beroende på dess kön.
Den

geografiska

dimensionen

tycks

inte

ha

något

tydligt

samband

med

revisionskvalitén, det vill säga att det inte finns någon skillnad beträffande kvalitén i
Sverige. Det finns dock en svag indikation på att revisorer verksamma i större städer
tenderar att vara mer benägna att uttrycka varningar. Vi kan dock inte utifrån testerna
vara helt säkra på att så är fallet då det likväl kan bero på slumpen.
Vi har funnit indikationer på att andelen varning följer konjunkturen, det vill säga vid
en nedgång av BNP, ökar andelen varningar. Det kan bero på att revisorn ser till det
ekonomiska läget i samhället när den gör sin bedömning om fortsatt drift.
Att bedöma ett företags fortsatta drift kan ses som en komplex uppgift, vilket både
tidigare studier styrker men också de expertintervjuer som gjordes i samband med
denna uppsats. Vi fann att träffsäkerheten i Sverige är 18,9 procent vilket är i linje med
tidigare forskning (Mård & Söderberg, 2010; Jonsson & Weidenstople, 2010; Agné &
Ruokanen, 2011; Lindberg & Skoglund, 2011; Sormunen et al., 2012).
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8.2 Teoretiskt bidrag
Vi tog till oss en studie gjord av Tagesson & Öhman (2010), och kunde i den finna både
styrkor och svagheter. Vi hade en ambition av att utveckla deras studie och finna fler
faktorer som kan förklara revisorns benägenhet att ge en varning om fortsatt drift.
Studien har utvecklats med tre nya infallsvinklar då vi förutom dimensioner hänförda
till klienten, revisorn och revisionsbyrån även hade en föraning om att faktorer kopplade
till klientens intressenter, relationen mellan revisorn och firmatecknaren och det
geografiska läget också kunde förklara revisionskvalitet. Vår empiriska analysmodell
har därav inkluderat fler faktorer och således fler variabler än de tidigare studier vi har
funnit. Därmed kan vi hävda att vår studie med större precision kan förklara vad som
styr revisorns benägenhet att ge en going concern-varning.
Vi adderade flertalet faktorer till den teoretiska modell som inledningsvis presenterades
i kapital fyra och vi kan nu i efterhand påstå att det finns fler dimensioner som styr
revisorns benägenhet att ge en varning, än vad Tagesson & Öhman (2010) presenterat.
Vi har funnit att såväl styrelsen som klientens leverantörer inverkar på om en revisor
kommer uttrycka en going concern-varning eller inte. Därmed kan dessa faktorer
förknippas med revisionskvalitet.
Vi har likt andra studier kunnat påvisa att då en klients aktiekapital till mer än hälften är
förbrukat är revisorn benägen att varna, likaså om det finns en tidsfördröjning mellan
bokslutsdag och revisionsberättelsens godkännande. Vi fann ett negativt samband
mellan antalet dagar från varning till konkurs vilket betyder att revisionskvalitet
föreligger ju snabbare ett bolag går i konkurs efter att en varning utfärdats. Det har dock
inte i denna studie varit möjligt att avgöra om det beror på att revisorn har varit skicklig
i sin bedömning eller om utfallet beror på en självuppfyllande profetia där det är
varningen i sig som varit upphov till klientens konkurs (Mutchler, 1984; Citron &
Taffler, 1992).
Tidigare studier har inte inkluderat styrelsens påverkan på revisorns benägenhet att
varna. Vi har kunnat påvisa att bolag med få styrelsemedlemmar tenderar att få en
varning om fortsatt drift. Det tyder på att revisorn vill bli övertygad om att ägarna och
styrelsen har visioner och således är villiga att fortsätta verksamheten. Vi har
argumenterat för att styrelseuppgiften i styrelser med ett fåtal medlemmar kan ses som
oviktig att det därför inte förekommer regelbundna möten eller dokumentation kring ett
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kan
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informationsasymmetri som gör att revisorn avger en varning.
En mer noggrann och omfattande revision leder till ett högre revisionsarvode vilket vi
har funnit positivt korrelerar med revisorns benägenhet att avge en varning. I detta fall
kan en minskad informationsasymmetri vara faktorn som gör att revisorn har bättre
revisionsbevis för att kunna göra ett korrekt uttalande om en klients framtid (Hoitash et
al., 2007). Det tyder således på att revisionsarvodets storlek inte gör revisorerna partiska
utan snarare ökar deras förmåga att uppnå revisionskvalitet.
Vår studie har funnit tydliga indikationer på att ju större andel av balansomslutningen
som utgörs av leverantörsskulder desto mer benägen är revisorn att varna. Detta
förklarar vi med att revisorn i högre grad beaktar leverantörer än banker och anställda
när de reviderar ett bolag med ekonomiska problem. Revisorn tycks ta parti för den
svagaste aktören då leverantören inte på samma sätt som banker och anställda är
skyddade genom svensk lagstiftning. Revisorn kan därmed antas göra riskanalyser och
sympatiserar med den intressent som är mest utsatt för risk. Ytterligare en förklaring
kan vara att revisorn ser leverantörerna som potentiella kunder och därför väljer att vara
dem till lags. Detta blir en indikation på att revisorn åsidosätter sitt oberoende och inte
förhåller sig opartisk i sitt arbete. När oberoendet sviktar är det svårt för revisorn att
upprätthålla revisionskvalitet (DeAngelo, 1981).
Enligt intressentteorin är samtliga av de parter som utbyter resurser med ett företag att
betrakta som viktiga intressenter som en revisor ska ta hänsyn till i sin revision, i syfte
att minimera informationsasymmetrin ur ett agentteoretiskt perspektiv. Utifrån vår
studie har vi kunnat se att revisorn är partisk gentemot en klients leverantörer vilket
strider mot agentteorins antaganden om att revisorn finns för att verifiera information på
ett opartiskt och oberoende sätt (Warren & Alzola, 2009; Watts & Zimmerman, 1983;
Jensen & Meckling, 1976). Oberoendet kan ses som en grundförutsättning för att
informationsasymmetrin ska minimeras gentemot de intressentgrupper som har ett
intresse i ett företag (DeAngelo, 1981). En revisor som inte agerar oberoende kan
utifrån en intressentteoretisk aspekt inte uppnå kvalitet i sin revision.
Det ska återigen framföras att vi har mätt revisionskvalitet genom en approximation av
going concern-varningar. Vi hävdar således att revisorerna uppnår kvalitet då de varnar
för fortsatt drift när så är befogat, vilket de tycks göra då klienten har en hög andel
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leverantörsskulder. Dock är inte detta att betrakta som kvalitet i den bemärkelsen att
revisorn ska agera oberoende gentemot samtliga intressenter vilket inte görs då
leverantörerna gynnas.
Sammanfattningsvis har vi genom studien visat att faktorer hänförda mot klienten,
revisionsbyrån och klientens intressenter har en inverkan på revisorns benägenhet att ge
en varning om fortsatt drift och i sitt arbete därmed uppnå revisionskvalitet. Kvalitén
styrs därmed inte av revisorns egenskaper, relationer mellan revisor och firmatecknare
eller det geografiska läget.
Det är viktigt att vara medveten om att revisorn kan ha förmågan till att varna om en
klients fortsatta drift men sakna benägenheten. Det är möjligt att flera av de
dimensioner vi har undersökt har en effekt på revisorns förmåga att uppnå kvalitet, det
vill säga att revisorns kompetens, byråtillhörighet och närhet till klienten har en
betydelse för att identifiera brister hos klienten. Att den sedan inte uppfyller sina
skyldigheter och uttrycker en varning när så skulle vara befogat kan bero på en
avsaknad av benägenhet. Svenska revisorers benägenhet för att uttrycka en varning
tycks vara svag i jämförelse med internationella studier (jmf. Carey et al. 2008; Geiger
et al., 2005). Danska revisorers träffsäkerhet är mer än dubbelt så hög som svenskarnas
(Sormunen et al. 2012). Skillnaden i precision skulle kunna förklaras utifrån kulturella
olikheter där danskarna tenderar att vara säkra på sin sak och inte tveka i sina beslut
(Hofstede, 1980). Svenska revisorer kan upplevas som mer konflikträdda och osäkra
(Andersson, 2001) och därmed känna en rädsla för de konsekvenser som kan uppstå till
följd av en felaktig bedömning av en klients fortsatta drift. Det torde vara en rimlig
förklaring till skillnaden mellan ländernas träffsäkerhet med tanke på att både Sverige
och Danmark är lika i förhållande till lagsystem, politik och ekonomi (Sormunen et al.,
2012).

