
 

1 
  

 

 

 

 

 

Bakomliggande faktorer till revisorers 

utfärdande av going-concern varningar 

- En studie om vad som orsakar going-concern varningar 

för finansiellt belastade företag 

 

 

 

 

 

 

 

Civilekonomuppsats, Redovisning, 30hp                                                                          

Författare: Emil Samuelsson och Robert Carleson 

Handledare: Micael Jönsson 

Examinator: Sven- Olof Yrjö Collin 



 

2 
  

Förord 

 

Vi vill framförallt tacka vår handledare Micael Jönsson som har varit en värdefull resurs 

under resans gång.  

Vi vill även rikta ett stort tack till de revisorer som ställt upp på intervjuer. Utan er hade vi 

inte fått den förkunskap som var nödvändig för att genomföra studien. 

Slutligen vill vi tacka Andreas Jansson samt våra opponenter, vilka hjälpt oss framåt genom 

tips och konstruktiv kritik. 

 

Växjö, Maj 2014 

 

 

 

  Emil Samuelsson           Robert Carleson  



 

3 
  

Abstract 

Master Thesis in Business Administration 

Authors: Emil Samuelsson and Robert Carleson 

Advisor: Micael Jönsson 

Examiner: Sven-Olof Collin 

Title: Determinants of going-concern warnings 

Introduction: The auditor's going-concern warnings express the quality assurance of 

information and if these are wrongly based, the stakeholders become deluded. Previous 

research has shown that auditors do not have any major difficulties in identifying companies 

that are financially distressed to the extent that they risk receiving a going-concern warning. 

International studies on the determinants of going-concern warnings have instead focused 

primarily on the auditor's decision regarding companies that are already in bad shape 

financially. Auditor grounds for issuing a going concern warning may be linked to factors 

related to the client, the auditor, the audit firm, the relationship between the client and the 

auditor and the environment. 

Purpose: The purpose of this study is to find out what specific factors that affect the auditor 

issuing going concern warnings for financially distressed companies. 

Method: Initially, we conducted a qualitative study by doing interviews with auditors to 

expand our knowledge on the subject and produce hypotheses. The main part of the study 

used a quantitative method in which we collected data from financially distressed companies’ 

financial statements and analyzed it. 

Conclusions: Our results demonstrate that financially distressed companies that have 

additional financial problems because they consumed more than half of its share capital, are 

more likely to receive going-concern warnings. We also found that the financially distressed 

companies with poor procedures regarding payment of taxes and fees are more likely to 

receive going-concern warnings than companies that have efficient procedures. Furthermore, 

the results also suggest that larger audit firms are more likely to issue going-concern warnings 

to financially distressed companies than smaller audit firms. We also find indications that the 

auditing firm's economic dependence on the client reduce the likelihood of the client 

receiving a going-concern warning, given that there is a financial distress.  
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Sammanfattning 

Examensarbete, civilekonomprogrammet 

Författare: Emil Samuelsson och Robert Carleson 

Handledare: Micael Jönsson 

Examinator: Sven-Olof Collin 

Titel: Bakomliggande faktorer till revisorers utfärdande av going-concern varningar 

Inledning: Revisorers going-concern varningar ger uttryck för kvalitetssäkrande av 

information och om dessa utfärdas på felaktiga grunder blir intressenterna vilseledda. Tidigare 

forskning har visat att revisorer inte har några större svårigheter med att identifiera företag 

som är finansiellt belastade i den mån att de riskerar att få going-concern varningar. 

Internationella studier om determinanter till going-concern varningar har istället främst 

fokuserat på revisorers beslut gällande företag som redan är i finansiellt dåligt skick. 

Revisorns grunder för att utfärda going-concern varningar kan vara kopplade till faktorer som 

är relaterade till klientföretaget, revisorn, revisionsbyrån, relationen mellan klientföretag och 

revisor samt omgivningen.  

Syfte: Syftet med examensarbetet är att reda ut vilka specifika bakomliggande faktorer som 

påverkar revisorns utfärdande av going-concern varningar för finansiellt belastade företag. 

Metod: Inledningsvis genomförde vi en kvalitativ förstudie genom intervjuer med revisorer 

för att utöka vår kunskap i ämnet samt framställa hypoteser. Huvuddelen av undersökningen 

utgår dock från en kvantitativ metod där vi samlat in data från finansiellt belastade företags 

årsredovisningar och därefter analyserat datamaterialet. 

Resultat och slutsats: Studiens resultat visar att finansiellt belastade företag som befinner sig 

i ett ytterligare finansiellt trångmål då de förbrukat mer än halva sitt aktiekapital, löper större 

risk att erhålla going-concern varningar. Vi fann även att de finansiellt belastade företag som 

har bristfälliga rutiner gällande inbetalning av skatter och avgifter är mer utsatta för going-

concern varningar än företag som har välfungerande rutiner. Vidare tyder resultatet även på 

att större revisionsbyråer är mer benägna att utfärda going-concern varningar till finansiellt 

belastade företag jämfört med mindre byråer. Vi finner även indikationer på att 

revisionsbyråns ekonomiska beroende mot klientföretaget minskar sannolikheten att företaget 

erhåller en going-concern varning, givet att det finns en finansiell belastning. 
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1. Inledning 

Kapitlet berör inledningsvis revisorers historia och funktion i samhället för att sedan övergå i 

ett mer djupgående resonemang kring going-concern varningar. I slutet av kapitlet 

presenteras studiens forskningsfråga och syfte. 

 

1.1 Bakgrund 
Behovet av att granska affärsverksamheter har ökat på senare tid framförallt på grund av 

omfattande bolagsskandaler (Coffee, 2005; Lee, Ali & Bien, 2009). Revision som företeelse 

har dock funnits sedan länge. Svenska affärsföretag reviderades regelbundet redan på 1600-

talet och på 1800-talet utvecklades denna verksamhet till en profession. För privata företag 

infördes kravet på revision som en följd av att investerare ville försäkra sig om att 

investeringsobjektens finansiella information speglade verkligheten samt att det investerade 

kapitalet förvaltades väl (Öhman 2004; Öhman, 2007). Under 1800-talet hade en rättslig 

skiljelinje gjorts mellan ägandet av aktier i företag och ägande av tillgångar i företag, vilket 

medförde en separation av ägande och kontroll i verksamheten. Denna separation medförde 

att investerarna sällan själva deltog i verksamhetsskötseln, vilket i sin tur lade grunden till 

revisorns funktion genom sin övervakningsroll. Investerare kunde genom revisorns 

övervakningsfunktion lättare sammanfoga sina mål med företagsledningen. Även andra 

intressenter i samhället kunde dra nytta av revisorns kvalitetssäkrade information (Öhman 

2004; Öhman, 2007; Ireland, 1999).  

Affärsmisslyckanden och konkurser tycks dock ha påverkat allmänhetens förtroende för 

revisorn. När företag går i konkurs är det emellanåt revisorn som får skulden eftersom 

intressenterna inte anses ha fått tillräcklig information gällande företagsledningens agerande. 

Detta gäller särskilt när revisorer utfärdar revisionsberättelser som är av bristande kvalité. 

Risken för att bli skuldbelagd och ansvarig när affärsmisslyckanden sker kan dock ge upphov 

till att revisorer agerar försiktigt (Öhman, 2004). Detta kan exemplifieras genom revisorns 

plikt att utfärda going-concern varningar då ett företags framtida drift är osäker. Om revisorn 

anser att det finns tvivel kring om verksamheten kan fortsättas under det närmsta året efter 

bokslutet bör denne göra en anmärkning i revisionsberättelsen (FAR Akademi, 2012). En 

studie gjord av Tagesson och Öhman (2010) visade att endast 12 % av svenska revisorer 

lyckades utfärda going-concern varningar till företag som senare gick i konkurs. Detta resultat 

argumenterar onekligen för att svenska revisorer är mycket försiktiga då de uttalar sig om 

klientföretags fortlevnadsförmåga, eftersom siffran är anmärkningsvärt låg. Öhman (2004) 

menar att orsaker till denna tendens kan finnas i svenska revisorers benägenhet att ”göra saker 
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rätt” snarare än att ”göra rätt saker”. Med detta menas att en fokusering sker på att processen 

går rätt till enligt regelverken, istället för att förmedla väsentlig information som kan vara av 

nytta för investerare. Uppgiften att till exempel förmedla framtidsorienterad information till 

investerare lämnas istället oftast till finansanalytiker. Öhmans (2004) studie visar att de 

svenska revisorerna faktiskt har en konservativ uppfattning om hur granskningen skall 

genomföras. Revisorerna håller sig helst inom ramarna av regelverket i revisionsprocessen för 

att undvika skadestånd och repressalier. Information som är av nytta för investerare är svår för 

revisorer att granska och bedöma.  

En annan orsak till den låga träffsäkerheten för revisorer i Sverige gällande going-concern 

varningar kan finnas i differentierade nivåer av revisionskvalité inom professionen. 

Revisionskvalité kan definieras som ”sannolikheten att en revisor både upptäcker och 

rapporterar om felaktigheter i en klients redovisningssystem”. Olika nivåer av revisionskvalité 

kan efterfrågas från olika klienter eller i olika faser av affärsverksamheten. Revisionen 

hanterar agentproblemet genom att minska informationsasymmetri mellan ägare och 

företagsledning, och agentkostnaderna kan variera beroende på verksamheten. Då ett företag 

blir börsnoterat kan exempelvis högre revisionskvalité efterfrågas på grund av potentiella 

problem med högre agentkostnader (DeAngelo, 1981).  

Beslutet om att utfärda going-concern varningar kan delas in i två faser. Revisorn ska först 

upptäcka företag som kan ha problem med sin fortlevnad. Då revisorn identifierat ett sådant 

företag, ska denne sedan ta beslutet om huruvida en going-concern varning skall utfärdas eller 

inte. I den första fasen har revisorns kompetens samt företags finansiella situation stor 

betydelse. Då revisorn sedan skall ta beslutet om en varning skall utfärdas eller inte blir 

dennes oberoendesituation avgörande (Ruiz-Barbadillo et al., 2004). 
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1.2 Problemdiskussion 

Enligt agentteorin är revisorns funktion att bestyrka kvalitén i företags redovisning i syfte att 

minska informationsasymmetrin som finns i ett principal – agentförhållande (Chow & Rice, 

1982). Revisorn ska därmed kontrollera och verifiera att informationsflödet mellan parterna i 

agentförhållandet är korrekt och tillförlitligt (Svanström, 2008). Genom revision skyddas 

därmed principalen och övriga intressenter från agentens opportunism (Houque et. al., 2010). 

Exempelvis har revisorer en anmälningsplikt om de finner misstanke till att en 

styrelseledamot eller att den verkställande direktören kan gjort sig skyldig till något brott 

(ABL, kap 9. § 42-43).  

Det kommer även att blir lättare för intressenter som investerare och banker att fatta rätt beslut 

vid affärer med företaget. En ren revisionsberättelse ska signalera att företagets redovisning är 

korrekt och att investerare kan fatta investeringsbeslut med hjälp av företagets årsredovisning 

(Eklöv, 1997). Enligt intressentteorin finns det många aktörer som har ett intresse i företaget 

(Deegan & Unerman, 2011). Intressenter definieras enligt Rhenman (1964, s. 279) som ”de 

individer eller grupper som är beroende av företaget för att förverkliga sina egna personliga 

mål och av vilka företaget samtidigt är beroende”. Intressenter är enligt Hubbard och Johnson 

(1992) exempelvis aktieägare, kreditgivare, banker, potentiella investerare och federala-, 

statliga- och lokala regeringsorgan. Det är intressenterna som revisorerna ska tillfredsställa 

med sin revision för att verifiera informationen i företagets redovisning och därmed minska 

informationsasymmetrin mellan aktörerna (Jansson et al, 2013).  

Revisorns roll inom bolagsstyrning är att reducera agentkostnader genom sin funktion som 

oberoende granskare. Risken finns dock att revisorn kan komma att identifiera sig med sin 

klient. En sådan situation kan innebära att de blir mer motvilliga att utfärda going-concern 

varningar än vad de annars skulle vara. The Sarbanes-Oxley Act (SOX) från 2002 är en 

standard som hanterar revisorns oberoende i USA och aktiebolag som är noterade på den 

amerikanska marknaden. Efter att brister i oberoendet hade påträffats vid Enronskandalen 

2001 blev reglerna striktare för hur revisorer får anta uppdrag (Warren & Alzola, 2009).  Det 

har visat sig att utfärdandet av going-concern varningar av revisorer är högre i länder som 

exempelvis Danmark och USA, än den är i Sverige (Carey et. al., 2008; Tagesson & Öhman, 

2010). Detta gör Sverige till ett intressant land att undersöka när det gäller vad som får 

svenska revisorer att utfärda going-concern varnignar. Eftersom information om svenska 

företag är lättillgänglig blir Sverige dessutom ett realistiskt studieobjekt. En undersökning 
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som redogör för förhållanden i andra länder hade förmodligen medfört svårigheter med 

datainsamling. 

Det är också viktigt att det finns en marknad som kan hålla revisorernas oberoende intakt, då 

revisorernas rykte försämras vid brister i revisionen som exempelvis oförmågan att utfärda 

going-concern varningar till företag som senare går i konkurs (Jansson et. al., 2013). Brister i 

revisionen gör att förväntningsgapet1 blir större och att allmänheten tappar förtroende för 

revisorns roll inom bolagsstyrning (Lee et. al., 2009). 

Revisorers träffsäkerhet när det gäller going-concern varningar varierar mellan länder och 

över tid. Enligt Tagesson och Öhmans (2010) studie om going-concern varningar var 

träffsäkerheten i Sverige runt 12 %. Detta tyder på att det finns en stor felmarginal vid 

utfärdandet av going-concern varningarna. Den låga procentandelen korrekt utfärdade 

varningar gör att förväntningsgapet växer och att revisionsberättelserna blir mindre pålitliga. 

Enligt Carey et. al. (2008) är det därför viktigt att revisorerna tar rätt beslut när de utfärdar 

going-concern varningar, då felaktigt utfärdade varningar kan leda till negativa konsekvenser 

för klientföretag. Investerare kan bli avskräcka från att investera i företaget, eftersom det finns 

en överhängande risk för konkurs. Företaget kan också få bekymmer med att erhålla kredit vid 

banklån eftersom kreditvärdigheten kan försämras och kreditgivare potentiellt ser företaget 

som en osäker kund. Detta kan medföra att företaget antingen får erhålla lån till högre ränta än 

marknadsräntorna eller så riskerar de att gå miste om lånet. Utvecklingen till följd av going-

concern varningar kan bli en självuppfyllande profetia för företagen som erhåller en sådan 

varning (Carey et. al., 2008).  

FAR Akademi (2014) ger åtskilliga exempel på förhållanden som kan leda till betydande 

tvivel om klientföretagets förmåga att fortsätta verksamheten. Bland de ekonomiska 

osäkerhetsfaktorerna finns exempelvis: Negativt eget kapital eller negativt rörelsekapital, 

negativt kassaflöde från rörelsen enligt historiska eller framåtblickande rapporter, 

ogynnsamma ekonomiska nyckeltal samt betydande rörelseförluster eller betydande 

värdenedgång på tillgångar som används för att generera kassaflöde (FAR Akademi, 2014). 

Denna undersökning syftar till att reda ut varför vissa finansiellt belastade företag erhåller 

going-concern varningar, medan andra inte gör det. Studien kommer därmed bidra med 

insikter om vilka faktorer som avgör om ett företag får en going-concern varning eller inte, 

                                                           
1 Förväntningsgapet innebär att det finns en skillnad mellan vad allmänheten förväntar sig av revisionen och vad 

revisionsyrket accepterar som rimliga förväntningar på revisionen (Lee et. al., 2009). 
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givet att företaget är finansiellt belastat. Enligt Carson et. al. (2013) kan de bakomliggande 

faktorerna till revisorns going-concern varningar delas in i de som är relaterade till klient, 

revisor, relationen mellan dem samt omgivningen. Finansiell information om klientens 

resultat, likviditet och storlek har exempelvis en betydande inverkan på beslutet, men även 

icke finansiell information såsom strategiska mål och bolagsstyrning kan spela roll (Carson et. 

al., 2013). Revisorns oberoendesituation mot större klienter kan medföra att denne tänker efter 

mer än en gång innan en varning utfärdas. Revisorn riskerar att bli avsatt eftersom klienter i 

större uträckning byter revisor om förteget erhåller en going-concern varning. Det kan 

innebära en betydande förlust för revisionsbyrån om det är en av de större klienterna som 

lämnar, särskilt om den egna byrån är av mindre storlek (Carey et. al., 2008). 

Gällande faktorer relaterade till revisionsbyrån hävdar flera forskare att revisionsbyråns 

storlek kan påverka beslutet om att utfärda going-conern varningar. En del studier visar att 

större revisionsbyråer utfärdar fler going-concern varningar eftersom de har mer att förlora på 

att inte upptäcka brister hos klienten i jämförelse med mindre revisionsbyråer (DeAngelo, 

1981; Geiger & Rama, 2006). En del studier visar att relationen mellan revisor och klient 

påverkar utfärdandet av going-concern varningar. Dessa undersökningar framhäver att ju 

länge relationen mellan revisor och klient är, desto mindre varningar utfärdas. Detta kan dock 

bero på att klienten byter revisor då företaget är i en sämre finansiell situation, vilket kan 

medföra att varningar i större utsträckning utfärdas vid kortare relationer (Carson et. al., 

2013). Gällande faktorer som går att knyta till omgivning kan reglering vara en påverkande 

faktor. En studie av Gramling et. al. (2011) visar exempelvis att övervakning och inspektioner 

från reglerare påverkar revisionsbyråerna genom att de utfärdar fler going-concern varningar 

på grund av en rädsla för dåliga inspektionsrapporter (Carson et. al., 2013). 

Med tanke på den låga precisionsnivån på korrekta going-concern varningar i Sverige, är det 

intressant att studera bakomliggande faktorer till utfärdandet av dessa. Motivet med vår studie 

är just detta. Vad är det som påverkar revisorns beslut om att utfärda going-concern varningar, 

givet att det finns ett finansiellt trångmål i klientföretaget? Ett antal studier har undersökt 

bakomliggande faktorer till revisorns utfärdande av going-concern varningar både i Sverige 

och internationellt (Tagesson & Öhman, 2010; Pettersson & Håkansson, 2012; Carson et. al., 

2013; Carey et. al., 2008; Geiger & Raghunandan, 2002; Geiger & Rama, 2003; Geiger & 

Rama 2006; Geiger & Blay, 2013; Barbadillo et al, 2004; DeAngelo, 1981; Defond et. al., 

1992; Knechel & Vanstraelen, 2007).   
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I denna studie vill vi dels bekräfta om tidigare studerade faktorer verkligen spelar roll för 

revisorns beslut och dels undersöka om andra faktorer kan tänkas påverka beslutet att utfärda 

going-concern varningar. Vi vill exempelvis undersöka om ålder på företaget har något 

samband med utfärdandet av varningar. Nya företag kan vara utsatta för diskriminering 

eftersom äldre företag kan anses som mer legitima, då de klarat sin fortlevnad fram tills 

dagsläget (DiMaggio & Powell, 1983). Vidare vill vi även undersöka om företagsledaren 

utsätts för diskriminering beroende på kön. Kan det vara så att företag som har en kvinnlig 

ägare löper större risk att få en varning eller är det snarare tvärtom? Ett annat samband vi vill 

undersöka är det mellan ett företags rutiner och going-concern varningar. Kan det vara så att 

dåliga rutiner i större grad leder till varningar? Detta är bara några exempel på vad vi vill 

undersöka och vad vi anser oss kunna bidra med i vår forskning. Vi vill även dela in de olika 

faktorerna kopplade till revisorns utfärdande av going-concern varningar i generella 

kategorier kopplade till klient, revisor, revisionsbyrå, relationen mellan dem samt omgivning. 

Med hjälp av denna indelning kan vi dra slutsatser om vilka faktorer som är mest 

betydelsefulla vid revisorns omdöme gällande ett företags fortlevnad. Tidigare forskning 

(Tagesson & Öhman, 2010; Pettersson & Håkansson, 2012) om going-concern varningar i 

Sverige har till vår vetskap främst fokuserat på revisionskvalité och revisorns träffsäkerhet. 

Det finns därmed ett outforskat segment i den svenska forskningen som berör bakomliggande 

faktorer till revisorers åsikter angående företags fortlevnad, där man inte enbart studerar 

revisionskvalité. Istället för att undersöka korrekta varningar och revisorns typ2-fel2, jämför vi 

i denna studie finansiellt belastade företag som fått en going-concern varning mot de som inte 

erhållit en sådan, oavsett händelseförlopp efter utfärdandet av varningen.  

Med detta sagt vill vi även poängtera att ett antal variabler som tidigare varit föremål för 

forskning även undersöks, i syfte att bekräfta eller förneka validiteten i dessa studier. Going-

concern varningar är bara ett av många sätt för revisorn att ge information av väsentlig nytta 

till investerare. I ett större sammanhang ger dessa utryck för revisorns kvalitetssäkrande av 

information och om detta beslut inte är korrekt blir intressenterna vilseledda (Öhman, 2004). 

Även om going-concern varningarna inte hade funnits så bidrar denna studie med insikter om 

hur relationen mellan revisor och klient påverkar revisorns kvalitetssäkrande av information.  

  

                                                           
2 Revisorn misslyckas med att utfärda en going-concern varning till ett företag som senare går i konkurs (Lai, 
2009) 
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Vår studie kan även bidra med kännedom om vilka företagskaraktäristiska drag som enligt 

revisorer inte är förknippade med ett företags fortlevnad. Vi ämnar även att undersöka ifall det 

finns teorier som kan förklara revisorns agerande då denne utfärdar going-concern varningar. 

Främst vill vi dock genom denna studie redogöra ifall faktorer kopplade till klientföretaget, 

revisorn, revisionsbyrån, relationen mellan revisor och klient eller omgivning påverkar 

revisorer då de utfärdar going-concern varningar, givet ett finansiellt trångmål. Genom att 

undersöka faktorer kopplade till relationen mellan klientföretag och revisor kan vi även 

besvara ifall revisors oberoende påverkar utfärdandet av going-concern varningar. Vår 

förhoppning är även att se eventuella samband mellan signifikanta variabler, i syfte att kunna 

dra generella slutsatser om vad som kan förorsaka going-concern varningar.  

   

1.3 Forskningsfråga 

Uppsatsen skall resultera i en slutsats kring följande frågeställning: 

 

 Vilka faktorer ligger bakom revisorers utfärdande av going-concern varningar under 

förutsättningen att det redan finns en finansiell belastning i klientföretagen? 

 

1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att redogöra för vilka faktorer som ligger bakom utfärdandet av going- 

concern varningar givet ett finansiellt trångmål. 
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1.5 Disposition 

 

 

 

 

  

3. Revisionsberättelsen 

2. Metod 

4. Teoretisk referensram 

5. Empirisk metod 

6. Empiriskt resultat 

7. Analys 

8. Slutsatser 

I detta kapitel redogör vi för vald forskningsansats och kunskapssyn. En 

presentation görs även av valda teorier. 

Kapitlet ger en djupare inblick i vad en revisionsberättelse är och vad 

going-concern innebär. 

Kapitel 4 presenterar vår undersökningsmodell och framställningen av 

hypoteser som ska undersökas i uppsatsen. 

Här presenteras vilken metod vi har använt oss av och hur vi har 

genomfört undersökningen 

Kapitlet presenterar resultatet av vår hypotesprövning. 

I detta kapitel knyts frågeställning, teori och empiri samman i en 

knivskarp analys. 

Det avslutande kapitlet sammanfattar vilka slutsatser vi kommit fram 

till i uppsatsen och ger förslag på framtida forskning i ämnet. 
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2. Metod 

I kapitlet presenteras övergripande metodval och överväganden för studien. Vi presenterar 

också vilka val av teorier vi gjort som ligger till grund för studien.  

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Studien syftar till att identifiera vilka faktorer som ligger bakom revisorers utfärdande av 

going-concern varningar, givet att det finns en finansiell belastning. Genom vår undersökning 

vill vi bidra med ett utökat empirisk bidrag till den redan existerande forskningen. Med hjälp 

av en kvalitativ förstudie och tidigare forskning formuleras hypoteser. Hypoteserna ska sedan 

statistiskt testas för att generera en slutsats kring forskningsfrågan.  

 

2.1.1 Forskningsansats 
I denna studie utgår vi från befintliga teorier och tidigare forskning för att deducera fram 

hypoteser och sedan testa dem empiriskt. Enligt Bryman och Bell (2010) är denna 

forskningsansats deduktiv. Detta vägval kan förklaras av att vi vill kunna tillämpa tidigare 

teorier då det finns mycket tidigare forskning i ämnet. En induktiv studie med genererande av 

teorier baserat på observationer passar inte vår studie eftersom vi vill kunna dra generella 

slutsatser från våra resultat, vilket lättast kan göras genom en deduktiv ansats då denna är mer 

objektiv (Bryman & Bell, 2010). En induktiv forskningsansats hade dessutom förmodligen 

medfört mycket omfattande arbete då befintliga teorier inte kan användas. Dock innehåller vår 

undersökning inslag av induktion, eftersom vi valt att göra en förstudie i ämnet genom 

intervjuer med revisorer. Genom dessa intervjuer vill vi öka vår kunskap och om möjligt få 

fram nya tänkbara faktorer som kan påverka revisorers beslut om att utfärda going-concern 

varningar. Uppsatsens inslag av multimetod kan på detta vis hjälpa oss att besvara vårt syfte. 

 

2.1.2 Kunskapssyn 
Enligt Bryman och Bell (2010) handlar kunskapsteori om vad som är eller kan betraktas som 

godtagbar kunskap inom ett ämnesområde. Då vår studie i huvudsak är av kvantitativ natur, 

använder vi oss av en positivistisk kunskapssyn. Positivism innebär att man imiterar eller 

följer naturvetenskapens synsätt inom forskning (Bryman & Bell, 2010). Återigen handlar 

detta vägval om att vi vill kunna dra generaliserbara slutsatser från vårt resultat, vilket 

förenklas genom en naturvetenskaplig kunskapssyn. Eftersom vår studie handlar om att hitta 

orsaker bakom revisorers going-concern varningar, där orsaken ofta är kopplad till 

klientföretaget och dess lönsamhet, passar en naturvetenskaplig kunskapssyn bra. 
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Hermeneutik handlar om att förklara eller förstå mänskligt beteende genom att fokusera på 

inre värderingar och känslor (Bryman & Bell, 2010). Eftersom orsakerna bakom going-

concern varningarna i vissa fall kan vara relaterade till revisorn och revisorns relation med 

klient, blir denna kunskapssyn även användbar i vår studie. Då studien i huvudsak är 

kvantitativ blir den positivistiska kunskapssynen övergripande i vårt fall. Dock innefattas vårt 

arbete även av en kvalitativ förstudie där den hermeneutiska kunskapssynen blir användbar. 