8.3 Praktiskt bidrag
Vi har likt andra studier funnit att träffsäkerheten när det gäller att varna om den
fortsatta driften är låg. Problemet med att intressenterna erhåller otillräcklig och felaktig
information kan leda till att de ingår olönsamma avtal till följd av en konkurs. Detta bör
uppmärksammas för politiker och intresseorganisationer i näringslivet som värnar om
ett sunt, ekonomiskt och stabilt samhälle. Det kan leda till rekommendationer för hur
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bedömningen om fortsatt drift än mer kan utvecklas och tydliggöras eller att
lagstiftningen i större utsträckning betonar revisorns uppgifter. Lindberg & Skoglund
(2011) argumenterade i en liknande studie att det behövs förändringar och revisorerna
måste bli mer fokuserade på att beakta framtiden i sina bedömningar och inte enbart se
till historisk data. Det behöver också ske förändringar i redovisningen och en ökad
tillämpning av kassaflödesanalyser för att klienten själv ska se när ekonomin börjar gå
utför och därför i tid försöka förebygga en ekonomisk kollaps (Lindberg & Skoglund,
2011).
Våra resultat kan hos allmänheten också väcka en förståelse för revisorernas dilemma
då de ska bedöma en klients fortsatta drift. Likväl kan revisorerna bli införstådda med
vilken betydelse deras uttalanden har i samhället och att det är av vikt att de uttrycker
varningar när så är befogat och inte låter sig påverkas av omkringliggande faktorer eller
feghet. En slutsats är således att revisorerna behöver mod för att uppnå kvalitet i
granskningsprocessen. Det vill säga våga ge en klient en going concern-varning för att
intressenter inte ska ingå ofördelaktiga avtal.
Det är viktigt att en revisor förhåller sig oberoende för att samtliga intressenter ska finna
nytta med revisionen. Vi har funnit ett positivt samband mellan en klients andel
leverantörsskulder och going concern-varningar. Vi tolkar det som att svenska revisorer
tycks sympatisera med en klients leverantörer i sina bedömningar om fortsatt drift.
Detta bör uppmärksammas bland politiker och intresseorganisationer för att lyfta en
diskussion om att revisorn ska se till samtliga intressenter och inte gynna vissa framför
andra. Det är samtidigt anmärkningsvärt att staten tagit parti för banker och anställda
genom deras rättigheter till ersättning i konkurssituationer. Det kan leda till att revisorn
inte beaktar dessa intressenter då de genom lag är skyddade. Om dessa skydd inte
funnits hade sannolikt varningar om fortsatt drift ökat.
Vi har inte funnit starka indikationer som tyder på att revisorer anställda inom Big 4 i
sin helhet skulle generera högre eller lägre kvalitet än revisorer på mellanstora byråer,
dock tyder resultaten på att revisorer anställda på mindre byråer är mindre benägna att
ge going concern-varningar. Tagesson & Öhman (2010) fann att tre av fyra byråer inom
Big 4 höll lägre kvalitet vilket kan tolkas som att det kanske inte finns en grund för att
Big 4 kan ta ut högre arvoden enbart på grund av att de tillhör stora och välkända
byråer. Våra resultat visar att även mellanstora byråer likväl kan vara benägna att varna
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om fortsatt drift och upprätthålla kvalitet i revisionen. Därmed kan det också saknas
grund för att ett bolag skulle bli mer framgångsrikt och legitimt gentemot sin omgivning
om revisionen utförts av en byrå tillhörande Big 4, vilket Lennox (1999c) och Reynolds
& Francis (2001) har påpekat i sina studier.
Att mindre styrelser tenderar att få en varning har vi förklarat bero på att revisorn inte
får den information den behöver för att kunna se att det finns en framtidstro hos
klienten. Det är styrelsens skyldighet att beakta den fortsatta driften och rapportera i
förvaltningsberättelsen vilket sällan görs i mindre bolag (Far Förlag, 2006; Carrington,
2010). Därmed kan antas att styrelseuppgiften i mindre bolag inte tas på allvar. Om
styrelsen, oavsett storlek regelbundet för dokumentation om bolagets framtidsutsikter
och planer kan revisorns arbete underlättas och en minimering av både fel I och II kan
göras.
Vi har funnit att ett högt revisionsarvode inte får en revisor att åsidosätta sitt oberoende
utan snarare leder till ökad revisionskvalitet. Därmed bör intressenterna ställa krav på
att bolag ska revideras ett minst antal timmar för att revisorn ska kunna gå igenom de
väsentligaste posterna och kunna göra en bedömning om de ekonomiska
framtidsutsikterna för bolaget och branschen. Det öppnar upp för en förändring i
lagstiftningen där lagen mer konkret kan föreskriva hur omfattande revisionen bör vara.

8.4 Förslag till fortsatt forskning
Vi har i denna studie analyserat typ II-fel, det vill säga, när revisorn inte har uttryckt en
varning för den fortsatta driften trots att ett företag gått i konkurs. Det hade likväl varit
möjligt att se på de bolag som fått en varning men inte försatts i konkurs vilket betraktas
som typ I-fel. Det kunde vara intressant att se om dessa bolag i nästkommande
årsredovisning har kvar samma revisor och om deras ekonomiska ställning har stärkts
eller försvagats efter varningen. Tidigare forskning har visat att klienten kan skadas när
revisorn gör felaktiga uttalanden (Lai, 2009) varför vi har en förväntan om att ett bolag,
vars revisor gjort ett typ I-fel, tills nästa bokslut har bytt revisor och fått ett sämre
resultat.
När vi intervjuade revisorer om hur de uttrycker sig i revisionsberättelsen påpekades att
formuleringarna tenderar att bli hårdare för varje år som går om samma klient under en
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längre tid har ekonomiska problem. Om inga tendenser till förbättring syns är det troligt
att det mynnar ut i en varning. Det vore därför intressant att över tid se i
revisionsberättelserna om det finns någon variation i den varningsskala vi utformat, det
vill säga om revisorn väljer hårdare uttryck ju mer ansträngd ekonomin blir för en
klient.
Vi hade en förställning om att stadsstorleken skulle korrelera med revisionskvalitet
vilket vi fortfarande tror. Vår mätmetod för denna variabel skulle dock kunna ha gjorts
på ett annat sätt då vi istället för att koda i kategorier borde ha noterat antalet invånare
för den ort där revisorn arbetar på. Om kommande studier skulle mäta på detta sätt
skulle det möjligen visa på samband som kan bekräfta att revisorer i större städer är mer
benägna att varna om fortsatt drift då dessa revisorer kan betraktas som mer anonyma
och inte på samma sätt inleda nära relationer till sina klienter (Johannisson &
Gustavsson, 1984).
Vi har under studiens gång blivit införstådda med att revisionskvalitet är ett aktuellt
ämne som ofta leder till debatt inom yrkeskåren och att det ibland kan vara ett dilemma
ur många aspekter när det gäller att ge en varning. Eftersom branschen präglas av
tystnadsplikt kan det vara svårt att komma nära inpå för att mäta revisionskvalitet. Vi
hoppas dock att framtida forskning kan finna nya vägar för att mäta kvalitén. Vår studie
grundas i huvudsak på sekundärdata men också på ett fåtal intervjuer. Intressant skulle
vara att undersöka våra variabler utifrån primärdata och med hjälp av enkäter,
fallstudier och fler intervjuer försöka testa de föreställningar som presenterats i denna
uppsats. En metod skulle vara att söka upp de bolag som gått i konkurs och inte fått en
varning och närmare i detalj studera dem och försöka ge en förklaring till varför, kanske
finns där förklaringar som talar för att bolaget var komplext i sin natur att revidera, eller
att revisorn hade tilltro till ägarna som privat hade stort kapital. En annan förklaring kan
vara att det skedde oförutsedda händelser efter revisionsberättelsens påskrift som
revisorn inte kunde beakta vid revisionen.

170	
  
	
  

	
  

9. Litteraturlista
	
  

Abbott, L., Parker, S., Peters, G. & Raghunandan, K. (2011) An investigation of the
impact of audit committee characteristics on the relative magnitude of non-audit service
purchases. Working paper. pp.1-31. Tillgänglig på:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=280413
Adams, B.R & Ferreira, D. (2009) Women in the boardroom and their impact on
governance and performance. Journal of Financial Economic. Vol. 94 (2). pp.291-309.
Affärsdata (2012) Tillgänglig på: http://www.affarsdata.se/startpage.php
Agné, A. & Ruokanen, M. (2011) Revisionsbyråers kvalité: en studie om Going
concernvarningar och anmärkningar på finansiell stress. Magisteruppsats. Sundsvall:
Mittuniversitetet
Aktiebolagslagen (2005:551), kap 25 §§ 13-16. Sveriges Rikes Lag 2012. Upplaga 133.
Nordstedts Juridik AB.
Alchian, A. & Demsetz, H. (1972) Production, Information Costs and Economic
Organization. The American Economic Review. Vol.62. pp. 777-795.
Andersson, S. (2001) Det växande företaget. Studentlitteratur, Lund.
Andersson, C. & Gorgis, D. (2011) Förekomsten av orena revisionsberättelser i
svenska konkursbolag – Olika typer av anmärkningar och deras samband med
revisionsbyråers storlek. Kandidatuppsats. Sundsvall: Mittuniversitetet
Arnedo, L., Lizarrage, F. & Sánchez, S., (2008). Going-concern Uncertainties in Prebankrupt Audit Reports: New Evidence Regarding Discretionary Accruals and Wording
Ambiguity. International journal of auditing. Vol.12 (1). pp. 25-44.
Arnold, V., Collier, P. A., Leech, S. A. & Suttom, S. G. (2001) The impact of political
pressure on novice decision makers: Are auditors qualified to make going concern
judgements? Critical Perspectives on Accounting, Vol. 12 (3). pp. 323-338.
Aronsson, Å. (1997) Spss för Windows 95 – En introduktion, Studentlitteratur, Lund.
Arruñada, B. (1999) The provision of non-audit services by auditors: let the market
envolve and decide. International Review of Law and Economics. Vol. 19 (4). pp. 513531.
Arruñada, B. & Paz-Ares, C. (1997) Mandatory rotation of company auditors: A critical
examination. International Review of Law and Economics. Vol. 17 (1). pp. 31-61.
Arvidsson, F. & Olander, Å. (2011) Varför efterfrågar småföretag revision.
Civilekonomuppsats. Linnéuniversitetet: Växjö.
Ashbaugh, H., LaFond, R. & Mayhey, B.W. (2003) Do Non audit Services Compromise
Auditor Independence? Further Evidence. The Accounting Review. Vol 79. pp. 611-640.