Revisorers bakomomliggande tankar och värderingar ur ett kognitivt perspektiv kan vara av 

nytta vid analyser om bakomliggande orsaker till deras utfärdande av varningar. 

 

2.2 Förstudie  
 

2.2.1 Intervjuer med revisorer 
För att öka vår egen förståelse kring revisionsprocessen och främst kring revisorns bedömning 

av fortsatt drift genomförde vi fyra semi- strukturerade intervjuer med fyra olika personer på 

skilda revisionsbyråer. Intervjuerna gav även bidrag till nya hypoteser i teoriavsnittet. Den 

första revisorn vi intervjuade (Johansson, 2014) var en revisorsassistent på en mindre byrå. 

Anledningen till att intervjua en revisorsassistent med mindre erfarenhet var att få med alla 

nyckelpersoner involverade i revisionsprocessen. Av de övriga tre var två (Anonym 

respondent1, 2014; Olofsson, 2014) av respondenterna verksamma som auktoriserade 

revisorer på Big Four byråer medan den sista revisorn (Anonym respondent2, 2014) arbetade 

på en mindre byrå. Orsaken till att två Big Four byråer och två mindre byråer valdes var för 

att undersöka om de fanns några skillnader i rutiner kring bedömningen av fortsatt drift. Tre 

av byråerna är stationerade i Växjö medan den fjärde återfinns i Värnamo. Två av 

respondenterna bad om att få vara anonyma i uppsatsen och de två intervjuerna har därmed 

källor av formatet Anonym respondent1 och Anonym respondent2, de övriga två anges med 

namn.   

Frågorna som ställdes till respondenterna var utformade i förväg i en intervjuguide (se avsnitt 

10.1) som även skickades till respondenterna en tid innan genomförandet. Allt för att 

förbereda respondenterna på bästa möjliga sätt och därmed öka deras möjligheter till mer 

kvalificerade svar på frågorna. Intervjun utfördes i en lugn miljö i en konferenssal på 

respondenternas kontor där respondenterna fick tala fritt utan att bli avbrutna tills de svarat 

uttömmande på varje fråga. Om respondenten tystnade ställde vi följdfrågor som var 

utformade i förväg för att styra in samtalet på rätt väg. De inledande frågorna var översiktliga 



 

20 
  

och tillät respondenten att svara öppet medan de avslutande frågorna var lite mer 

specificerade kring olika variabler som vi senare ämnade testa. Varje intervju varade mellan 

25 - 50 minuter. Ljudinspelning användes efter respondentens godkännande för att inte missa 

några detaljer. Parallellt var en av oss sekreterare under intervjun medan den andre ledde 

samtalet med respondenten.  

2.2.2 Tillämpning av intervjuer i uppsatsen  

Intervjuerna har bidragit till utformningen av kapitel 3, där en förklaring till hur processen vid 

bedömningen av företagets förmåga att överleva ges. Intervjuerna gav även bidrag till 

utformning och komplettering av flera hypoteser i teoriavsnittet. Respondenterna gav 

indikationer på att konjunkturen i ekonomin kan påverka i vilken utsträckning revisorer 

utfärdar going-concern varningar. En revisor kan vara mer pessimistisk till fortsatt drift i en 

lågkonjunktur eftersom de finansiella framtidsutsikterna är mörkare. En annan insikt 

revisorerna gav var att det skiljer i uppfattning mellan respondenterna hur självuppfyllande 

going-concern varningar kan vara för företag. Respondenterna menade på att det finns en 

meningsskiljaktighet mellan revisorer i vilken grad en varning påverkar klientens 

framtidsutsikter i form av konkurs och personliga borgensåtaganden till bank. En av 

respondenterna gav indikationer på att företag som redovisat immateriella tillgångar i 

balansräkningen löper en större risk att erhålla en varning då det finns osäkerheter i hur 

företaget kan realisera sina tillgångar till intäkter. Respondenten nämner 

speltillverkningsföretag som ett exempel på företag ur denna kategori.  

 

2.3 Val av teorier 

Hypoteser i teoriavsnittet har utformats efter teori från litteratur, intervjuer med revisorer och 

utifrån egna idéer om bakomliggande faktorer. Övergripande sökord vi har använd oss av i 

litteratursökningen är exempelvis: going-concern warning, going-concern opinion, going-

concern predictors och going-concern determinants. 

Vi har i studien utgått från agentteorin, intressentteorin och den institutionella teorin. 

Revisorns roll blir mer tydligt utifrån ett agentteoretiskt perspektiv för bolagsstyrning 

eftersom revisorns uppgift är att minska informationsasymmetrin mellan principal och agent. 

Principalen förses därmed med tillförlitlig information genom en granskning av agentens 

redovisning (Chew & Rice, 1982). Revisorn ska vara oberoende i sin granskning av företagets 

redovisning och verksamhet då denne bedömer företagets möjlighet till fortsatt drift (Warren 
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& Alzola, 2009). Därför har revisorn en viktig roll i agentteorin, där denne begränsar 

företagsledningens handlingsutrymme och reducerar risken för investerare (Power, 1997).  

Intressentteorin utgår från att ett företag berörs av flertalet aktörer som det är beroende av för 

att överleva. Även intressenterna kan vara beroende av företaget. Revisorernas bedömning av 

företagets redovisning och verksamhet kommer därför ha en stor betydelse för flertalet 

intressenter (Deegan & Unerman, 2011). Exempelvis styrker revisorn företagets 

årsredovisning genom sin revision, eftersom årsredovisningen är eventuella investerares 

informationskälla när de ska besluta om att investera i företaget eller inte. Investerarna blir 

därför beroende av att redovisningen och revisionen är korrekt. Skulle revisorn missa att 

utfärda en going-concern varning i revisionsberättelsen och företaget senare går i konkurs 

skulle det kunna leda till negativa konsekvenser för investerare.          

Den institutionella teorin tillämpas för att förklara varför organisationer inom ett område 

tenderar att anta liknande form och karaktär. Teorin behandlar även legitimitet, då den 

förklarar vilka särskilda strategiska beslut som tas för att skapa, underhålla och återfå 

legitimitet (Larrinaga-Gonzalez, 2007). Enligt DiMaggio och Powell (1983) finns det skilda 

krafter i samhället som får företag att likna varandra, detta kallas för ismorfism. Teorin sätter 

upp generella riktlinjer för regelverk, normer och system för socialt beteende. Teorin kan 

förklara problem som uppstår för revisorn och dennes oberoende mot klienten då revisorn inte 

kan vara legitim mot samtliga intressenter. För att revisorn ska behålla sitt oberoende i 

utfärdandet av going-concern varningar är det främst investerare, kreditgivare, ägare och 

leverantörer som revisorn skapar legitimitet till (Deegan & Unerman, 2011). 
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2.4 Källkritik 

En väl genomförd vetenskaplig undersökning bör bygga på material från trovärdiga och 

legitima källor. I vår studie har vi varit noggranna med att eftersträva detta mål genom att 

hämta material från internationellt etablerade forskare. Vi har varit noga med att välja ut 

vetenskapliga artiklar som är peer reviewed eftersom dessa har genomgått en 

granskningsprocess och därigenom blivit accepterade inom forskningsområdet.  

Vidare har vi främst använt oss av källor som genomgående använts i andra vetenskapliga 

undersökningar, genom att välja ut källor som är högt citerade. Vissa av dessa källor kan 

anses något ålderdomliga, dock går det inte att utesluta äldre studier om de fortfarande anses 

legitima inom forskningsområdet. Genom att använda material som även använts i andra 

vetenskapliga undersökningar skapas en viss mån av legitimitet. 

Främst har vi använt oss av internationella källor, varav flertalet kommer från USA. Frågan är 

då hur väl internationella studier om going-concern varningar passar då vår undersökning 

gäller svenska företag. Vi argumenterar att internationella studier om going-concern varningar 

och determinanter till dessa går att applicera i en svensk studie. Anledningen till detta är att 

going-concern varningar och dess determinanter är något av ett värdsligt fenomen. Omfånget 

och mångfalden med internationella studier ger oss fördelar då vi söker determinanter till 

going-concern varningar eftersom det hjälper oss att få nya infallsvinklar från väl beprövade 

studier. Svenska källor har även använts i denna studie då vi eftersträvar en heterogen 

sammansättning av material för stimulera objektivitet och fullständighet. De svenska källorna 

hjälper oss att förstå specifika förutsättningar som gäller för svenska företag och hur revisorer 

agerar på den svenska marknaden.  
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3. Revisionsberättelsen 

I detta kapitel går vi igenom vad som är en oren revisionsberättelse samt vad going-concern 

varningar innebär för företag. Kapitlet ska fördjupa läsaren kring befintliga regelverk om 

revisionsberättelsen. Materialet är främst hämtat ifrån en kvalitativ studie genom semi- 

strukturerade intervjuer med olika revisorer och kapitlet grundar sig därmed på deras svar 

med eventuella kompletteringar från FARs lagstiftning. 

 

3.1 Företagets bedömning av fortlevnad 

Vid upprättande av balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall företaget förutsättas 

fortsätta sin verksamhet (FAR Akademi, 2012). Detta betyder att företaget redovisar sina 

tillgångar och skulder med antagande om att företaget kommer att kunna realisera sina 

tillgångar och betala sina skulder inom ramen för den normala affärsverksamheten. 

När företaget upprättar sina finansiella rapporter ska styrelsen göra en bedömning om 

fortlevnad som bör sträcka sig minst tolv månader, men behöver inte begränsas till, framåt i 

tiden från balansdagen (FAR Akademi, 2012). Om styrelsen fruktar för företagets överlevnad 

ska styrelsen beskriva i förvaltningsberättelsen hur de tänkt lösa problemet (Olofsson, 2014).  

 

3.2 Revisionsberättelsen 

Revisorn granskar sedan om styrelsen har byggt upp bedömningen om fortsatt drift efter 

rimliga förutsättningar och om så inte är fallet bör denne förtydliga detta i 

revisionsberättelsen. För att revisorn ska kunna göra en egen bedömning kring fortsatt drift 

ska denne hämta underlag för att göra en samlad bedömning av företaget. Styrelsen tenderar 

att vara mer optimistisk än revisorn i bedömningen av fortsatt drift (Olofsson, 2014). I sin 

granskning använder revisorn sig av standarden International Standards of Auditing (ISA). 

Revisorns mål är sedan att enligt ISA 200, med rimlig säkerhet kontrollera att de finansiella 

rapporterna i sin helhet inte innehåller väsentliga felaktigheter (FAR Akademi, 2014). 

 

3.3 Oren revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen är det slutgiltiga i revisionsprocessen och är den enda externa 

kommunikationen av vad revisorn har gjort och kommit fram till i sin granskning. Beslutet 

om hur revisionsberättelsen ska framställas till klienten är det sista beslutet för revisorn vilket 

innefattas av en professionell bedömning och förhandling med klienten (Kida 1980; Mutchler 

1984). 
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En oren revisionsberättelse innehåller mer eller mindre allvarlig kritik från revisorn som 

denne har funnit i sin granskning av företaget. Revisorns bedömning görs på information som 

finns tillgänglig när revisionen avslutas. Om revisorn inte utfärdar någon going-concern 

varning i revisionsberättelsen och företaget senare går i konkurs behöver inte det betyda att 

revisorn har gjort något fel. Revisionsberättelsen blir därmed en avbild av den tillgängliga 

informationen om företaget (Balans, 2006).  

ISA 700 behandlar revisorns ansvar för att bilda sig en uppfattning om finansiella rapporter 

och även formen och innehållet i den rapport revisorn lämnar till följd av revisonen. Denna 

standard används om revisionsberättelsen är utan anmärkning. Skulle revisorn upptäcka 

felaktigheter tillämpas ISA 705 Modifierat uttalande i rapport från oberoende revisor. Det 

finns tre typer av modifierade uttalanden som revisorn kan göra: uttalande med reservation, 

uttalande med avvikande mening och att revisorn avstår ifrån att uttala sig. Revisorn ska uttala 

sig med reservation när denne drar slutsatsen att det finns felaktigheter som enskilda eller 

sammantaget är väsentliga, men inte av avgörande betydelse för de finansiella rapporterna. 

Om uttalandet är av avvikande mening betyder det att revisorn har dragit slutsatsen att 

felaktigheter är både väsentliga och av avgörande betydelse för de finansiella rapporterna. 

Revisorn ska avstå från att uttala sig om det inte går att inhämta tillräckliga och 

ändamålsenliga revisionsbevis3 som grund för uttalandet (FAR Akademi, 2014).  