171	
  
	
  

	
  

Bailey Jr., A. D. (1995) The Practicing Professional's Mental Model: Are We Creating
the Right Mental Models for New Professionals? Issues In Accounting Education. Vol.
10 (1). pp. 191-195.
Balans (2006) RS 570 Fortsatt drift – ytterligare reflektioner. Nr 3 Tillgänglig på:
http://www.farskomplett.se/ Hämtad 2012-02-15
Baldacchino, P. J., Farrugia, J. K. (2005) Qualified audit opinions in Malta. Managerial
Auditing Journal. Vol. 20 (8). pp. 823-843.
Bammens, Y., Voordeckers, W. & Van Gils, A. (2008). Boards of Directors in Family
Firms: A Generational Perspective. Small Business Economics. Vol. 31 (2). pp.163-180.
Barkess, L., & Simnett, R. (1994) The Provision of Other Services by Auditors:
Independence and Pricing Issues. Accounting & Business Research. Vol. 24 (94). pp.
99-108.
Barber, M. B., Odean, T. (2001) Boys will be boys: Gender, overconfidence and
common stock investment. The Quarterly Journal of Economics. Vol. 116 (1). pp. 261292.
Barmark, M. & Djurfeldt, G. (2009) Statistisk verktygslåda 2: multivariat analys. Lund.
Studentlitteratur AB.
Barnes, P. & Huan, H. D. (1993) The auditor´s Going Concern Decision: Some UK
Evidence Concerning Independence and Competence. Journal of Business Finance &
Accounting. Vol. 20 (2). pp. 213-228.
Basioudis, I. G., Papakonstantinou, E., Geiger, M. A. (2008) Audit Fees, Non-Audit
Fees and Auditor Going Concern Reporting Decisions in the United Kingdom. Abacus.
Vol. 44 (3). pp. 284-309.
Bazerman, M. H., Morgan, K. P. & Loewenstein, G. F. (1997) The Impossibility of
Auditor Independence. Sloan Management Review. Vol. 38 (4). pp. 89-94.
Becker, C. L., Defond, M. L., Jiambalvo, J. & Subramanyam, K. R. (1998) The Effect
of Audit Quality on Earnings Management. Contemporary Accounting Research. Vol.
15 (1). pp. 1-24.
Berry, A. J., Faulkner, S., Hughes, M. & Jarvis, R. (1993) Financial information: The
banker and the small business. British Accounting Review. Vol. 25 (2). pp. 131-150.
Blackwell, D. W., Noland, T. R. & Winters, B. D. (1998) The Value of Auditor
Assurance: Evidence from Loan Pricing. Journal of Accounting Research. Vol. 36 (1).
pp. 57-70.
Blom, J. & Jansson, A. (2009) Going concern utlåtanden i revisionsberättelsen. – En
studie om svenska konkursdrabbade företag. Kandidatuppsats. Södertörns Högskola.
Bonner, S. E. & Lewis, B. L. (1990) Determinants of Auditor Expertise. Journal of
Accounting Research. Vol. 28 (3/4). pp. 1-20.

172	
  
	
  

	
  

Boone, J. P., Khurana, I. K. & Raman, K. K. (2010) Do the Big 4 and the Second-tier
Firms Provide Audits of Similar Quality? J. Account. Public Policy. Vol. 29. pp. 330–
352.
Borghans, L., Golsteyn, B. H., Heckman, J. J. & Meijers, H. (2009) Gender Differences
in Risk Aversion and Ambiguity Aversion. Journal of the European Economic
Association. Vol. 7 (2/3). pp. 649-658.
Breesch, D. & Branson, J. (2009) The effect of Auditor Gender on Audit Quality. IUP
Journal of Accounting Researsch & Audit Practices. Vol. 8. pp. 78-107.
Bruzelius, L. H. & Skärvad, P. (2011) Integrerad organisationslära. Tionde upplagan.
Studentlitteratur. Ungern
Bryman, A. & Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder. Upplaga 1:1
Ljubljana. Liber AB.
Bryman, A. & Bell, E. (2011) Business Research Methods. Oxford. University Press:
Oxford
Burrows, G. & Black, C. (1998) Profit sharing in Australian Big 6 accounting firms: an
exploratory study. Accounting Organizations and Society. Vol. 23 (5/6). pp. 517–530.
Carcello, J. V., Hermanson, D. R. & Huss, H. F. (1997) The effect of SAA no. 59: how
treatment of the transition period influences results. Auditing: A Journal of Practice and
Theory. Vol. 16 (1). pp. 114–123.
Carcello, J. V., Hermanson, D. R. & Huss, H. (1995). Temporal Changes in
Bankruptcy-Related Reporting. Auditing: a Journal of Practice & Theory. Vol 14. (2)
pp. 133-143.
Carcello, J. V., Hermanson, D. R. & Huss, H. (2000). Going-Concern Opinions: The
Effects of Partner Compensation Plans and Client Size. Auditing. Vol. 19 (1). pp. 67-77.
Carey, P. & Simnett, R. (2006) Audit Partner Tenure and Audit Quality. Accounting
Review. Vol. 81 (3). pp. 653-676.
Carey, P. J., Geiger, M. A., O´Connell, B. T. (2008) Cost Associated with GoingConcrn-Modified Audit Opinions: An analysis of the Australian Audit Market. Abacus.
Vol. 44 (1). pp. 61-81.
Carrington, T. (2010) Revision. Liber AB, Spanien.
Carrington, T. (2007) Framing Audit Failure. Avhandling. Stockholms universitet.
Carson, E., Fargher, N., Geiger, M., Lennox, C., Raghunandan, K. & Willekens, M.
(2012). Auditor Reporting on Going-Concern Uncertainty: A Research Synthesis.
Working paper. pp. 1-124. Tillgänglig på: http://ssrn.com/abstract=2000496. Hämtad
2012-03-02
Carter, D. A., Simkins, B. J. & Simpson, W. G. (2003) Corporate Governance, Board
Diversity, and Firm Value. Financial Review. Vol. 38 (1). pp. 33-53.
Chi, H. & Chin, C. (2011) Firm versus Partner Measures of Auditor Industry Expertise
and Effects on Auditor Quality. Auditing. Vol 30 (2). pp. 201-229.
173	
  
	
  

	
  

Choi, J. H., Chansog, K., Kim, J. B. & Zang, Y. (2010) Audit Office Size, Audit
Quality, and Audit Pricing. Auditing. Vol. 29 (1). pp. 73-97.
Choi, J. H., Kim, J. B., Qui, A. & Zang, Y. (2008) Auditor Locality, Auditor Quality
And Audit pricing. Working paper; 2007 Singapore Management University. pp.1-54.
Tillgänglig på: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=966022. Hämtad
2012-02-18
Chow, C. (1982) The Demand for External Auditing: Size, Debt and Ownership
Influences. The Accounting Review. Vol. LVII (2). pp. 272-291.
Citron, D. B. & Taffler, R. J. (1992) The Audit Report under Going Concern
Uncertainties: An Empirical Analysis. Accounting & Business Research. Vol. 22 (88).
pp. 337-345.
Colbert, G. & Murray, D. (1998) The Association Between Auditor Quality and Auditor
Size: An Analysis of Small CPA firms. Journal Of Accounting, Auditing & Finance.
Vol. 13 (2). pp. 135-150.
Colbert, G. & Murray. D. (1999) State accountancy regulations, audit firm size, and
audit quality: an empirical investigation. Journal of Regulatory Economics. Vol. 16. pp.
267-285.
Collin, S-O., Ahlberg, J. & Gabriellson, J. (2011) Blood in the board room: family
relationships influencing the functions of the board. Workingpaper. Linnéuniversitetet
Växjö.
Conroy, S. J., Emerson, T. L. N. & Pons, F. (2010) Ethical Attitudes of Accounting
Practitioners: Are Rank and Ethical Attitudes Related? Journal of Busniess Ethics. Vol.
91. pp. 183-194.
Craswell, A. T., Francis, J. R. & Taylor, S. L. (1995) Auditor brand name reputations
and industry specializations. Journal of Accounting and Economics. Vol. 20. pp. 297322.
Craswell, A. T., Laughton, J. & Stokes, D. J (2002) Auditor independence and fee
dependence. Journal of Accounting and Economics. Vol. 33 (2). pp. 253-275.
Cravens, S. C., Flagg, J. C. & Glover, H. D. (1994) A comparison of client
characteristics by auditor attributes. Managerial Auditing Journal. Vol. 9 (3). pp. 27-36.
Davidson, R. A. & Neu, D. (1993) A Note on the Association between Audit Firm Size
and Audit Quality. Contemporary Accounting Research. Vol. 9 (2). pp. 479-488.
Davis, L. R., Ricchiute, D. N. & Trompeter, G. (1993) Audit effort, audit fees, and the
provision of non-audit services to audit quality. The Accounting Review. Vol. 68 (1).
pp. 135-150.
DeAnglo, L. E. (1981) Auditor size and Audit Quality. Journal of Accounting and
Economics. Vol. 3 (3). pp. 183-199.
Dechow, P. M., Sloan, R. G. & Sweeney, A. P. (1996) Causes and Consequences of
Earning Manipulation: An Analysis of Firms Subject to Enforcement Action by the
SEC. Contemporary Accounting Research. Vol. 13 (1). pp. 1-36
174	
  
	
  

	
  

Deegan, C. & Unerman, J. (2011) Financial Accounting Theory, McGraw-Hill Higher
Education. Bell and Bain Ltd. Glasgow.
DeFond, M. L. (1992) The Association Between Changes in Client Firm Agency Costs
and Auditor Switching. Auditing. Vol. 11 (1). pp. 16-31.
DeFond, M. L., Raghunandan, K. K. & Subramanyam, K. R. (2002) Do Non-Audit
Service Fees Impair Auditor Independence? Evidence from Going Concern Audit
Opinions. Journal Of Accounting Research. Vol. 40 (4). pp. 1247-1274.
DeFond, M. L., Wong, T. J. & Li, S. (2000) The Impact of Improved Auditor
Independence on Audit Market Concentration in China. Journal of Accounting and
Economics. Vol. 28 (3). pp. 269-305.
Deis Jr, D. R. & Guiroux, G. A. (1992) Determinants of Audit Quality in the Public
Sector. Accounting Review. Vol. 67 (3). pp. 462-479.
Diamant, A. (2004) Revisorns oberoende – om den svenska oberoenderegleringens
utveckling, dess funktion och konstruktion. Iustus Förlag. Uppsala
Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O. (2010) Statistisk verktygslåda 1 –
samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Studentlitteratur AB.
Lund.
Dopuch, N., King, R. R. & Schwartz, R. (2003) Independence in Appearance and in
Fact: An Experimental Investigation. Contemporary Accounting Research. Vol. 20 (1).
pp. 79-114.
Edling, C. & Hedström, P. (2003) Kvantitativa metoder – Grundläggande
analysmetoder för samhälls- och beteendevetare. Lund. Studentlitteratur AB.
Ehlin, Å. (2010) Ökad risk när revisionsplikten försvinner. Far. Tillgänglig på:
http://www.far.se/portal/page?_pageid=114,387595&_dad=portal&_schema=PORTAL.
Hämtad 2012-01-28
Epstein, M. J. & Geiger, M. (1994) Investor Views of Audit Assurance: Recent
Evidence of the Expectation gap. What do investors expect from an audit? Journal of
Accountancy. Vol. 177. pp. 60-66.
Eriksson, I. (2012) Godkänd revisor, Pwc.Växjö. Intervju, 2012-03-06.
Eriksson, M. (2010) (Re)producing a periphery: Popular representations of the Swedish
North. Doktorsavhandling. Umeå Universitet.
Estes, R. & Reames D. D. (1988) Effects of personal Characteristics on materiality
decisions: a multivariate analysis. Accounting and business researsch. Vol.18 (72). pp.
291-296.
Fama E. F. (1980) Agency problems and the theory of the firm. Journal of Political
Economy. Vol. 88. pp. 288-307.
Far förlag. (2006) Revision - En praktiskt beskrivning. Far förlag AB. Kristianstad

175	
  
	
  

	
  

Ferguson, M. J., Seoq, G. S. & Young, D. (2004) Nonaudit Services and Earnings
Management: UK Evidence. Contemporary Accounting Research. Vol. 21 (4). pp. 813841.
Folkesson, K. (2006) Klassificering och perception – en studie av genusaspekter på
SNI-koden som klassificeringsverktyg på näringsgrenar. Nutek. Stockholm
Francis, J. R. & Krishnan, J. (1999) Accounting Accruals and Auditor Reporting
Conservatism. Contemporary Accounting Research. Vol 16. (1). pp. 135-165.
Francis, J. R. & Yu, M. D. (2009) Big 4 Office Size and Audit Quality. Accounting
Review. Vol. 84 (5). pp. 1521-1552.
Francis, J., Stokes, D. J & Anderson, D. (1999) City markets as a unit of analysis in
audit research and the re-examination of Big 6 market shares. Abacus. Vol. 35 (2). pp.
185-206.
Francis, J. R. (2004) What do we know about audit quality? British Accounting Review.
Vol. 36 (4). pp. 345-368.
Francis, J. R., Meydew, E. L. & Sparks, H. C. (1999) The role of big 6 auditors in the
credible reporting of accruals. Auditing. Vol. 18 (2). pp.17-34.
Frankel, R. M., Johnson, M. F. & Nelson, K.K. (2002) The relation between Auditors
Fees for Nonaudit Services and Earnings Management. The Accounting Review. Vol 77.
Supplement. pp. 71-105.
French, Oliver. (2009) Brottsutveckling i korthet. Publikation BRÅ.
Tillgänglig på: http://www.bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/apropa/2009-02-01brottsutvecklingen-i-korthet.html. Hämtad 2012-02-05
Förmånsrättslagen (1970:979) § 4, 6, 10. Sveriges Rikes Lag 2012. Upplaga 133.
Nordstedts Juridik AB.
Geiger, M. A. & Rama, D. V. (2003) Audit Fees, Nonaudit Fees, and Auditor Reporting
on Stressed Companies. Auditing. Vol. 22 (2). pp. 53-69.
Geiger, M. A. & Rama, D. V. (2006) Audit Firm Size and Going-Concern Reporting
Accuracy. Accounting Horizons. Vol. 20 (1). pp. 1-17.
Geiger, M. A. & Raghunandan, K. (2002). Auditor Tenure and Audit Reporting
Failures. Auditing: A Journal of Practice & Theory. Vol 21. (1). pp. 68-78.
Geiger, M. A., Raghunandan, K. & Rama, D. V. (2005) Recent changes in the
Association between Bankrupticies and Prior Audit Opinions. Auditing: A journal of
Practice and Theory. Vol 24 (1). pp. 21-35.
Giammarino, R. M. (1989) The Resolution of Financial Distress. The review of
Financial Studies. Vol. 2 (1). pp. 25-47.
Gold, A., Hunton, J. E. & Gomaa, M. I. (2009) The Impact of Client and Auditor
Gender on Auditors´s Judgement. Accounting Horizons. Vol 23. (1). pp. 1-18.
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E. (2010) Multivariate Data
Analysis – A Global Perspective. Upplaga 7. Pearson. New Jersey.
176	
  
	
  

	
  

Halpern, D. F (2000) Sex differences in cognitive abilities – tredje upplagan. Lawrence
Erlbaum E-BOK. Tillgänglig på:
http://www.google.se/books?hl=sv&lr=&id=RwprLxxpMV4C&oi=fnd&pg=PR11&dq
=Sex+differences+in+cognitive+abilities&ots=pauOOF2_LM&sig=nX9MLWacNZ9Y
oZVwKi3SYjGDegc&redir_esc=y#v=onepage&q=Sex%20differences%20in%20cognit
ive%20abilities&f=false. Hämtad 2012-02-01
Hay, D. C., Knechel, W. R. & Wong, N. (2006) Audit fees: A Meta-analysis of the
Effect of Supply and Demand Attributes. Contemporary Accounting Research. Vol 23.
(1). pp. 141-191.
Hed, E. & Orrell, J. (2010) Ska det vara så svårt att göra rätt? En kvantitativ studie om
revisorns typ I- och typ II-fel. Magisteruppsats. Umeå: Umeå Universitet.
Helenius, R. (1990) Förstå och bättre veta. Ralf Helenius & Carlson Bokförlag. Malmö
Hendriksen, E. S. & Van Breda. M. F. (1992) Accounting Theory. Upplaga 5. Richard
D. Irwin Inc. USA.
Hillman, A. J. & Dalziel, T. (2003) Board of directors and firm performance:
Integrating Agency and Resource Dependence Perspective, Academy of Management
Review. Vol. 28 (3). pp. 383-396.
Hofstede, G (1980) Culture´s Consequences: International Differences in Work-Related
Values, London, Sage.
Hoitash, R., Markelevich, A. & Barragato, C. A (2007) Auditor fees and auditor quality.
Managerial Auditing Journal. Vol. 22 (8). pp. 761-786.
Holme, I. A. & Solvang, B. K. (1997) Forskningsmetodik – Om kvalitativa och
kvantitativa metoder. Upplaga 2. Studentlitteratur. Lund.
Hopwood, W., McKeown, J. C. & Mutchler, J. F. (1994) A Reexamination of Auditor
versus Model Accuracy within the Context of the Going-Concern Opinion Decision.
Contemporary Accounting Research. Vol.10 (2). pp. 409-431.
Houqe, M. N., Dunstan, K., Karim, A. W. & Zijl, T. (2010) Board Ethics and Auditor
Choise – International evidence. Working Paper Series (72). pp. 1-38.
Hudaib, M. & Cooke, T. E. (2005) The Impact of Managing Director Changes and
Financial Distress on Audit Qualification and Auditor Switching. Journal Of Business
Finance & Accounting. Vol. 32 (9/10). pp. 1703-1739.
Humphrey, C. (2008) Auditing research: a review across the disciplinary divide.
Accounting, Auditing & Accountability Journal. Vol. 21 (2). pp. 170-203.
Huse, M., Nielsen, S. T. & Hagen, I. M. (2009) Women and Employee-Elected Board
Members and Their Contributions to Board Control Tasks. Journal of Busniess Ethics.
Vol.89. pp. 581-597.
Huse, M. & Solberg, A. (2006) Gender-Related Boardroom Dynamics: How
Scandinavian Women Make and Can Make Contributions on Corporate Boards. Women
in Management Review. Vol.21 (1). pp. 113-130

177	
  
	
  

	
  