 

3.4 Fortsatt drift 

Finns det tvivel om klientföretagets fortlevnadsförmåga tillämpas ISA 570 Fortsatt drift vid 

revison. Med hjälp av denna standard bedömer revisorn företagsledningens användning av 

antagandet om fortsatt drift vid upprättande av de finansiella rapporterna. Med grund i de 

inhämtade revisionsbevisen ska revisorn komma fram till en slutsats om huruvida det finns 

någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden vilka kan leda 

till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten och sedan fastställa 

möjliga effekter i revisionsberättelsen. Möjliga händelser eller förhållanden som enskilt eller 

tillsammans kan utgöra osäkerhetsfaktorer är många. FAR Akademi (2014) föregår med 

exempel på osäkerhetsfaktorer fördelade i dem som är ekonomiska, verksamhetsrelaterade 

och övriga. Exempel på några av dessa faktorer är: Uppvisande av negativt eget kapital eller 

negativt rörelsekapital, oförmågan att betala skulder som närmar sig sin förfallodag, tecken på 

                                                           
3 ISA 330 ställer tydliga krav på att substansgransking och inhämtning av tillförlitliga revisionsbevis, att kunna 

verifiera bevisen är viktigt (FAR Akademi, 2014). 
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att kreditgivare drar tillbaka sitt finansiella stöd, ogynnsamma ekonomiska nyckeltal, 

betydande värdeförluster på tillgångar, negativt kassaflöde från rörelsens enligt historiska 

eller framåtblickande rapporter och förlust av viktiga kunder eller kundsegment. Dock bör det 

påpekas att listan med exempel på osäkerhetsfaktorer inte är heltäckande och inte heller 

behöver förekomsten av en eller flera av faktorerna nödvändigtvis innebära att det finns en 

väsentlig osäkerhetsfaktor gällande förmågan till fortsatt drift (FAR Akademi, 2014).  

3.5 Praktiskt perspektiv 

Enligt Olofsson (2014) är det ganska speciella förhållanden som gör att revisorn hamnar i en 

situation som ställer denne inför valet att utfärda en varning för fortsatt drift. Olofsson (2014) 

hävdar att det är relativt enkelt för revisorn att se indikationer på om ett företag har finansiella 

problem, men att det är svårt att göra en bedömning av fortsatt drift. Olofsson (2014) menar 

att ökad erfarenhet kring revison gör det lättare att se mönster och tendenser för klienten 

vilket kan förenkla bedömningen av fortsatt drift.    

Det är bara i yttersta nödfall revisorer i Sverige utfärdar going-concern varningar eftersom en 

varning kan innebära förödande konsekvenser för klientföretaget. En going-concern varning 

kan leda till att det blir svårt för företaget att anlita leverantörer och ta nya banklån etc. 

Varningen kan i värsta fall bli som en självuppfyllande profetia (Anonym respondent1, 2014). 

Enligt Olofsson (2014) är det mer skadligt för noterade bolag att erhålla going-concern 

varningar eftersom aktiekursen kan sjunka som en följd av varningen. Detta kan medföra att 

revisorer blir mer försiktiga när de ska revidera börsnoterade företag. En revisor är aldrig 

ensam när den ställs inför problem med bedömningar av fortsatt drift. Revisorn samarbetar 

med andra revisorer och kan på så vis få vägledning i svårbedömda situationer då det är oklart 

om en varning skall utfärdas eller ej (Olofsson, 2014). Enligt Anonym respondent1 (2014) är 

det vanligare för mindre företag att revisorn för ett samtal med klinten om en avveckling i 

syfte att undvika konkurs. Olofsson (2014) menar dock att det finns olika vägar att gå ifall ett 

företag går dåligt: (1) inblandande personer gör en bedömning att det går att fortsätta 

verksamheten genom att sätta in nytt aktiekapital, (2) en bedömning av att affärsidén inte 

fungerar görs med beaktning av att göra så lite skada som möjligt för inblandade parter, (3) i 

vissa situationer kan förhållandena medföra att avveckling är det smidigaste alternativet, om 

det finns ett bra sätt att avsluta på eller (4) genom en försäljning av bolaget. Vid en försäljning 

hjälper revisorn till i den utsträckning som är möjligt för att hitta den optimala lösningen 

(Olofsson, 2014).     
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En av anledningarna till att träffsäkerheten är låg i Sverige, det vill säga att det utfärdas 

betydligt färre korrekta varningar än i andra länder kan ha att göra med den svenska 

lagstiftningen gällande årsredovisningar. Alla svenska årsredovisningar skickas in till 

Bolagsverket och blir offentliga, vilket de inte blir i andra länder. Lagstiftningen medför att 

insynen i svenska företag blir bättre i förhållande till utländska företag. Sammantaget kan det 

därför vara svårare för en svensk revisor att utfärda going-concern varningar eftersom risken 

att det blir en självuppfyllande profetia är större (Anonym respondent1, 2014).  
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4. Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogör vi för våra teorier och modeller vilka sedan leder fram till utformning 

av hypoteser som ska hjälpa till att förklara möjliga bakomliggande faktorer till going-

concern varningar. 

 

4.1 Teoretiska antaganden bakom modell 

4.1.1 Agentteorin 
Modellen utgår från ett agentteoretiskt perspektiv, där revisorn är tillsatt för att granska 

företagsledningen efter ägarnas intresse (Pentland, 2000). Granskningen skall göras 

oberoende av företagsledningens påtryckningar för att påverka revisionens utgång. Inom 

bolagsstyrning är revisorns oberoende centralt för att systemet ska fungera och för att dennes 

revisionsberättelse ska förmedla en rättvisande bild över förhållanden i klientföretaget 

(Wolnizer, 1987). Fama (1980) argumenterar att företag som är större utsätts för en separation 

mellan ägande och kontroll, vilket leder till att informationsasymmetrin ökar mellan 

aktörerna. Samtidigt föreligger det informationsasymmetri mellan företagsledningen och 

revisorn vilket gör att revisorn inte innehar all information om klientföretaget (Eisenhardt, 

1989). Detta gör att revisorn emellanåt kan fatta ett felaktigt beslut på grund av 

företagsledningens opportunism (Jensen & Meckling, 1976; Ross, 1973).    

4.1.2 Institutionell teori 
Going-concern beslutet kan även analyseras utifrån den institutionella teorin och 

intressentteorin där revisorn vill skapa legitimitet till flera intressenter som kan påverka 

utgången av revisionen. Att det är flera intressenter som revisorn ska ta hänsyn till gör att 

oberoendet i revisionen kan komma att rubbas (Flint, 1988; Lee, 1993). Agentteorin menar 

dock att det är marknaden som håller revisorns oberoende i schack mot påtryckningar. Den 

institutionella teorin menar att företag tenderar att bli alltmer lika varandra genom ismorfism, 

som kan vara normativ, tvingande eller mimetisk (DiMaggio & Powell, 1983). Detta innebär 

att organisationer genom bland annat regleringar och benchmark4 blir alltmer lika. Följden 

skulle kunna vara att skillnaden mellan stora och små revisionsbyråer blir allt mindre. 

Johansson (2014) hävdar att revisionsprocessen har blivit standardiserad eftersom ISA har 

tillkommit och att utfärdandet av going-concern varningar är en relativt standardiserad 

process.    

                                                           
4 Benchmark innebär att organisationer tenderar att utvärdera sin verksamhet efter de organisationer inom 
varje verksamhetsområde som uppfattas som bäst och mest legitimt.  
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4.1.3 Intressentteorin 

Intressenter definieras enligt Rhenman (1964, s. 279) som ”de individer eller grupper som är 

beroende av företaget för att förverkliga sina egna personliga mål och av vilka företaget 

samtidigt är beroende”. Intressenter är enligt Hubbard och Johnson (1992) exempelvis 

aktieägare, kreditgivare, banker, potentiella investerare och federala-, statliga- och lokala 

regeringsorgan.  

Revisionens utgång är av stor betydelse för flertalet aktörer som ofta har finansiella 

kopplingar till klientföretaget. Revisionen görs främst för att aktieägare ska få bättre insyn i 

företaget samt bli informerade om manipulation eller liknande av företagets resultat har 

begåtts (Jensen & Meckling, 1976). Information av denna typ kan vara avgörande för ifall 

aktieägarna kvarhåller sina aktier i bolaget. Enligt Hedlund et. al. (1985) kommer investerare 

med mer information bättre kunna utnyttja sina rättigheter med voice5 och exit6. Aktieägare 

kan genom voice på bolagsstämman komma med lösningsförslag och nya synsätt på problem 

som företagsledningen och styrelsen inte har tänkt på. Att revisorn signalerar för övriga 

intressenter att företagets överlevnad är hotad och beroende av olika faktorer kan bli bolagets 

räddning, då problemet kommer att angripas mer seriöst och solidariskt av berörda 

intressenter än det annars hade gjorts.  

  

                                                           
5 Genom att aktieägaren äger mer aktier kan denne bättre göra sig hörd på bolagsstämman (Hedlund et. al., 
1985). 
6 En minoritetsägare kan skicka signaler till ledningen genom att sälja av sitt aktieinnehav (Hedlund et. al., 
1985). 
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4.2 Teoretisk modell bakom orsaker till going-concern varningar 

Tidigare forskning har visat att revisorer inte har några större svårigheter med att identifiera 

företag som är finansiellt belastade i den mån att de riskerar att erhålla en going-concern 

varning. Utländska studier har istället främst fokuserat på going-concern beslutet för företag 

som redan är finansiellt belastade (Carson et. al., 2013). Även denna studie fokuserar på 

revisorns beslut om att utfärda varning för företag som redan är i finansiellt dåligt skick men 

för svenska aktiebolag, där urvalet väljs ut med hänsyn till företags soliditet och likviditet.  

Enligt modellen av Carson et. al. (2013) om determinanter till going-concern varningar kan 

bakomliggande faktorer till varningarna delas in i de som är relaterade till klienten, revisorn, 

relationen mellan revisor och klient samt omgivningen. Vår studie kommer använda en 

bearbetning av denna teoretiska modell för att beskriva vilka faktorer som spelar roll då 

revisorer utfärdar going-concern varningar, givet att det finns en finansiell belastning. 

Eftersom denna undersökning utreder bakomliggande faktorer till revisorns utfärdande av 

going-concern varningar oavsett händelseförloppet efter varningen, representeras både 

revisorns typ17- och typ2-fel bland de undersökta företagen. Studien utgår ifrån att det finns 

en finansiell belastning hos företagen, vilka väljs ut genom kriterier för lägre soliditets- och 

likviditetsnivåer. Nästa steg i modellen omfattas av sekundära orsaker till varningar, vilka 

samverkande med den finansiella belastningen leder till att revisorer utfärdar going-concern 

varningar. Variablerna i steg 2 delas in i fem kategorier som kan hjälpa till att förklara 

faktorerna bakom going-concern varningar. Indelningen görs för att i analys och slutsats 

kunna dra slutsatser om vilka kategorier som kan förklara revisorns beslut. Varje 

variabelkategori med tillhörande hypoteser förtydligas i avsnitt 4.3- 4.7. Steg 3 i modellen 

utgörs av revisorns going-concern varning. 

 

 

 

 

                                                           
7 Typ 1-fel innebär att revisorn utfärdar en going-concern varning till företag som inte går i konkurs (Lai, 2009) 
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Figur 1: Modifierad modell av Carson et. al. (2013) determinanter till going- concern 

varningar. 
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4.3 Hypoteser kopplade till klientföretaget 

Offentlig finansiell information gällande klienten kan vara avgörande för revisorns beslut. 

Enligt tidigare forskning tar revisorn främst hänsyn till företagets resultat, likviditet, 

företagets storlek, skuldsättning och tidigare going-concern varningar då denne överväger att 

utfärda en varning (Koh & Killough 1990; Dopuch et. al., 1987; Raghunandan & Rama, 1995; 

Mutchler et. al., 1997). Dock kan även icke-finansiell information om t.ex. klientföretagets 

strategiska planer och bolagsstyrning vara av nytta (Carson et. al., 2013). 

 

 

 

   

 

 

 

Figur 2: Klient-faktorer 

 

4.3.1 Företagets kreditbetyg 

Ett alternativt mått för klientföretagets finansiella trångmål är kreditbetyg. Ett företags 

kreditbetyg signalerar risken att detta hamnar på obestånd eller går i konkurs, vilket gör att 

företaget därmed inte kan betala sina skulder. Kreditbetyg är av stor betydelse för företag då 

det har en stor inverkan på kostnaden av skulder och på finansieringsstrukturen i företag 

(Gray et. al., 2006). Enligt Frost (2006) kan kreditbetyget minska informationsasymmetrin i 

agent-principalförhållandet eftersom kreditbetygen är lättillgängliga för intressenter. Tidigare 

forskning tyder på att det finns en direkt koppling mellan going-concern varningar och 

negativa finansiella konsekvenser för företaget genom en inverkan på aktievärdet och en ökad 

sannolikhet för konkurs (Geiger et. al., 1998; Kauser et. al., 2009). Förhållandet indikerar på 

en självuppfyllande effekt av going-concern varningarna (Mutchler, 1984). 

Kreditvärderingsinstitut har blivit kritiserade för deras passivitet med koppling till 

finanskrisen 2008, där de inte varnade allmänheten om en överhängande risk för konkurs 

genom en justering av kreditbetygen (SEC, 2008).  
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Kopplingen mellan kreditbetyg och going-concern varningar är ett relativt outforskat område. 

Dock har Feldman och Read (2013) gjort en undersökning av vilken påverkan kreditbetyget 

har på revisorns utfärdande av going-concerns varningar. Denna undersökning visade att de 

företag som hade lägst kreditbetyg, löpte större risk att erhålla going-concern varningar. Detta 

resultat tyder på att det finns en koppling mellan kreditbetyg och going-concern varningar.  