Ireland, J. C. (2003) An Empirical Investigation of Determinants of Audit Reports in the
UK. Journal of business finance and accounting. Vol 30. (7/8). pp. 975-1015.
Ittonen, K., Miettinen, J. & Vähämaa, S. (2010) Does Female Representation on Audit
Committees Affect Audit Fees? Quarterly Journal of Finance & Accounting. Vol. 49.
pp. 113-139.
Jacobsen, D. I. (2002) Vad, hur och varför – Om metodval i företagsekonomi och andra
samhällsvetenskapliga ämnen. Studentlitteratur. Lund.
Jensen, M. C. & Meckling, W. H. (1976) Theory of the Firm: Managerial Behaviour,
Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics. Vol. 3 (4) pp.
305-360.
Jeppesen, K. (1998) Reinventing auditing, redefining consulting and independence.
European Accounting Review. Vol. 7 (3). pp. 517-539.
Jeter, D. C. & Shaw, P. (1995) Solicitation and Auditor Reporting Decisions.
Accounting Review. Vol. 70 (2). pp. 293-315.
Johannessen, A. & Tufte, P. A. (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod.
Upplaga 1:1 Malmö. Liber AB.
Johannisson, B., Gustavsson, B-Å. (1984) Småföretagande på småort –
nätverksstrategier i informationssamhället. Centrum för Småföretagsutveckling,
Högskolan i Växjö.
Johansson, S-E. (1976) Revisorns roll, Aktuell praxis under debatt. Norstedts Förlag i
samarbete med Svenska Civilekonomföreningen.
Johansson, S-E. (2005) Uppdrag Revision – Revisorsprofessionen i takt med
förväntningarna? SNS Förlag. Stockholm.
Jonasson, A. & Swanberg, E. (2011) Den orena revisionsberättelsen – en studie om
styrelsens, aktiebolagets och revisorns påverkan. Civilekonomuppsats. Växjö:
Linnéuniversitet.
Jonnergård, K. & Stafsudd, A. (2009) Om kvinnligt och manligt inom
revisionsbranschen, i bok om genus: Nyfikenhet, nytänkande och Nytta, Nilsson, C. &
Schömer (red) pp. 177-206
Jonsson, J. & Weidenstople, C. (2010) Kvalité i revision: - en studie om revisorns
uppdrag, kollegor och ålder. Magisteruppsats. Umeå: Umeå Universitet
Jönsson, T. (2012) Auktoriserad revisor, FB Revision, Växjö. Intervju 2012-03-01.
Karlsson, S. (2002) Invandrarföretagen. Sellin & Partner Bok och Idé AB. Värnamo
Keasey, K. & Watson, R., (1987) Non-financial symtoms and the prediction of small
company failure: a test of argent´s hypotheses. Journal of Busniess Finance &
Accounting., Vol 14 (3). pp. 335-354.

178	
  
	
  

	
  

Keasey, K., Watson, R. & Wynarczyk, P. (1988) The small Company Audit
Qualification: A Preliminary Investigation. Accounting and Busniess Research. Vol. 18
(72) pp. 323-333.
Kinney Jr., W. R., Palmrose, Z. & Scholz, S. (2004) Auditor Independence, Non-Audit
Services, and Restatements: Was the U.S. Government Right?. Journal Of Accounting
Research. Vol. 42 (3). pp. 561-588.
Klein, B. & Leffler, K. B. (1981) The Role of Market Forces in Assuring Contractual
Performance. Journal Of Political Economy. Vol. 89 (4). pp. 615-641.
Knapp, M. C. (1991) Factors that Audit Committee Members Use as Surrogate for
Audit Quality. Auditing: A journal of Practice and Theory. Vol. 10 (1) pp. 35-52.
Knechel, W. R. & Vanstraelen, A. (2007) The Relationship between Auditor Tenure
and Audit Quality Implied by Going Concern Opinions. Auditing: A journal of Practice
& Theory. Vol. 26 (1). pp. 113-131.
Koh, H. C., Woo, E. S. (1998) The expectation gap in auditing. Managerial Auditing
Journal. Vol. 13 (3). pp.147-154.
Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Svensk kod för bolagsstyrning, reviderad 2010.
Tillgänglig på: http://www.bolagsstyrning.se/ Hämtad 2012-02-16
Kreiser, L. (1977) Maintaining and Improving the Audit Competence of CPA:s CPA
and Selected User Reaction. The Accounting Review. Vol. LII (2). pp. 427-437.
Krishnan, J. & Krishnan, J. (1996) The Role of Economic Trade-Offs in the Audit
Opinion Decision: An Empirical Analysis. Journal Of Accounting, Auditing & Finance.
Vol. 11 (4). pp. 565-586.
Krishnan, J. & Schauer, P. C. (2000) The Differentiation of Quality among Auditors:
Evidence from the Not-for-Profit Sector. Auditing. Vol. 19 (2). pp. 9-25.
Kuang, X. (2011) Board Characteristics and Higher Audit Quality – Evidence from
Chinsese listed companies. pp 348-352. Tillgänglig på:
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=5707733. Hämtad 2012-03-01
Kwon, S. S. & Wild, J. J. (1994) Informativeness of Annual Reports for Firms in
Financial Distress. Contemporary Accounting Research. Vol. 11 (1). pp. 331-351.
Lai, K. (2009) Audit Opinion and Disclosure of Audit Fees. Journal of Accounting,
Auditing & Finance. Vol. 24 (1). pp. 91-114.
Laitinen, E. K. & Laitinen, T. (1998) Qualified audit reports in Finland: evidence from
large companies. European Accounting Review. Vol. 7 (4). pp. 639-653.
Larsson, L-G. (2007) Revisionskvalitet – Vad driver och vad hotar? Balans Nr 5. pp 3334. Tillgänglig på: http://www.farsrskomplett.se/. Hämtad 2012-02-14
LaSalle, R. E. & Anandarajan, A. (1996) Auditors' Views on the Type of Audit Report
Issued to Entities with Going Concern Uncertainties. Accounting Horizons. Vol. 10 (2).
pp. 51-72.
179	
  
	
  

	
  

Lee, T. (1995) The professionalization of accountancy: a history of protecting the public
interest in a self-interested way, Accounting, Auditing & Accountability Journal. Vol. 8
(4), pp. 48-69.
Lee, T. & Stone, M. (1995) Competence and independence: The congenial twins of
auditing? Journal of Business Finance & Accounting. Vol. 22 (8). pp. 1169-1177.
Lennox, C. S (1999a) The Accuracy and Incremental Information Content of Audit
Reports in Predicting Bankruptcy. Journal of Business Finance & Accounting. Vol. 26
(5/6). pp. 757-778.
Lennox, C. S. (1999b) Are large auditors more accurate than small auditors? Accounting
& Business Research. Vol. 29 (3). pp. 217-227.
Lennox, C. S. (1999c) Audit Quality and Auditor Size: An Evaluation of Reputation
and Deep Pockets Hypotheses. Journal of Business Finance & Accounting. Vol. 26 (7).
pp. 779-805.
Lewén, A (2010) Utlandsföddas företagande i Sverige. Tillväxtverket. Stockholm.
Tillgänglig på: www.tillvaxtverket.se/foretagare_utlandsk_bakgrund. Hämtad 2012-0226
Li, C. (2009) Does Client Importance Affect Auditor Independence at the Office level?
Empirical evidence from Going-concern opinions. Contemporary Accounting
Researsch. Vol 26 (1). pp. 201-230.
Lim, C-Y. & Tan H-T. (2008) Non-audit Service Fees and Audit Quality: The Impact of
Auditor Specialization. Journal of Accounting Research. Vol. 46 (1). pp.199-246.
Lindberg, K & Skoglund, M. (2011) Revisorers träffsäkerhet vid Going concernutlåtandet med och utan vetskap om en lågkonjunktur. Kanditatuppsats. Sundsvall:
Mittuniversitetet.
Lindelöf, J. (2010) Entreprenören som Gud glömde – varför är så små företag
framgångsrika? Artikel på företagande.se Tillgänglig på:
http://www.foretagande.se/entreprenoren-som-gud-glomde-varfor-ar-sa-fa-smaforetagframgangsrika/ Hämtad 2012-05-05
Liu, S. & Özcelic, F. (2011) Svenska revisorers going concernutlåtanden. Förmedlar
utlåtandet det som avses? Magisteruppsats. Sundsvall: Mittuniversitetet
Lönegarantilag (1992:497) § 1. Sveriges Rikes Lag 2012. Upplaga 133. Nordstedts
Juridik AB.
Löwenadler, T. (2012) Godkänd revisor, LR-revision. Växjö. Intervju 2012-04-10
Lynall, M. D., Golden, R. & Hillman, A. J. (2003) Board Composition from
Adolescence to Maturity: A Multitheoretic View. Academy of Management Review.
Vol. 28 (3). pp. 416-432.
Magnuson, D. & Wikström, P. (2002) Skatterevision i sju branscher – En studie i
ekonomisk brottslighet. Brottsförebyggande rådet BRÅ-PM 1992:2.
180	
  
	
  

	
  

Magnusson, E. & Marecked, J. (2010) Genus och kultur i psykologi. Natur & Kultur.
Stockholm.
Manry, D. L., Mock, T. J. & Turner, J. L. (2008) Does Increased Audit Partner Tenure
Reduce Audit Quality? Journal of Accounting, Auditing & Finance. Vol. 23 (4). pp.
553-572.
Martens, D., Bruynseels, L., Baesens, B., Willekens, M. & Vanthienen, J. (2008)
Predicting going concern opinion with data mining. Decision Support Systems. Vol. 45
(4). pp. 765-777.
McKeown, J. C., Mutchler, J. F. & Hopwood, W. (1991) Towards an explanation of
auditor failure to modify the audit opinions on bankrupt companies. Auditing: A journal
of Practice and Theory. Vol. 10 (1). pp. 1-13.
Moizer, P. (1997) Auditor Reputation, the International Empirical Evidence.
International Journal of Auditing. Vol. 1 (1). pp. 61-74.
Monroe, G. S. & Woodliff, D. R. (1994) An Empirical Investigation Of The Audit
Expectation Gap: Australian Evidence. Accounting & Finance. Vol. 34 (1). pp. 47-74.
Moore, D. A., Tetlock, P. E. & Bazerman, L. T. M. H (2006) Conflicts of Interest and
the Case of Auditor Independence: Moral Seduction and Strategic Issue Cyckling.
Academy of Management Review. Vol. 31 (1). pp. 10–29.
Mueller, F., Carter, C. & Ross-Smith A. (2011) Making sense of career in a Big Four
Accounting Firm, Current Sociology. Vol. 59 (4). pp. 551-567.
Mutchler, J. F (1984) Auditors' Perceptions of the Going-Concern Opinion Decision.
Auditing: A journal of Practice & Theory. Vol. 3 (2). pp. 1-14.
Mutchler, J. F. (1985) A Multivariate Analysis of the Auditor's Going-Concern Opinion
Decision. Journal Of Accounting Research. Vol. 23 (2). pp. 668-682.
Myers J. N., Myers, L. A. & Omer, T. C. (2003) Exploring the Term of the AuditorClient Relationship and the Quality of Earnings: A Casefor Mandatory Auditor
Rotation? The Accounting Review. Vol. 78, (3). pp. 779-799.
Mård, E. & Söderberg, J. (2010) Going-Concern utlåtanden – en studie av svenska
konkursdrabbade publika aktiebolag. Magisteruppsats. Uppsala: Uppsala Universitet.
Niemi, L. (2004) Auditor size and audit pricing: evidence from small audit firms.
European Accounting Review. Vol. 13 (3). pp. 541-560.
Ning, Y., Davidson, III., Wallace, N. & Wang, J. (2010) Does Optimal Corporate Board
Size Exist? An Empirical Analysis. Journal of Applied Finance. Vol. 20 (2). pp. 57-69.
Nogler, G. E. (1995) The Resolution of Auditor Going Concern Opinions. Auditing.
Vol. 14 (2). pp. 54-73.
Nyberg, K. & Tellström, M. (2011) Revisorers oberoende – Påverkas detta av variabler
som revisionsbyråns storlek, konsulttjänster och klientstorlek? Kandidatuppsats.
Södertörns Högskola.

181	
  
	
  

	
  

O´Sullivan, N. (2000) The impact of board compostion and ownership on audit quality:
Evidence from large UK Companies. British Accounting Review. Vol. 32. pp. 397–414.
Oliver, C. (1997) Sustainable competitive advantage: Combining institutional and
resource-based views. Strategic Management Journal. Vol. 18 (9). pp. 697-713.
Oliverio, M. E. & Newman, B. H (2008) Quantifying Audit Quality: A Proposal
Inspired by Recent Initiatives. Faculting Working Paper. pp. 1-19. Tillgänglig på:
http://digitalcommons.pace.edu/lubinfaculty_workingpapers/63. Hämtad 2012-02-14

Olsson, T. & Wahlquist, L. (2011) Revisorers oberoende mot bakgrund av klientstorlek,
och arvode: En studie av orena revisionsberättelser och going concern-varningar i
svenska konkursbolag. Kandidatuppsats. Sundsvall: Mittuniversitetet
Palmrose, Z. (1986). Audit Fees and Audit Size: Further Evidence. Journal of
Accounting Researsch. Vol 24 (1). pp. 97-110.
Palmrose, Z. (1988) An Analysis of Auditor Litigation and Audit Service Quality.
Accounting Review. Vol. 63 (1). pp. 55-73.
Patel, R. & Davidson, B. (2011) Forskningsmetodikens grunder – Att planera,
genomföra och rapportera en undersökning. Studentlitteratur. Ungern.
Petroni, K. & Beasley, M. (1996) Errors in Accounting Estimates and Their Relation to
Audit Firm Type. Journal Of Accounting Research. Vol. 34 (1). pp. 151-171.
Pfeffer, J. & Salancik, G. R. (2003) The External Control of Organizations – A
Resource Dependence Perspective. Stanford. Stanford Business Classics.
Pindyck, R. S & Rubinfeld, D. L. (2009) Microeconomics. Sjunde upplagan. Prentice
Hall. New Jersey.
Power (2003). Auditing and the production of legitimacy. Accounting, Organizations
and Society. Vol. 28 (4). pp. 379-394.
Raheja. C. G. (2005) Determinants of Board Size and Composition: A theory of
Corporate Boards. Journal of Financial and Quantitative Analysis. Vol 40 (2) pp. 283306.
Ram, M., Smallbone, D., Deakins, D. & Jones, T. (2003) Banking on ”break-out”:
finance and the development of ethic minority businesses. Journal of Ethnic and
Migration Studies. Vol. 29 (4). pp. 663–681.
Redovisningsrådets rekommendationer. Nr 22. Punkt 21-21. Tillgänglig på:
http://www.bfn.se/redovisning/RADET/RR/RadetsRek.aspx. Hämtad 2012-02-13
Regionfakta – Norrland Fakta och Perspektiv. Tillgänglig på:
http://www.regionfakta.com/Norrland/Befolkning-ochhushall/Befolkning/Befolkningsstruktur/. Hämtad 2012-05-05
Reisch, J. T. (2000) Ideas for Future Research on Audit Quality, The Auditors Report.
Vol. 24 (1). Tillgänglig på: http://aaahq.org/audit/Pubs/Audrep/00fall/item04.htm.
Hämtad 2012-01-30

182	
  
	
  

	
  

Revisionslag (1999:1079) Tillgänglig på:
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1999:1079. Hämtad
2012-02-01
Revisorslag (2001:883) § 20, 21 e. Sveriges Rikes Lag 2012. Upplaga 133. Nordstedts
Juridik AB.
Revisorsnämnden (2012 a) Bli revisor. Tillgänglig på:
http://www.revisorsnamnden.se/rn/utb_intro/bli_revisor.html. Hämtad 2012-02-01
Revisorsnämnden (2012 b) Godkända och Auktoriserade revisorer. Tillgänglig på:
http://www.revisorsnamnden.se/rn/publicerat/statistik.html. Hämtad 2012-02-27
Reynolds, J. K. & Francis, J. R. (2001) Does size matter? The influence of large clients
on office-level auditor reporting decisions. Journal of accounting and Economics. Vol.
30. pp. 375-400.
Rose, C. (2007) Does female board representation influence firm performance? The
Danish evidence. Corporate Governance: An International Review. Vol. 15 (2). pp.
404-413.
Ruiz-Barbadillo, E., Gómes-Aguilar, N., De Fuentes-Barbará, C. & Garciá-Benau, M.
A. (2004) Audit quality and going concern decision-making process: Spanish evidence.
European Accounting Review. Vol. 13 (4) pp. 597-620.
Samlingsvolymen (2007) Del 1-2. Far Förlag AB. Avesta
Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2009) Research Methods for Business
Students. Upplaga 5. Rotolito Lombarda. Pearson Education Limited.
Saxenian, A. (1999) Silicon Valley's new immigrant entrepreneurs. Public Policy.
Institute of California. San Francisco, CA
Sharma, D. S. (2001) The Association Between Non-Audit Services and the Propensity
of Going Concern Qualifications: Implications for Audit Independence, Asia-Pacific
Journal of Accounting and Economics. Vol. 8 (2). pp. 143-155.
Sharma, D. S. & Sidhu, J. (2001) Professionalism vs Commercialism: The Association
Between Non-Audit Services (NAS) and Audit Independence. Journal Of Business
Finance & Accounting. Vol. 28 (5/6). pp. 595-629.
Shrader, C. B., Blackburn, V.B. & Iles, P. (1997) Women in management and firm
financial value: An exploratory study. Journal of Managerial Issues. Vol. 9. pp. 355–
372.
Sikka, P., Puxty, A., Willmott, H. & Cooper, C. (1998) The impossibility of eliminating
the expectations gap: some theory and evidence, Critical Perspective of Accounting.
Vol. 9. pp. 299-330.
Sormunen, N., Jeppesen, K. K., Sundgren, S. & Svanström, T. (2012) Auditors’ Going

Concern Reporting before Bankruptcy – A Study of Bankrupt Companies in Denmark,
Finland, Norway and Sweden. Tillgänglig på:
http://scholar.google.se/scholar?hl=sv&q=Harmonization+of+audit+practice%3A++Em

183	
  
	
  

	
  

pirical+evidence+from+Going+Concern+Reporting+in+Scandinavia&btnG=S%C3%B
6k&as_ylo=&as_vis=1. Hämtad 2012-05-13
St. Pierre, K. & Andersson, J. A. (1984) An Analysis of the Factors Associated Lawsuit
Against Public Accountants. The accounting Review. Vol. LIX (2) pp. 242-262.
Statistiska centralbyrån (SCB), Statistisk årsbok för Sverige 2012, Örebro. SCB-Tryck
Svanström, T. (2008) Revision och Rådgivning – Efterfråga kvalitet och oberoende.
Print & Media, Umeå Universitet.
Sveriges Kommuner och landsting. Kommungruppsindelning. Tillgänglig på:
http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_kommuner/kommungruppsindelning.
Hämtad 2012-03-02
Sundgren, S. (2009) Perceived Audit Quality, Modified Audit Opinions and the
Likelihood of Liquidating Bankruptcy among Financially Weak Firms. International
Journal of Auditing. Vol. 13. pp. 203-221.
Sundgren, S. (1998) Auditor choices and auditor reporting practices: evidence from
Finnish small firms. European Accounting Review. Vol. 7 (3). pp. 441-465.
Sökning efter SNI-kod. Tillgänglig på: http://www.sni2007.scb.se/.
Tagesson, T. & Öhman, P. (2010) Auditors’ ability and willingness to predict
bankruptcy - an empirical study of Swedish companies. The American accounting
association 2010 annual meeting, 31 July-4 August 2010, San Francisco, USA.
Umar, A. & Anandarajan, A. (2004) Dimensions of pressures faced by auditors and its
impact on auditoors´ independence. A comperative study of the USA and Australia.
Managerial Auditing Journal. Vol. 19 (1). pp. 99-116.
Vanstraelen, A. (2002) Auditor economic incentives and going-concern opinions in a
limited litigious continental European business environment: empirical evidence from
Belgium. Accounting and Business Research. Vol. 32 (3). pp. 171–186.
Vanstraelen, A. (2003) Going-Concern Opinions, Auditor Switching, and the SelfFulfilling Prophecy Effect Examined in the Regulatory Context of Belgium. Journal Of
Accounting, Auditing & Finance. Vol. 18 (2). pp. 231-253.
Venuti, E. K. (2004) The Going-Concern assumption Revisited: Assessing a
Company´s Future Viability. CPA Journal, Vol. 74 (5). pp. 40-42.
Wallén, G. (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Upplaga 2. Lund.
Studentlitteratur.
Warren, E. D. & Alzola, M (2009) Ensuring Independent Auditors: Increasing the
Saliency of the professional identity, Group Decision and Negotiation. Vol. 18. pp. 4156.
Watts R. L. & Zimmerman J. L. (1983) Agency Problems, Auditing, and the Theory of
the firm: Some evidence, Journal of Law and Economics. Vol XXVI. pp. 613-633.
Watts R. L. & Zimmerman J. L. (1986) Positive Accounting Theory. Prentice-Hall.
Upper Saddle River, NJ.
184	
  