Kreditbetyget påverkas av ett flertal faktorer, vilket kan skilja sig åt mellan olika 

värderingsinstitut. Vi har valt att hämta våra kreditbetyg från Justitias (2014) databas. Justitia 

har ett eget kreditrankingsystem där AAA är högst och C är det lägsta betyget ett företag kan 

erhålla. Justitia sammanställer kreditbetyg för samtliga svenska företag (aktiebolag, 

handelsbolag, kommanditbolag och enskilda firmor). Betyget grundar sig på en kombination 

av data som har säkerställts statistiskt genom att analysera tusentals tidigare konkurser. För 

aktiebolag är till exempel nyckeltalen i årsredovisningen viktiga för att fastställa bolagets 

kreditbetyg. Betygen från Justitia baseras på offentlig information från bland annat 

Bolagsverket, Skatteverket, SCB, Kronofogdemyndigheten och Lantmäteriverket. Varje dag 

ändras kreditbetygen på cirka 1 500 företag (Bisnode, 2014).  

 

 

 

Figur 3: Justitias sammanställning av aktiebolags kreditbetyg 12 månader innan konkurs 

(Bisnode, 2014).  
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Figur 3 indikerar på att företag med de lägsta kreditbetygen också är de företag som i de flesta 

fall går i konkurs. Vår undersökning kommer att studera ifall dessa företag har erhållit going-

concern varningar. Gul och Goodwin (2010) menar att företag med ett lägre kreditbetyg även 

omfattas av en större risk, vilket också medför högre revisionsarvoden. Ett lägre kreditbetyg 

torde därmed innebära en ökad risk att erhålla going-concern varningar, vilket figur 3 även 

visar. Vi formulerar därmed följande hypotes: 

 

H1: Det finns ett samband mellan ett företags kreditbetyg och going-concern varningar, givet 

en finansiell belastning.   

 

4.3.2 Branschtillhörighet 

Klientföretagets branschtillhörighet kan spela roll då revisorn utför sin granskning eftersom 

vissa verksamhetstyper kan anses som mer riskfyllda. Risken att revisorn blir stämd av 

klientföretaget kan även variera mellan olika branscher, vilket kan medföra en motvillighet 

för revisorn att utfärda going-concern varningar (Tagesson & Öhman, 2010). Ur ett 

agentteoretiskt perspektiv kan branscher variera i hur transparanta de är med sin redovisning, 

det kan därför finnas branscher som är mer utsatta för informationssymmetri mellan 

företagsledning och revisor (Eisenhardt, 1989). Detta försvårar revisionsprocessen för 

revisorn eftersom denne måste ta ett going-concern beslut som grundar sig på begränsad 

information. 

Olofsson (2014) framhäver att företag som investerat i forskning och utveckling kan löpa 

större risk att erhålla going-concern varningar. Det kan röra sig om exempelvis 

datorspelsföretag eller läkemedelsföretag som investerat stora pengar men inte har någon 

riktig kundgrupp eller omsättningskälla ännu. Osäkerheter kring företagets omsättning kan 

leda till att revisorn blir skeptisk till företagets förmåga att betala sina investeringar. 

Aktiverade forskningsutgifter i balansräkningen kan enligt Olofsson (2014) bli föremål för 

granskning då de utgör osäkerhetsfaktorer. FAR Akademi (2014) framhäver att ett företags 

oförmåga att finansiera nödvändig utveckling av nya produkter eller andra viktiga 

investeringar kan utgöra en osäkerhetsfaktor angående företagets fortlevnadsförmåga.  

Baldacchino och Farrugia (2005) undersökte sambandet mellan olika typer av anmärkningar i 

revisionsberättelsen och företagsbransch och fann att det fanns ett samband mellan 

anmärkningar relaterade till oenigheter med företagsledning och branschtillhörighet. Dock 
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kunde studien inte påvisa något samband mellan going-concern varningar och klientföretagets 

bransch i denna studie.  

Pettersson och Håkansson (2012) fann dock att vissa branscher tenderar att få fler going-

concern varningar än andra. Deras studie visade att företag som sysslade med information och 

kommunikation samt handel och försäljning löpte större risk att erhålla going-concern 

varningar. Konjunkturkänslighet och behov av investeringar i forskning och utveckling kan 

potentiellt vara förklaringar till varför dessa branscher löper större risk att erhålla going-

concern varningar (Pettersson & Håkansson, 2012). 

Eftersom revisorn kan uppleva skillnader i revisionsrisker beroende på företagstyp och även 

gällande risken att bli stämd, formulerar vi följande hypotes: 

H2: Det finns ett samband mellan klientföretagets branschtillhörighet och revisorers 

utfärdande av going-concern varningar, givet en finansiell belastning. 

4.2.3 Kön hos klientens företagsledare 

Skillnader och likheter mellan manliga och kvinnliga entreprenörer är ett område som varit 

föremål för flertalet studier (Mirchandani, 1999). Enligt en undersökning gjord av Cromie 

(1987) skiljer sig män och kvinnor när det gäller i vilket syfte de bestämmer sig för att starta 

upp en egen verksamhet. Denna undersökning visar att kvinnor väljer att bli entreprenörer på 

grund av att de är missnöjda med tidigare jobberfarenheter eller för att de vill kunna försörja 

sina barn. Kvinnor visar sig även vara mindre beroende av ekonomiska målsättningar jämfört 

med män. Jämförande studier av denna typ har medfört att en stereotypisk bild av den 

kvinnliga entreprenören skapats. Skillnaderna mellan manliga och kvinnliga entreprenörer 

brukar förklaras av att kvinnor och män socialiseras annorlunda genom sin uppväxt samt 

strukturella barriärer som bromsar kvinnornas karriär (Mirchandani, 1999). En del studier har 

försökt identifiera vilka strukturella barriärer som kan utgöra ett karriärhinder för kvinnor. 

Loscocco och Robinson (1991) undersöker exempelvis varför det visar sig att manliga 

entreprenörer generellt sätt är mer finansiellt framgångsrika än kvinnliga. De menar att 

skillnader i familjeförhållanden och tidigare erfarenheter kan vara avgörande för dessa 

inkomstskillnader. En annan anledning kan vara att de kvinnliga verksamheterna i större 

utsträckning är små till storleken samt benägna i traditionellt lågavlönade branscher 

(Loscocco och Robinson, 1991). Ett annat hinder för de kvinnliga entreprenörerna kan vara att 

de lägger ner allt för mycket ansträngningar för att skapa och bibehålla omfattande nätverk av 

kontakter. Detta kan innebära negativa konsekvenser om tid som hade kunnat spenderas med 
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verksamhetsrelaterade sysslor, istället används till att skapa och underhålla relationer 

(Aldrich, 1989). Skillnader mellan manliga och kvinnliga entreprenörer kan även hänföras till 

det specifika tillvägagångssättet som kvinnor driver sin verksamhet. En undersökning utförd i 

Kanada visar att kvinnor strävar efter att ha små och stabila verksamheter, eftersom detta 

möjliggör en balansering mellan familjeliv och affärer (Lee-Gosselin & Grisé, 1990). Enligt 

Brush (1992) försöker kvinnor integrera familj och privatliv i affärsverksamheten, snarare än 

att hålla dem separerade. Boden och Nucci (2000) undersökte hur manligt och kvinnligt 

ägande påverkade företags överlevnadsförmåga under 80-talet och fann att 

överlevnadsförmågan var 4-6 % högre för manliga ägare än för kvinnliga under den studerade 

perioden. Enligt samma studie kan orsaker till denna skillnad finnas i att kvinnliga 

entreprenörer har mindre finansiellt kapital då de startar upp sin verksamhet samt mindre 

humankapital jämfört med manliga. Skillnader i startkapital kan enligt Boden och Nucci 

(2000) grunda sig i att kvinnor har lägre genomsnittlig lön och därmed försämras deras 

förutsättningar att införskaffa kapital. Det visar sig även att kvinnor i genomsnitt har mindre 

tidigare jobberfarenhet i förhållande till män då de startar upp sin verksamhet, vilket delvis 

kan förklara skillnaderna i humankapital. Enligt Loscocco och Robinson (1991) kan kvinnor 

utsättas för diskriminering och därmed ha sämre möjligheter att få tillgång till krediter. Detta 

kan i sin tur påverka kvinnors förmåga att få ihop ett startkapital. Johansson och Malmström 

(2008) undersökte skillnader mellan manliga och kvinnliga entreprenörers förutsättningar för 

att få tillgång till offentlig finansiering till sitt företag. Undersökningen visade att kvinnliga 

entreprenörer i snitt erhåller 25 % av de sökta beloppen medan de manliga entreprenörerna 

erhåller cirka 50 %.  

Billig och Alvesson (1989) framhäver att kvinnor och män har samma rättigheter i Sverige 

men olika strukturer och sociala processer kan verka i mäns fördel samtidigt som 

konservatism och diskriminering hämnar kvinnorna. Även Jonnergård, Stafsudd och Elg 

(2010) framhäver att det kan föreligga skillnader i förutsättningar för manliga och kvinnliga 

entreprenörer. De menar att eftersom majoriteten av de auktoriserade revisorerna i Sverige är 

män finns det en risk att kvinnliga entreprenörer utsätts för diskriminering och påtryckningar 

från manliga revisorer. Eftersom teorin framhäver att det kan finnas skillnader i 

förutsättningar mellan manliga och kvinnliga entreprenörer och eftersom det finns en risk att 

kvinnliga entreprenörer utsätts för diskriminering, myntar vi följande hypotes: 

H3: Det finns ett samband mellan genus på företagsledaren och sannolikheten att erhålla en 

going-concern varning, givet en finansiell belastning. 
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4.3.4 Etnicitet hos klientens företagsledare 

Dagens multikulturella samhälle erbjuder nya förutsättningar för entreprenörskap, vilket 

framförallt syns i förorterna. De nya förutsättningarna har sina rötter i kulturella skillnader 

mellan olika etniska grupper inom populationen. Minoritets-entreprenörskap har haft ett 

uppsving inom Europa på senare tid och länder har använt sig av stimulerande åtgärder till 

minoritets-företagare för att lösa problemen med strukturell arbetslöshet inom många etniska 

grupper. Dessa grupper kan dock inte anses som en homogen sammanställning eftersom de 

har olika kulturella, geografiska, språkliga och sociala bakgrunder. Heterogeniteten medför att 

förutsättningarna för framgång är olika mellan grupperna, vilket gör att det blir svårt att hitta 

generellt stimulerande åtgärder för minoritets-entreprenörskap (Masurel et. al., 2002).  

Enligt Masurel et. al. (2002) finns det flera faktorer som kan påverka framgången för 

invandrarföretagare. Bland dessa kan exempelvis språkkunskaper, marknadsinsikt, 

nätverkskontakter, förmågan att tillförskaffa kapital och kunskaper om marknadsföring vara 

avgörande faktorer för invandrarföretagens uppgång eller fall. Invandrarföretagarna visar sig 

vara beroende av informella nätverk genom släkt och landsmän för att exempelvis 

tillförskaffa sig kapital och information. Tillgången till dessa nätverk kan vara en stor fördel i 

uppstartningsfasen, men kan bli en begränsning i ett senare skede eftersom företaget kan 

behöva resurser från externa källor för att överleva och växa. Möjligheten att bryta sig ur 

marknadssegment för att tillförskaffa sig nya kunder och diversifieringsstrategier kan även 

vara avgörande för invandrarföretagens framgång (Masurel et. al., 2002).  

Enligt Stein (2000) är invandrarföretagare i Sverige främst koncentrerade till storstäderna och 

de är yngre och har bättre skolning i jämförelse med svenska företagare. Bland 

invandrarföretagen återfinns flertalet i restaurangbranschen samt i handel och tjänstesektorn. 

Enligt en statlig utredning (SOU 1999:49) kan invandrarföretagare ha sämre förutsättningar 

för att starta och driva företag i förhållande till svenska företagare. Faktorer såsom bristande 

kunskaper om landet och dess regelverk kan medföra skillnader i förutsättningar mellan 

invandrarföretagare och svenska företagare. Språkliga hinder och oförmågan att tolka sociala 

koder kan medföra svårigheter för invandrarföretagare i kontakter med exempelvis 

myndigheter, banker och försäkringskassor. Den statliga utredningen visar även att det är i 

startperioden som invandrarföretagen har störst sannolikhet att stöta på problem. 

Kapitalanskaffning visar sig vara den mest betydande faktorn i varför invandrarföretagare har 

problem i uppstartningsfasen (Stein, 2000). 



 

37 
  

Med de potentiellt försvårande förutsättningarna för invandrarföretagare i åtanke, framställer 

vi följande hypotes:  

H4: Det finns ett samband mellan invandrarföretag och going-concern varningar, givet en 

finansiell belastning. 

4.3.5 Ålder på klientföretaget 
Ett äldre företag bör ha en stabilare marknadsposition och vara mer legitimt mot samhället 

eftersom de varit en del av samhället en längre tid än nystartade företag. Detta tyder på att 

äldre företag kan bli viktigare klienter för revisionsbyrån, vilket betyder att de äldre företagen 

kan utgöra en större del av revisorernas arvode i förhållande till de nystartade. Risken 

kommer därmed bli större för revisorerna om de utfärdar en felaktig varning till ett äldre 

företag (DiMaggio & Powell, 1983).  