	
  

	
  

Whittred, G. & Zimmer, I. (1984) Timeliness of Financial Reporting and Financial
Distress. The Accounting Review. Vol LIX (2). pp. 287-295.
Wolf, F. M., Tackett, J. A. & Claypool, G.A. (1999) Audit disaster futures: antidotes for
the expectation gap?. Managerial Auditing Journal. Vol. 14 (9). pp. 468-478.
Yin, R. K. (2007) Fallstudier: design och genomförande. Ljubljana. Liber AB.
Zaman, M., Hudaib, M. & Haniffa, R. (2011) Corporate Governance Quality, Audit
Fees and Non-Audit Services Fees. Journal of Business Finance & Accounting. Vol. 38
(1/2). pp. 165-197
Årsredovisningslagen 2 kap 4 §. Sveriges Rikes Lag 2012. Upplaga 133. Nordstedts
Juridik AB.
Öhman, P. (2004) Revisorers perspektiv på revision, En fråga om att följa upptrampade
stigar. Luleå: Luleå Tekniska Universitet.
Öhman, P. (2007) Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och
dilemman. Doktorsavhandling. Sundsvall: Mittuniversitetet.
	
  

	
  

185	
  
	
  

	
  

10.	
  Appendix	
  
	
  

10.1 Appendix 1 - Intervjuguide
Intervjuguide
Följande frågor har ställts till revisorer. Nedan motiveras varje fråga och deras relevans
beskrivs.

Fråga 1. Har du någon gång givit en going concern-varning?
Motivering: Frågan blir betydelsefull eftersom det är en förutsättning att den revisor vi
intervjuar har praktiskt erfarenhet av att ge en going concern-varning i ett aktiebolag.
Frågan ställs redan när vi via telefon kontakter intervjupersonen i syfte att garantera oss
om att respondenten har erfarenhet av going concern-varningar.

Fråga 2. Hur går det till när du bedömer om ett bolag är att betrakta som going
concern?
Om respondenten ger otydliga eller bristfälliga svar på denna fråga ställs dessa följdfrågor:
Vilka data/information samlas in? Vilka avvägningar görs vid en bedömning?
Motivering: Denna fråga kan betraktas som bred och öppen där vi ger respondenten
möjlighet att fritt, utifrån erfarenheter berätta om sina rutiner och tillvägagångssätt i
arbetet att beakta den fortsatta driften i ett klientföretag. Syftet är att vi vill få mer praktiskt
förståelse än den vi funnit i litteraturen. Det blir intressant att se om små och stora byråer
skiljer sig åt i tillvägagångssättet. Det är troligt att större byråer har utvecklat interna
riktlinjer som deras anställda måste utgå från vid bedömning av ett bolags fortsatta drift
medan mindre byråer som består av ett fåtal revisorer istället har arbetar fram egna rutiner
där erfarenhet och magkänslan har stor inverkan. Vi vill med denna fråga förstå vilka
variabler som granskas och ligger till grund för ett uttalande om going concern. Med denna
fråga kan vi också få en förståelse av nya dimensioner som skulle kunna vara aktuella i vår
empiriska studie av årsredovisningar och därigenom visa på att det finns fler faktorer som
påverkar revisionskvalitén än de vi hittills har funnit.
Vi låter nu respondenten tänka tillbaka på ett specifikt fall där denne kan dra sig till minnes
att den gav en going concern-varning. Vi kommer be revisorn att öppet berätta om detta
tillfälle och försöka få svar på om det fanns några osäkerhetsfaktorer för beslutet. Vi
poängterar dessutom att inga detaljer som kan avslöja klientens identitet behöver nämnas.

Fråga 3. Kan du berätta om en situation där du gav en going concern-varning?
Motivering: Frågan ställs i syfte att vi vill få revisorn att tala så mycket som möjligt om
denna specifika situation och kanske avslöja väsentliga detaljer som kan indikera att
revisionskvalitén kan påverkas av diverse olika faktorer.
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Om bristfälliga svar på fråga 3 ges ställs följande frågor: Vilka faktorer var avgörande för
att du utförde en varning? Fanns det något som gjorde att du tvekade? Kan du berätta hur
klientens situation såg ut? Vilken ålder hade ägaren/ägarna? Var det en man eller kvinna
som var firmatecknare/ägare? Var firmatecknaren/ägaren svenskfödd? Hur många år hade
bolaget varit verksamt? Inom vilken bransch var bolaget verksamt? Hur många anställda
hade bolaget? Hur många år hade bolaget varit er klient? Utförde ni även andra tjänster
förutom revision i detta bolag?
Motivering: Följdfrågor ställs då dessa utgör några av de hypoteser vi ämnar undersöka.
Svaren kommer inte kunna generaliseras utifrån de fyra intervjuer vi kommer utföra men
ändå kunna ge en praktisk förståelse om vad som skulle kunna påverka en revisor när han
eller hon ger en going concern-varning.

Fråga 4. Vad finner du problematiskt med att göra en going concern-varning?
Motivering: Den litteratur vi läst talar för att det är svårt att göra ett uttalande gällande
going concern och att kvalitén kan beror på ett flertal faktorer, däribland revisorns
oberoende. Vårt syfte med frågan är att locka fram svar som tyder på att det finns en rädsla
för att göra typ I-fel eller typ II-fel vilket skulle kunna påverka revisorn i dennes
bedömning.

Fråga 5. Vilka hinder tror du att revisorer generellt upplever när en going concernbedömning ska göras?
Motivering: Vi vill med denna fråga försöka locka fram att personliga relationer,
konsulttjänster eller andra nära kontakter med en klient indirekt påverkar en revisor när
denne ska uttala sig kring going concern, eftersom teorin anser att detta skulle kunna vara
ett hinder för revisorns oberoende och ge effekter på revisionskvalitén. Vi anser frågan
högst relevant för att se hur praktiker förhåller sig till detta problem.

Fråga 6. Kan du ange hur regler och rekommendationer påverkar dig i din
bedömning av ett företags fortsatta drift?
Följdfrågor: Vilka regelverk och rekommendationer används? Har ni byråinterna regelverk
eller har du som revisor en egen rutin?
Motivering: Med frågan vill vi skapa oss en uppfattning om hur revisorerna förhåller sig
till den normgivning som finns och om de finner den tillräcklig eller otillräcklig. Svaren kan
visa på att rekommendationer och lagar upplevs otydliga vilket kan vara en förklaring till
bristande revisionskvalité. Om detta lyfts fram kan politiker och intresseorganisationer bli
upplysta om revisorernas dilemma när en going concern-varning ska ges. Detta skulle i
sådana fall kunna underlättas genom regleringar i lagtexten. Studier har visat att regelverk
mellan länder skiljer sig åt och utifrån det kan även revisionskvalitet variera länder
emellan vilket innebär att en revisionsbyrå som finns utspridd i hela världen inte kan dras
över en och samma kant i bedömningen av revisionskvalitet.
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Fråga 7. Upplever du att vissa branscher erhåller fler varningar och andra färre? Om
ja, Varför?
Motivering: Då branschtillhörighet är en faktor vi undersöker vill vi med denna fråga
undersöka om det finns något som tyder på att vissa branscher är svårare att revidera och
således erhåller fler varningar. Tidigare forskning har antytt att en del branscher kräver
mer revision på grund av dess komplexitet medan andra studier tyder på att vissa branscher
anses mer korrupta och kriminella varför det skulle kunna påverka revisorns benägenhet att
varna om den fortsatta driften.
Fråga 8. Har du någon uppfattning om det förekommit fler going concern-varningar
under den senaste finanskrisen?
Motivering: Frågan ställs med anledning av att vi förutspår att finanskrisen har en
påverkan på att fler varningar ges. Om denna uppfattning är enhetlig bland
intervjupersonerna stärker det vårt argument för att göra en empirisk undersökning som
sträcker sig över tid. Därav elimineras konjunkturpåverkan och ger vår undersökning ett
mer trovärdigt resultat.
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10.2 Appendix 2 – Chi-tvåtest
Chi-tvåtest

Variabel

Kompetens

Godkänd
Auktoriserad
Man
Kvinna
Ej i Norr
I norr
Man
Kvinna
1-3 år
Övrig tid
4-7 år
Övrig tid
8-14 år
Övrig tid
Bransch C
Övriga branscher
Bransch F
Övriga branscher
Bransch H
Övriga branscher
Bransch I
Övriga branscher
Bransch L
Övriga branscher
Bransch M
Övriga branscher
Bransch N
Övriga branscher
Deloitte
Övriga byråer
PWC
Övriga byråer
KPMG
Övriga byråer
Grant Thorton
Övriga byråer

Kön
Byrå i Norrland
Kön,
firmatecknare
Uppdragstid
Uppdragstid
Uppdragstid
Bransch C
Bransch F
Bransch H
Bransch I
Bransch L
Bransch M
Bransch N
Deloitte
PWC
KPMG
Grant Thornton