Revisorn borde ha stark bevisföring då denne utfärdar going-concern varningar, eftersom det 

finns risk att en varning blir självuppfyllande och leder till konkurs (Mutchler, 1984). I och 

med att äldre företag tenderar att ha större inflytande i samhället skulle en konkurs innebära 

större omställningar för samhället och uppståndelsen kring revisionen skulle bli mer 

omfattande. Samtidigt finns det en risk kopplat till revisorns rykte om denne missar att utfärda 

varningar och företag sedan går i konkurs (Krishnan & Krishnan, 1996). I och med att 

träffsäkerheten enligt Tagesson och Öhman (2010) är låg i Sverige tyder det på att svenska 

revisorer är motvilliga att utfärda going-concern varningar. Detta skulle kunna innebära att 

revisorer i Sverige är rädda för att varningen blir självuppfyllande (Anonym respondent1, 

2014). Gällande äldre företag som redan skapat sig legitimitet i samhället behöver dock 

varningen inte ha samma självuppfyllande verkan. En varning behöver inte betyda konkurs 

eftersom en extern finansiär skulle kunna gå in och rädda företaget vid exempelvis 

likviditetsproblem. På så vis undviks eventuella effekter som konkursen hade medfört i 

samhället (Anonym respondent2, 2014). 

Ur ett agentteoretiskt perspektiv bör äldre företag ha bättre rutiner vilket kan underlätta för 

informationsflödet mellan aktörerna och även minska informationsasymmetrin mellan ledning 

och revisor. Ett äldre klientföretag har en högre sannolikhet att ha bättre relation med 

revisorn, eftersom företaget redan blivit reviderat fler gånger än ett nyare företag. Detta 

innebär att revisorn har mer insyn i äldre företag, vilket kan öka sannolikheten för att hitta 

osäkerhetsfaktorer (Willett & Page, 1996). Samtidigt kan det föreligga informationsasymmetri 
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mellan företagsledningen och revisorn vilket gör att denne inte innehar fullständig 

information om klientföretaget (Eisenhardt, 1989).  

Nystartade företag kan även komma att ha problem med finansiering av verksamheten i 

uppstarten, eftersom de två första åren är kritiska ekonomiskt (Anonym respondent1, 2014). 

Olofsson (2014) framhäver att nya företag kan ha en högre riskfaktor på grund av osäkerheter 

kring kunder, omsättning och finansiering. De äldre företagen har redan etablerade 

kundkontakter och de har dessutom ofta mer kapital tillgängligt i verksamheten. Teorier om 

en högre riskfaktor i nya företag leder till framställandet av följande hypotes: 

 

H5: Det finns ett negativt samband mellan klintföretagets ålder och going- concern 

varningar, givet en finansiell belastning.   

 

 

4.3.6 Klientföretagets rutiner 

Enligt Carson et. al. (2013) finns det studier som framhäver ett samband mellan sämre kvalitet 

på klientföretagets redovisning och utfärdandet av going-concern varningar. Dessa studier 

argumenterar att sannolikheten för att revisorn utfärdar en varning ökar då denne upptäcker 

sämre redovisningsrutiner. Kritiker kan dock hävda att revisorns regelverk och standarder inte 

föranleder denne att utfärda going-concern varningar då denna upptäcker brister i 

redovisningsrutiner. Regelverken fordrar istället identifieringen av ett finansiellt trångmål 

som krav för utfärdandet av en sådan varning (Butler et. al., 2004). 

Anonym respondent1 (2014) menar att magkänslan om klientföretaget är viktig i 

beslutsprocessen om en varning skall utfärdas. En försenad inlämning av årsredovisning kan 

exempelvis vara ett tecken på att klientföretaget inte har välfungerande rutiner, vilket i sin tur 

kan leda till att företaget får sämre förtroende. Vissa företagare har inte någon känsla för 

kontorsjobb, vilket kanske syns genom årsredovisningen. Dessa entreprenörer får på så vis 

minskat förtroende, vilket kan leda till att företaget behandlas med skepsis från revisorer 

(Anonym respondent1, 2014). 

Även Johansson (2014) påpekar att ett sämre redovisningsunderlag eller försenad inlämning 

av årsredovisning kan utgöra osäkerhetsfaktorer. Ifall redovisningen inte är komplett och 

siffror saknas kan det i vissa fall leda till en modifierad revisionsberättelse. Olofsson (2014) 
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framhäver att en försent avlämnad årsredovisning kan vara en indikation på att klientföretaget 

försöker dölja något genom fördröjningen. 

Då klientföretaget inlämnat årsredovisningen för sent kan detta tyda på bristande rutiner i 

företaget och med detta i åtanke framställer vi följande hypotes: 

H6a: Det finns ett positivt samband mellan försenad inlämning av årsredovisning och going-

concern varningar, givet en finansiell belastning. 

En annan notering som revisorn är obligerad att göra i revisionsberättelsen är om företaget har 

slarvat med att betala in skatter och avgifter i tid eller med korrekt belopp (FAR Akademi, 

2014). Försenad inbetalning av skatter och avgifter kan enligt Johansson (2014) vara tecken 

på att företaget har problem med likviditeten. Med detta i åtanke formulerar vi följande 

hypotes: 

H6b: Det finns ett positivt samband mellan försenad inbetalning av skatter och avgifter och 

going-concern varningar, givet en finansiell belastning.  

4.4 Hypoteser kopplade till revisor 
När revisorn identifierat ett företag som är finansiellt belastat återstår det för denne att 

överväga om en going-concern varning skall utfärdas. I detta läge kommer beslutet avgöras av 

revisorns omdöme, som i sin tur är en produkt av en mängd olika faktorer. Revisorns 

karaktärsdrag och kunskap är exempel på faktorer som kan ha stor betydelse i detta 

sammanhang (Carson et. al., 2013; Arnold et. al., 2001). 

 

 

                      Figur 4: Revisors-faktorer 

4.4.1 Revisorns kunskap 

Innan revisorn kan uttala sig om ett företags fortlevnad ska denne samla in väsentlig 

information som ligger till grund för beslutet. I processen att hitta de företag som är i dåligt 

finansiellt skick är revisorns kunskap och expertis av stor betydelse (Ruiz-Barbadillo et. al., 

2004; Arnold et. al., 2001). Enligt Biggs et.al. (1993) kan revisorns beslutsprocess om ett 

företags fortlevnad delas in i fyra olika processer. Den första processen innefattar att 

identifiera problem med företags fortlevnad. I denna fas är finansiella nyckeltal och annan 

finansiell information av central betydelse. I den andra processen använder revisorn sin 

Revisors-faktorer H7: Revisorns kunskap 
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kunskap för att bestämma vika av de finansiella faktorerna som orsakar problemet. I denna fas 

analyserar revisorn även vilka händelser som har orsakat företagets finansiella problem. Då 

orsaken är identifierad undersöker revisorn om företaget har några planer för att lösa 

problemet. I den sista processen skall revisorn producera ett lämpligt uttalande angående 

företagets fortlevnad (Biggs et. al., 1993). Arnold et. al. (2001) argumenterar dock att revisorn 

inte nödvändigtvis besitter den expertis som krävs för att förstå orsaker och lösningar i en 

klientspecifik verksamhet. I sin studie jämför Arnold et. al. (2001) revisorers och 

insolvensexperters metoder för att bedöma ett företags fortlevnad. De finner att experterna 

inom insolvens8 har lättare för att hitta avgörande faktorer för klientföretagets fortlevnad. I sin 

beslutsprocess använder insolvensexperterna sig av både finansiell och icke-finansiell 

information om klientföretaget. Om de finansiella faktorerna inte antyder om en minimal 

chans för klientföretaget att överleva, blir de icke-finansiella faktorerna avgörande för 

beslutet. Det kan exempelvis röra sig om att bedöma konkurrenskraft i företagets produkter 

eller arbetskraftens kompetens, kunder och andra intressenters åsikter med mera (Arnold et. 

al., 2001). Det kan argumenteras att revisorer har differentierade nivåer av kompetens och 

förutsättningar för att kunna granska de icke-finansiella faktorerna. Detta kan innebära att 

revisorer med högre kompetens har bättre förutsättningar för att bedöma företags fortlevnad 

(Lehman & Norman, 2006). 

Öhman (2004) framhäver att svenska revisorer tenderar att göra saker rätt istället för att göra 

rätt saker. Enligt honom fokuserar revisorerna på den räkenskapsrelaterade revisonen och 

lägger mindre fokus på förvaltningsrelaterad och verksamhetsrelaterad revision. Detta innebär 

att revisionsprocessen i mindre grad fokuserar på framtidsorienterad information som kan 

vara till nytta för investerare, och mer på en granskning av poster i balans och resultaträkning 

(Öhman, 2004). Enligt detta resonemang kan revisorns kunskapsnivå bli avgörande vid 

bedömningen av ett företags fortlevnad eftersom fortlevnaden är i hög grad beroende av 

verksamhetsrelaterad och framtidsorienterad information (Öhman, 2004). Även Olofsson 

(2014) instämmer om att den framtidsorienterade informationen innebär svårigheter för 

revisorns granskningsprocess. Han framhäver att det är svårt för revisorn att bedöma om 

styrelsens planer för åtgärder för att lösa ett finansiellt trångmål är rimliga. Det är exempelvis 

svårt för revisorn att granska och förutsäga om klientföretaget verkligen kommer höja sin 

omsättning under vissa kvartal etc. 

                                                           
8 Insolvens innebär att en gäldenär inte kan betala sina skulder allt eftersom de förfaller till betalning och det inte 

går att se att detta förhållande kommer att upphöra inom en överskådlig tid (Kronofogdemyndigheten, 2014). 
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Enligt Lehman och Norman (2006) har revisorers kunskap och erfarenheter stor betydelse för 

going-concern beslutsprocessen. De hävdar att mer erfarna revisorer har större förmåga att 

förstå bakomliggande problem hos klientföretag och är därför mer kvalificerade för att göra 

uttalanden om företags fortlevnad. I Sverige finns det runt 2 000 godkända revisorer och 

2 200 auktoriserade revisorer (Revisorsnämnden, 2014).  

Teorin framhäver att erfarna revisorer kan ha bättre förutsättningar för att förstå 

insolvenssituationer. Sannolikheten för att going-concern varningar utfärdas till företag som 

är i dåligt finansiellt skick borde därmed öka ifall revisorn har en högre kunskapsnivå. Med 

detta argument i åtanke formulerar vi följande hypotes:  

H7: Det finns ett positivt samband mellan revisorns kunskapsnivå och utfärdandet av going-

concern varningar, givet en finansiell belastning.  

 

 

4.5 Hypoteser kopplade till revisionsbyrån 
Revisionsbyråns storlek kan påverka revisorns villighet att utfärda going-concern varningar, 

eftersom större byråer har enligt DeAngelo (1981) mer att förlora vid misslyckanden att 

utfärda going-concern varningar.  

 

 

 

Figur 5: Revisionsbyrå-faktorer 

4.5.1 Skillnader mellan stora och små revisionsbyråer  

Enligt Geiger och Rama (2006) är både typ1- och typ2-fel signifikant lägre hos 

revisionsbyråerna inom Big Four i jämförelse med mindre revisionsbyråer. Deras 

forskningsresultat baseras på undersökningar utförda under perioden 1991-2000 i USA. Även 

annan tidigare forskning (DeFond, 1992; Becker et. al., 1998; Francis et. al., 1999; 

Raghunandan & Rama, 1999) indikerar på skillnader mellan stora och små revisionsbyråer i 

revisionsbeslut angående going-concern varningar. Kida (1980); Carcello och Neal (2003) 

menar att storleken på revisionsbyrån blir en betydande faktor på grund av att klienten är av 

större ekonomisk betydelse för mindre revisionsbyråer. Mindre revisionsbyråer är mer 

beroende av sina klienter än större byråer eftersom dessa har mer klienter som genererar 

Revisionsbyrå-

faktorer 
H8: Skillnader mellan stora och små revisionsbyråer 
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ekonomiskt kassaflöde. Skulle en mindre byrå göra ett fel av typ1 ökar det risken för att 

klienten byter revisor då en obefogad modifierad revisionsberättelse om företagets fortlevnad 

inte uppskattas. 

Vid fel av typ 2 finns risken för revisionsbyrån att försämra sitt rykte, vilket påverkar både 

stora som små byråer (Geiger et. al., 1998). DeAngelo (1981) menar dock att större 

revisionsbyråer har mer att förlora vid misslyckandet att rapportera om fortlevnadsproblem, 

då de innehar större marknadsandelar än de mindre byråerna. DeAngelo (1981) framhäver att 

de större revisionsbyråerna utfärdar fler varningar än de mindre, på grund av att kostnaden av 

typ2-fel är högre än kostnaden av typ1-fel för dessa revisionsbyråer. 

DeAngelo (1981) menar också att kvalitén på revisionen är högre hos revisionsbyråer inom 

Big Four än hos mindre byråer. Det beror på att större byråer har fler klinter och det minskar 

chansen för att revisorn ska uppträda opportunistiskt genom att ta mer hänsyn till klienten och 

därmed undvika att utfärda en varning. Enligt Hogan och Jeter (1999); Raghunandan och 

Rama (1999) finns det indikationer på att större byråer är mindre benägna att behålla och att 

acceptera uppdrag från klienter som anses svårbedömda. Det visar att revisionsbyråer inom 

Big Four är mer konservativa i deras beslutsfattande av vilka uppdrag som ska antas än 

mindre byråer.     

Enligt Johansson (2014); Anonym respondent2 (2014) finns det inga skillnader mellan 

revisionsbyråer, då de menar att revisionen är standardiserad eftersom att regelverk som ISA 

följs. Tidigare studier framhäver dock att större revisionsbyråer håller högre revisionskvalité 

och är mer rädda för typ2-fel än typ1-fel, således borde därför större byråer utfärda fler going-

concern varningar. Olofsson (2014) framhäver att de större revisionsbyråerna innehar större 

resurser gällande exempelvis humankapital, vilket kan förklara den potentiellt högre 

revisionskvalitén. Detta leder till att vi formulerar följande hypotes: 

H8: Det finns ett positivt samband mellan storleken på revisionsbyrån och utfärdandet av 

going-concern varningar, givet en finansiell belastning. 
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4.6 Hypoteser kopplade till relationen mellan revisor/revisionsbyrå- 

klientföretag 
Relationen mellan revisor och klient kan vara avgörande för beslutet om att utfärda en going-

concern varning. Om revisorn är i en beroendeställning till sin klient kan denne exempelvis 

undvika att utfärda en varning i syfte att försäkra sig om att inte bli utbytt (Carson et. al., 

2013).  

 

 

 

Figur 6: Relations-faktorer 

4.6.1 Ekonomiskt beroende 

Större klienter kan skapa ett ekonomiskt beroende som kan medföra att revisorer blir partiska 

och undviker att uttala sig om brister hos företag, för att försäkra sig om att behålla sin klient 

(Reynolds & Francis, 2000; DeAngelo, 1981). Större företag anses även som mer pålitliga än 

mindre, vilket kan påverka revisorns beslut (Willet & Page, 1996). De större klientföretagen 

har fler intressenter knutna till sig och dessa företag riskerar därmed mer ifall de får en going-

concern varning. Detta medför att de vanligen har ett mer omfattande system för intern 

kontroll i jämförelse med mindre företag. Denna argumentering torde även leda till att de 

större företagen kan tendera att få mindre going-concern varningar (Umar & Anandarajan, 

2004). Även revisorerna kan enligt Reynolds och Francis (2000) riskera mer genom att arbeta 

med större klienter på grund av större revisionsrisker. Större klientföretag är mer synliga i 

media och har högre profil än mindre företag. Detta kan medföra att revisorn riskerar att bli 

stämd av klientföretaget och även avsevärt försämra sitt rykte ifall denne gör något fel i 

granskningsprocessen. Denna negativa aspekt av att jobba med större klienter kan alltså 

medföra att revisorn blir mer benägen att utfärda going-concern varningar. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att då revisionsbyråer är ekonomiskt beroende av större 

klienter kan det leda till partisk behandling gällande revisionsprocessen. Denna kraft kan dock 

motverkas av att revisorn utsätts för större ryktesrisker då denne jobbar med större klienter, 

vilket ökar trycket på denne att utföra en oberoende granskning (Reynolds & Francis, 2000). 

Ur ett agentteoretiskt perspektiv kan storleken på företaget öka informationsasymmetrin 

eftersom organisationen blir mer komplex då den består av en mängd olika divisioner och 

H9: Ekonomiskt beroende 
Relations-faktorer 

H10a: Revisorns ämbetstid 

H10b: Byte av revisor 
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avdelningar. Det finns en risk att en sådan ökad informationsasymmetri minskar revisorns 

insyn (Fama, 1980). 

Majoriteten av underökningar gjorda innan införandet av SOX i USA påvisade inget samband 

mellan större klienter och going-concern varningar (Carson et. al., 2013). I en undersökning 

gjord av Reynolds och Francis (2000) finner forskarna att revisorerna snarare gör en mer 

konservativ granskning och har större benägenhet att utfärda going-concern varningar till 

större klienter. Den ökade ryktesrisken samt rädsla för ökade kostnader för rättstvister kan 

alltså påverka revisorn att behålla sitt oberoende och inte bli partisk mot klienten (Reynolds & 

Francis, 2000). Chan (2009) fick ett liknande resultat i sin studie angående de större 

klientföretagen. Enligt honom löper de större klientföretagen större risk att erhålla going-

concern varningar sedan införandet av SOX 2002. Även han förklarar denna tendens genom 

att påpeka de potentiellt ökade ryktesriskerna och rättegångskostnaderna som är förknippade 

med att revidera en större klient. Dock finns det en möjlighet att den ökade sannolikheten att 

erhålla going-concern varningar hos de större klienterna kan förklaras av att 

revisionskostnaderna används som variabel för att mäta det ekonomiska beroendet. 

Revisionskostnaderna kan nämligen tendera att bli omfattande då företaget är finansiellt 

belastat (Chan, 2009). Tidigare forskningsresultat bekräftas även av Craswell et. al. (2002) 

som finner att det ekonomiska beroendet mot större klienter inte leder till en partisk 

granskningsprocess. Gällande undersökningar utförda i Sverige fann Tagesson och Öhman 

(2010) ingen korrelation mellan storlek på klientföretag och going-concern varningar.  

Dock är forskarna inte eniga i frågan om det finns något samband mellan större klienter och 

going concern-varningar. Carcello och Neal (2000) framhäver att mindre revisionsbyråer 

löper större risk att utföra en partisk granskning mot större klientföretag eftersom de kan ha 

svårare att behålla sitt oberoende i jämförelse med större revisionsbyråer. Ettredge et. al. 

(2011) finner till exempel att revisorer utfärdar färre going-concern varningar till större 

klienter sedan införandet av SOX. Denna tendens visar att det makroekonomiska tillståndet 

kan påverka relationen mellan ekonomiskt beroende till större klienter och going-concern 

varningar (Carson et. al., 2013). Utifrån resonemanget att det ekonomiska beroendet mot 

större klienter kan leda till en mer partisk granskning ställer vi följande hypotes:  

H9: Det finns ett negativt samband mellan revisorns ekonomiska beroende och going-concern 

varningar, givet en finansiell belastning. 
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4.6.2 Revisorns ämbetstid och byte av revisor 

Enligt The Meatcalf Committee report (U.S. Senate, 1976) är långa samarbeten mellan revisor 

och klient ett av de största hoten mot revisorns objektivitet. Denna rapport framhäver att 

längre samarbeten mellan revisor och klient kan leda till att revisorn i större utsträckning 

påverkas av klientens påtryckningar. DeAngelo (1981) framhäver att revisorers åsikt om ett 

företags fortlevnad avgörs av dennes oberoendesituation och kompetens. Längden på 

relationen mellan revisor och klient kan påverka båda dessa variabler. Lång ämbetstid för 

revisorn kan leda till ökad kompetens eftersom denne får utökad kunskap om klienten för 

varje år som går. Dock kan den längre relationen leda till att revisorn förlorar sin objektivitet 

på grund av det närmre samarbetet med klienten. En kort relation mellan revisor och klient 

kan medföra försämrad kompetens eftersom revisorn vet mindre om klientföretaget. Kort 

ämbetstid hos klient kan även medföra konsekvenser för revisorns oberoende eftersom denne 

har ett behov av att behålla sin klient i begynnelsefasen av samarbetet (Simon & Francis, 

1988, Deis & Giroux, 1995, Dye, 1991). Andra forskare menar att en längre ämbetstid inte 

behöver leda till att revisorn förlorar sin objektivitet. Istället innebär den längre relationen 

fördelar genom att revisorn får fördjupad kunskap om klientens ekonomiska verksamhet som 

är av central betydelse för revisionsprocessen (Petty & Cuganesan, 1996, Bell et. al., 1997). 

Det har även visat sig att revisorer anser sig utföra mindre standardiserade revisioner av nyare 

klientföretag eftersom de anser sig besitta mindre kännedom om dessa företag (Petty & 

Cugansesan, 1996).  

Geiger och Raghunandan (2002) undersökte going-concern varningarna i konkursföretag och 

fann att revisorerna i mindre utsträckning utfärdade varningar under de första åren av ett 

samarbete. Dock visade undersökningen att revisorerna var mer benägna att utfärda en going-

concern varning i de fall då det var fråga om ett längre samarbete mellan revisor och klient. 

Detta resultat visar att längre samarbeten mellan revisor och klient inte nödvändigtvis behöver 

leda till att revisorn förlorar sitt oberoende (Geiger & Raghunandan, 2002). Forskare är dock 

inte eniga angående hur relationen mellan revisor och klient påverkar revisionsprocessen. 

Enligt en undersökning gjord i Australien, fann Carey och Simnett (2006); Ye et. al. (2011) 

att en längre relation mellan revisor och klient leder till att revisorn blir mindre benägen att 

utfärda going-concern varningar. Denna undersökning ger alltså stöd för teorin om att längre 

relationer mellan revisor och klient leder till att revisorns objektivitet kan bli hotad. Dock 

finns det andra internationella studier som framhäver att det inte finns något samband mellan 
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revisorns ämbetstid och dennes åsikter angående företags fortlevnad (Knechel & Vanstraelen, 

2007; Ruiz-Barbadillo et. al., 2004). Utifrån resonemangen i detta delavsnitt om att revisorns 

oberoende hotas vid längre samarbeten ställer vi följande hypotes: 

H10a: Det finns ett negativt samband mellan revisorns ämbetstid och utfärdandet av going-

concern varningar, givet en finansiell belastning. 

I diskussionen kring revisorns ämbetstid blir även klienters val att byta revisor relevant 

eftersom detta skapar en ny relation mellan revisor och klient. Flera studier framhäver att 

revisorer i större utsträckning blir utbytta året efter att de utfärdat en going-concern varning 

(Chow & Rice, 1982; Smith, 1986; Geiger et. al., 1998; Lennox, 2000; Carcello & Neal, 

2003; Vanstraelen, 2003; Chan et. al., 2006). Detta ger stöd för att det finns en risk att 

revisorn blir motvillig att utfärda going-concern varningar, eftersom denne riskerar att bli 

utbytt (Carson et. al., 2013). Flertalet studier har undersökt om bytet av revisor leder till ett 

förbättrat omdöme i revisionsberättelsen. Överlag har resultaten visat på att tendensen att 

köpa åsikt genom att byta revisor inte leder till någon förbättring av klientföretagets omdöme 

i revisionsberättelsen (Chow & Rice, 1982; Krishnan, 1994; Krishnan & Stephens, 1995; 

Krishnan & Krishnan 1996; Geiger et. al., 1998).  

Enligt svensk lag (ABL, 9 kap. § 21 a) får revisorns uppdrag för ett bolag vars överlåtbara 

värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad gälla högst sju år i följd. Den 

revisor som sedan har skött revisionen i sju år får sen inte delta i revisionen förens minst två 

år har förflutit. Lagen finns till för att reglera revisorns möjligheter att tappa sin objektivitet i 

revisionen och tillkom 2009, dock gäller den enbart publika aktiebolag. 

Revisorer som utfärdar going-concern varningar kan löpa högre risk att förlora sin klient 

(Teoh, 1992; Nogler, 1995). Vanstraelen (2003) argumenterar för att företag som överlever en 

going-concern varning med stor sannolikhet byter revisor. Även Teoh (1992) framhäver att 

det finns en möjlighet för klientföretaget att undkomma going-concern varningar genom att 

byta revisor. Möjligheten för företag att undvika en varning är att hitta en revisor som stödjer 

företagets redovisningsdesign och rapporteringens innehåll även om denna information inte är 

pålitlig (SEC, 2008). Dock finns det inga tecken på att företag byter till en revisor eller 

revisionsbyrå som historiskt utfärdar färre going-concern varningar (Chew & Rice, 1982). 

Krishnan et. al. (1996) fann i sin studie att företag som har bytt revisor löper större risk att 

erhålla going-concern varningar, vilket är ett resultat som går emot tidigare studier.  
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Andra studier (Schwartz & Menon, 1985; Haskins & Wilhams, 1990) framhäver att det inte 

finns något samband mellan going-concern varningar och byte av revisor. Forskning som har 

försökt utreda vilka som är de största orsakerna till att klientföretag byter revisor betonar 

revisorsarvodet, i vilken utsträckning revisorn lyssnar på klienten, fusioner och förvärv, 

rotationspolicy, förändringar i företagsledningen, dålig relationskemi mellan revisor och 

klient, rapporterings oenigheter och slutligen finansiell oro (Fried & Schiff, 1981; DeAngelo, 

1981; Menon & Schwartz, 1985; Schwartz & Soo, 1996). I och med att tidigare forskning 

visar att företag potentiellt kan köpa revisorns åsikt genom att byta revisor och därmed 

möjligen undvika going-concern varningar, formulerar vi följande hypotes:    

H10b: Det finns ett negativt samband mellan byte av revisor och utfärdandet av going- 

concern varningar, givet en finansiell belastning.  
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4.7 Hypoteser kopplade till omgivningen 
Även omgivningen kan påverka revisorns omdöme angående ett företags fortlevnad. 

Införandet av nya standarder och regler kan exempelvis utöka revisorns ansvar gällande 

kvalitetssäkrande av information, vilket kan leda till att revisorn känner större press på sig att 

utfärda going-concern varningar. Om revisorn vistas i en miljö där stämningar och 

repressalier mot revisorn blir vanligare kan detta även medföra att denne känner ökat tryck på 

sig att utfärda going-concern varningar (Carson et. al., 2013).  

 

 

 

                          Figur 7: Omgivnings-faktorer 

4.7.1 Svängningar i konjunktur och konkurrens 

Externa marknadsvariabler som konjunktursvängningar kan vara svåra för företag att hantera. 

Enligt Lindberg och Skoglund (2011) utfärdar revisorer fler going-concern varningar när de är 

medvetna om att ekonomin är inne i en lågkonjunktur. Revisorernas träffsäkerhet i 

utfärdandet av varningar tenderar därmed också att öka under en sådan period (Geiger et. al., 

2005). FAR Akademi (2014) framhäver att förlust av en viktig marknad, viktiga kunder eller 

huvudleverantör kan utgöra osäkerhetsfaktorer beträffande företagets fortlevnadsförmåga. 