Varnar %

Varnar inte

12,2
15,6
13,7
15,9
14,4
11,8
13,7
15,9
14,1
14,1
14,2
14,1
14,0
14,2
9,2
14,7
13,0
14,3
8,3
14,5
10,9
14,3
14,3
14,1
5,5
14,7
7,3
14,5
15,4
19,8
12,4
14,4
18,5
13,8
8,9
14,5

87,8
84,4
86,3
84,1
85,6
88,2
86,3
84,1
85,9
85,9
85,8
85,9
86,0
85,8
90,8
85,3
87,0
85,7
91,7
85,5
89,1
85,7
85,7
85,9
94,5
85,3
92,7
85,5
84,6
80,2
87,6
85,6
81,5
86,2
91,1
85,5

Sign

0,174
0,497
0,502
0,497
0,998
0,960
0,954
0,163
0,713
0,263
0,480
0,975
0,102
0,200
0,688
0,571
0,335
0,248

I tabellen presenterar P-värden för de variabler som inte blev signifikanta i testet.
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10.3 Appendix 3 – Logistisk binär regression
Logistisk	
  regression	
  	
  

Modell 5
B

2,292***	
  

Finansiell stress

P-värde

0,0001	
  

Förv. B

9,896	
  

-‐1,416***	
  

0,0001	
  

0,243	
  

0,204**	
  

0,006	
  

1,226	
  

Bransch F

-‐0,459	
  

0,197	
  

0,632	
  

Bransch H

-‐1,467*	
  

0,025	
  

0,231	
  

Bransch I

-‐0,415	
  

0,405	
  

0,660	
  

Bransch M

-‐0,902	
  

0,161	
  

0,406	
  

Bransch N

-‐0,731	
  

0,270	
  

0,481	
  

And. kvinnor i styrelse

-‐0,437	
  

0,336	
  

0,646	
  

Övriga mindre byråer

Antal dagar: revision-konkurs
Balansomslutning

-‐0,427†	
  

0,077	
  

0,652	
  

Konsultarvode

0,000	
  

0,622	
  

1,000	
  

Revisorns kompetens

0,093	
  

0,704	
  

1,097	
  

0,303	
  

0,530	
  

1,354	
  

Andel Leverantörsskulder

1,158*	
  

0,016	
  

3,184	
  

Revisorns uppdragstid

Revisorns kön

-‐0,031	
  

0,436	
  

0,970	
  

Utlandsfödda firmatecknare

0,473	
  

0,271	
  

1,606	
  

Relation man-man

0,127	
  

0,774	
  

1,335	
  

Revisionsbyrå i Norrland

-‐0,481	
  

0,235	
  

0,618	
  

Avstånd klient – revisor

-‐0,001	
  

0,381	
  

0,999	
  

-‐3,217**	
  

Constant
Förutsägelse	
  i	
  naiv	
  modell	
  (%)	
  

85,4	
  

Förutsägelse	
  i	
  faktisk	
  modell	
  (%)	
  

85,8	
  

2

Nagelkerke	
  R 	
  (%)	
  

30,0	
  

(n)	
  inkluderade	
  i	
  modellen	
  

774	
  

*** Korrelationen är signifikant på 0,00001-nivån (2-sidig)
** Korrelationen är signifikant på 0,01-nivån (2-sidig)
* Korrelationen är signifikant på 0,05-nivån (2-sidig)
† Korrelationen är signifikant på 0,1-nivån (2-sidig)

I tabellen presenteras modell 5 för logistisk binär regression. Den innehåller även andra
variabler än modellerna på sida 122-123.

10.4 Appendix 4 – Signifikans och betavärden, Binär logistisk regression
På nästa sida kan i en sammanfattande tabell ses betavärden och signifikansnivå för våra
fem modeller ur den binära logistiska regressionen. De två kolumnerna längst till
vänster presenterar Tagesson & Öhmans (2010) resultat från samma statistiska test.
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Logistisk
regression
Finansiell stress
Antal dagar:
revision-konkurs
Antal dagar:
bokslut-revision
Nettoomsättning
Balansomslutning

Signifikansnivå och sambandens riktning
BLR 1

BLR 2

BLR 3

BLR 4

BLR 5

2,704***

2,543***

2,550***

2,443***

2,292***

1,026**

0,999**

-1,517*** -1,606*** -1,416***

-0,007*

-0,007*

-1,460*** -1,603***
0.889**

-

0,914**

-

-

-

-

-

-

0,081

-

-

-

-

0,106

-

-

-

0,000

-

Antal anställda
Bransch C
Bransch D + G

0,204**

-

0,005

-

0,005

-

-

-

-0,083

-0,227

-0,164

-0,242

-

-

-

1,103***

0,975***

1,014***

0,919***

-

-

-

Bransch F

-

-

-

-

-0,459

-

-

Bransch H

-

-

-

-

-1,467*

-

-

-

-0,415

Bransch I

-

-

Bransch J

2,719***

2,655***

2,875***

2,600***

-

-

-

Bransch L

0,861

0,980

1,058

0,985

-

-

-

Bransch M

-

-

-

-

-0,902

-

-

Bransch N

-

-

-

-

-0,731

-

-

-

-

-

-

-

-

-0,035

-

-

-

-

-

-

0,437

-

-

Styrelsens storlek

-

-

And. kvinnor,
styre
Deloitte

-

KMPG
PWC

-

-0,630†

Styrelse, kvadrat

Ernst & Young

-

-0,376

-

-

-0,749*

-

-18,082

-

-2,796*

-2,770*

-1,220†

-1,250†

0,847*

0,845*

0,856*

-

-

0,370

0,379

0,402

-

-

-0,006

-0,033

0,002

-

-

-

-

-2,856** -2,900**

Grant Thornton

-0,584

-0,477

-0,523

-

-

-0,757

-0,637

SET

1,309*

1,437*

1,437*

-

-

-0,876

-0,701

BDO

0,723

0,902*

-

-0,423

-0,317

Övriga mindre
byråer
Konsultarvode

-

-

-

-

-

-

Revisionsarvode
Revisorns
kompetens
Revisorns kön
And. Bankskulder

0,759

-0,375
-

-0,427† -1,218** -1,184**
0,000

0,000*

0,000*

0,791***

0,777***

0,800***

0,793***

-

0,000

0,000

0,014

0,027

0,044

0,100

0,093

0,148

0,112

-0,264

-0,246

0,006

0,006

0,559
-0,158

And. Lev.skulder

0,385

0,610

0,520

0,303

-

-

-

-

-

1,157*

0,764

1,139*

1,158*

-

-

Revisorns
uppdragstid
Utl.födda
firmatecknare
Relation manman
Storstad

-0,033

-0,041

-0,030

-0,041

-0,031

-

-

0,481

0,302

0,449

0,464

0,473

-

-

0,203

0,119

0,245

0,307

0,127

-

-

-

0,028

0,011

-

-

-

-

Mellanstor stad

-

0,281

0,248

-

-

-

-

Liten stad

-0,086

-

-0,121

-

-

-

Revisorer i
Norrland
Avst. klient –
revisor
Constant

-0,137

-0,203

-0,220

-0,208

-0,481

-

-

-0,001

-0,001

-0,001

-0,001

-0,001

-

-

Förutsägelse i
naiv modell %
Förutsägelse i
faktisk modell %
2
Nagelkerke R 	
  (%)

-

-14,925*** -8,797*** -15,297*** -8,204***

-3,217** -1,230** -1,179**

85,4

85,4

85,4

85,4

85,4

86,5

?

85,4

86,4

85,7

85,4

85,8

87,5

87,8

39,0

37,4

39,4

36,4

30,0

22,8

24,0
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10.5 Appendix 5 – SNI-koder
SNI-kodsindelning (2007)
A. Jordbruk, skogsbruk och fiske, 01110-03220
B. Utvinning av mineral, 05100-09900
C. Tillverkning, 10111-33200
D. Försäljning av el, gas och värme och kyla, 35110-35300
E. Vattenförsäljning, avloppsrensning, avfallshantering och sanering, 36001-39000
F. Byggverksamhet, 41100-43999
G. Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, 45110-47999
H. Transport och magasinering, 49100-53203
I. Hotell- och restaurangverksamhet, 55101-56300
J. Informations- och kommunikationsverksamhet, 58110-63990
K. Finans- och försäkringsverksamhet, 64110-66309
L. Fastighetsverksamhet, 68100-68320
M. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, 69101-75000
N. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, 77110-82990
O. Offentlig förvaltning och försvar, obligatorisk socialförsäkring, 84111-84300
P. Utbildning, 85100-85600
Q. Vård och omsorg, sociala tjänster, 86101-88995
R. Kultur, nöje och fritid, 90010-93290
S. Annan serviceverksamhet, 94111-96090
T. Förvärvsarbete i hushåll, hushållens produktion av diverse varor och tjänster för
eget bruk, 97000-98200
U. Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader, 99000
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10.6 Appendix 6 - Urvalsträd
	
  
ÅR	
  

	
  

2011	
  

2010	
  

2009	
  

2008	
  

Antal	
  registrerade	
  konkursbolag	
  

878	
  

880	
  

867	
  

853	
  

Bortfall	
  för	
  företag	
  som	
  faller	
  utanför	
  12-‐månaderskravet	
  eller	
  
där	
  årsredovisning	
  och	
  revisionsberättelse	
  saknas.	
  Även	
  
bortfall	
  för	
  KB,	
  HB	
  och	
  ekonomisk	
  förening.	
  

560	
  

581	
  

587	
  

528	
  

Antal	
  bolag	
  som	
  inkluderas	
  i	
  urvalet	
  

318	
  

299	
  

280	
  

325	
  

Antal	
  bolag	
  med	
  going	
  concernvarning	
  /	
  ingen	
  varning	
  

56/260	
  

57/239	
  

51/237	
  

231/991	
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