Förluster av denna typ kan vara nära sammankopplade med svängningar i konjunkturen.  

Vissa branscher kan vara mer utsatta för konjunkturen än andra. Det generella resultatet från 

studier om marknadsvariabler är att revisorerna är mer benägna att ge ut en varning när 

företag har lägre branschjusterad avkastning och är utsatta för högre volatilitet på marknaden 

(Dopuch et. al., 1987) 

Ett logiskt antagande är att det utfärdas fler varningar vid lågkonjunktur än vid högkonjunktur 

eftersom lågkonjunkturen gör att företag i regel får en minskad omsättning. Under sådana 

perioder blir det även svårare att ta lån och risken blir i allmänhet större för problem med 

likviditeten. Enligt svensk lag ska företag vars egna kapital understiger hälften av det 

registrerade aktiekapitalet upprätta en kontrollbalansräkning (ABL, Kap 25. § 19). Detta leder 

förmodligen till att företag upprättar fler kontrollbalansräkningar under lågkonjunkturer, 

vilket innebär att revisorer kan bli mer benägen att utfärda going-concern varningar. Revisorer 

är även medvetna om att företag som har likviditetsproblem vid lågkonjunktur förmodligen 

H11: Svängningar i konjunktur och konkurrens 

H12: Revisionspliktens avskaffande 

Omgivnings-

faktorer 
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även kommer ha problem framöver, eftersom en lågkonjunktur skapar osäkerheter på 

marknaden och för företaget (Anonym respondent2, 2014).  

Vid en lågkonjunktur kommer också konkurrensen på marknaden att öka vilket leder till att 

svaga företag kommer att försvinna från marknaden, bli utkonkurrerade, eller på något annat 

sätt skapa problematik angående sin fortsatta drift (Numan & Willekens, 2011). Ur ett 

agentteoretiskt perspektiv där ägandet är separerat från kontrollen, kommer ägarna att vara 

mer beroende av revisorns granskning i en lågkonjunktur eftersom konkurrensen är hårdare 

och med en indikation från revisorn om företagets överlevnadsförmåga skulle ett bättre 

investeringsbeslut kunna fattas (Hedlund et. al., 1985).     

Det kan dock vara så att revisorer blir mer motvilliga att utfärda going-concern varningar i en 

lågkonjunktur eftersom varningen blir självuppfyllande (Carey et. al., 2008). Risken för denna 

tendens är större i en lågkonjunktur än i en högkonjunktur eftersom företag som erhåller 

varningen i en lågkonjunktur kommer att få svårigheter att locka till sig leverantörer, 

investerare med mera (Anonym respondent2, 2014). Samtidigt borde det finnas en fördröjning 

vid utfärdande av varningar i lågkonjunktur menar Pettersson och Håkansson (2012) då det 

dröjer innan marknaden reagerar. 

Enligt ovanstående resonemang om att konjunkturen kan påverka going-concern varningar 

konstruerar vi följande hypotes:  

H11: Det finns ett samband mellan lågkonjunktur och utfärdandet av going-concern 

varningar, givet en finansiell belastning. 

  



 

50 
  

4.7.2 Revisionspliktens avskaffande 
Revisionsplikten avskaffades för mindre svenska företag från och med den första november 

2010, vilket i praktiken innebär att det är först vid bokslutet 2011-12-31 blir gällande. Med 

mindre företag avses de som uppfyller minst två av följande tre kriterier för två räkenskapsår i 

följd: (1) högst tre anställda, (2) högst 1,5 miljoner kronor i balansomslutning, (3) högst 3 

miljoner kronor i nettoomsättning. Detta innebär att omkring 250 000 svenska företag kan 

undvika att anlita en revisor (Swedbank, 2010).  

Stefan Schelin, finansanalytiker på Swedbank, menar att det ändå finns en fördel med att 

behålla revisorn för företag med expansionsplaner eftersom revisionsplikten inträder igen om 

kriterierna överstigs. Det kan också vara en trygghet för bolagets intressenter att veta att 

siffrorna i redovisningen är korrekta. Revisorn kan även fungera som ett bollplank vid 

investeringsbeslut. Utifrån legitimitetsperspektiv innebär det en större säkerhet för 

kreditgivare att erhålla ökad kunskap om kunden (Swedbank, 2010). Innan lagen trädde i kraft 

var alla aktiebolag tvungna att inneha en kvalificerad revisor (Regeringen, 2008).  

Effekterna av revisionspliktens avskaffande har enligt Bolagsverket blivit att kvalitén på 

årsredovisningarna har sjunkit, även om 97-98 % av årsredovisningarna kommer in i tid 

(FAR, 2013). Dan Brännström, generalsekreterare i FAR, menar att det bara är en kortsiktig 

kostnadsbesparing att inte anlita en revisor för mindre bolag (FAR, 2013).  

Företag som enligt svensk lag inte behöver ha revisor och som är finansiellt belastade kan 

välja att inte anlita en revisor då de är rädda för vad denne kommer skriva i 

revisionsberättelsen och effekterna det kan ha hos företagets kreditgivare (FAR, 2013). 

Anonym respondent1 (2014) framhäver att eftersom årsredovisningen är offentlig i Sverige, 

exponeras företag då en sådan varning utges och varningen i sig kan bli självuppfyllande. 

Genom going-concern varningen kan företaget exempelvis få sämre förutsättningar till 

finansiering och minskad omsättning till följd av försämrat rykte (Anonym respondent1, 

2014). Dessa konsekvenser kan vara förödande och det finns en risk att företag medvetet 

väljer att inte ha revisor för att undvika problem av denna sort. Ifall finansiellt belastade 

företag i viss mån slipper undan going-concern varningar på grund av revisionspliktens 

avskaffande, bör dessa varningar ha minskat sedan införandet av denna lag. Med hänsyn till 

revisionsplikten avskaffande 2010 tror vi att antal varningar kommer att minska vilket, vilket 

gör att vi formulerar följande hypotes: 
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H12: Det finns ett negativt samband mellan revisionspliktens avskaffande och going- concern 

varningar, givet en finansiell belastning.  
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5. Empirisk metod 

Följande kapitel inleds med en redogörelse för val av undersökningsmetod och design. I 

kapitlet förklarar vi även hur datainsamlingen genomförts för respektive variabel och 

hypotesprövning. Vi redogör även för hur urvalet har framtagits och hur de statistiska 

testerna valts för att på bästa sätt undersöka våra forskningsfrågor. 

 

5.1 Undersökningsmetod och design 

Eftersom vårt undersökningsmaterial består av flertalet variabler från företags 

årsredovisningar bestämde vi oss för att huvudsakligen genomföra en kvantitativ 

undersökning. Detta vägval innebär fördelar i att resultaten i större grad kan generaliseras till 

den undersökta populationen, vilket inte nödvändigtvis hade varit fallet om ett kvalitativt 

tillvägagångssätt valts (Bryman & Bell, 2010). Då målsättningen för vår studie är att 

åskådliggöra olika faktorer som kan orsaka going-concern varningar passar det kvantitativa 

tillvägagångssättet bra då vi syftar att få ett objektivt resultat. Eftersom vi har tänkt undersöka 

en stor mängd variabler samt att vi vill ha en hög extern validitet, passar tvärsnittsdesign bra 

som undersökningsdesign (Bryman & Bell, 2010).  

I syfte att öka vår kunskap i forskningsämnet har vi även valt att genomföra en kvalitativ 

förstudie genom intervjuer med fyra revisorer. Respondenternas svar kan ge oss insikter i 

vilka faktorer som är centrala när det gäller orsaker bakom going-concern varningar. Valet av 

multimetod innebär på detta vis fördelar eftersom det hjälper oss att generera tänkbara 

hypoteser med hjälp av de kvalitativa intervjuerna, vilka sedan kan testas genom en statistisk 

undersökning. 

5.2 Datainsamling 
I avsnitt 5.2.1 till 5.2.2 presenteras de metoder som används för att samla in material. 

5.2.1 Affärsdata   

I denna undersökning har vi främst använt oss av databasen Affärsdata (2014) för att samla in 

material till det kvantitativa undersökningsmomentet. Denna databas ger tillgång till 

historiska årsredovisningar och information om svenska företag. Affärsdatas sökmotor har 

används för att söka fram företag med låg soliditet och likviditet. Vi har sedan samlat in data 

från dessa företag genom att till största del hämta information från årsredovisningarna som 

Affärsdata tillhandahåller. Informationen som inhämtats från Affärsdata är sekundärdata, 
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vilket innebär att det inte är vi som sammanställt materialet från första början (Bryman & 

Bell, 2010). 

Vägvalet att använda Affärsdata har inneburit både fördelar och nackdelar. Verktyget är 

smidigt på det sättet att man enkelt och på ett överskådligt sätt kan få tillgång till finansiella 

nyckeltal och annan företagsinformation. Tillgänglig information via årsredovisningar 

begränsas dock till efter 1998, vilket dock inte påverkar vår undersökning i någon större 

bemärkelse. Den äldre informationen hade inte varit av något intresse för oss eftersom vi vill 

undersöka revisorns situation i dagsläget. Ett annat problem vi stötte på var att man inte kunde 

söka efter oren revisionsberättelse eller going-concern varning i databasen. Detta medförde 

att vi fick gå in och kontrollera i årsredovisningarna för varje undersökt företag i syfte att få ut 

denna information. Dock använder sig Affärsdata av en omfattande sökfunktion där det går att 

göra avancerade sökningar med flertalet inställningsfunktioner. Detta var en av anledningarna 

till att vi bestämde oss för att använda verktyget. En funktion som vi dock saknade i 

Affärsdata var möjligheten att exportera företagsdata direkt till Excel. En sådan funktion finns 

i databasen Orbis9, vilket medför en effektivare datainsamlingsprocess. Dock gjorde vi ändå 

valet att använda Affärsdata eftersom det finns tillgång till samtliga svenska företag i denna 

databas.      

5.2.2 Justitia 
Justitia (2014) är en databas som erbjuder företagare en chans att kontrollera sina kunders 

betalningsförmåga eftersom Justitia sätter kreditbetyg på samtliga företag och privatpersoner i 

Sverige. Databasen innehåller även historisk information om betalningsanmärkningar, 

styrelseledamöter, revisorer, etc. Justitia är en betalningstjänst som vi har använt oss av för att 

få tillgång till deras databas under två månader. Informationen som samlats in från databasen 

är sekundärdata vilket innebär att det inte är vi som samlat in materialet (Bryman & Bell, 

2010).   

5.3 Metodkritik    
För att undersöka bakomliggande faktorer till going-concern varningar, givet ett finansiellt 

trångmål, hade det varit möjligt att istället enbart använda sig av ett kvalitativt 

tillvägagångssätt. Genom att endast förlita sig på expertintervjuerna med de utvalda 

revisorerna hade undersökningen dock riskerat att bli alltför beroende av respondenternas 

svar. Total ärlighet är svårt att få från revisorer eftersom de har tystnadsplikt mot klienter och 

                                                           
9 Internationell företagsdatabas 
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ämnet i sig även kan uppfattas som känsligt. Respondenternas objektivitet i studien kan 

därmed ifrågasättas. 

Utskick av enkäter till revisorer är en annan metod som hade kunnat tillämpas för att 

undersöka forskningsfrågorna. Sådana utskick riskerar dock att behandlas som skräppost och 

det är förmodligen svårt att få tillräckligt med svar för att kunna dra generella slutsatser. 

Eftersom vi inte kunde söka efter going-concern varningar i databasen var vi tvungna att finna 

dessa manuellt, vilket var oerhört tidskrävande. Genom möjligheten att söka fram varningarna 

hade vi fått ett större stickprov av företag som erhållit en varning, vilket förmodligen hade 

ökat undersökningens validitet.  

Risken för att respondenter leder in samtalet i fel riktning är inte det enda som påverkar 

svaren i intervjun, det finns nämligen en risk att även korrespondenten ställer frågorna på ett 

sätt som vinklar svaren från respondenten (Bryman & Bell, 2010). För att försöka motverka 

att detta skulle hända har vi i förväg utformat en intervjuguide (Se avsnitt 10.1) som motiverar 

de ställda frågorna. 
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5.4 Operationalisering 
 

5.4.1 Going-concern varning – beroende variabel 

För att undersöka varför vissa finansiellt belastade företag löper större risk att få going-

concern varningar delade vi in vårt stickprov företag i de som har erhållit en going-concern 

varning i sin senaste årsredovisning och de som inte har det. Den beroende variabeln kodades 

som antingen 1 (Varning) eller 0 (Ej varning) och speglar en bedömning gjord utifrån 

revisorns revisionsberättelse. Avvägningen om ett företag har fått en varning eller ej kan 

medföra svårigheter då revisorer ofta är tvetydiga i sina kommentarer om ett företags fortsatta 

drift. Efter att ha studerat ett antal revisionsberättelser märkte vi att svenska revisorer är 

mycket försiktiga när det gäller sådana uttalanden. Det visade sig att revisorer i allmänhet 

hellre producerar en oren revisionsberättelse innehållande specifika anmärkningar än att 

direkt göra uttalanden som varnar intressenter om att det finns en risk att verksamheten har 

tveksamma förutsättningar för fortlevnad. I de revisionsberättelser vi studerade var det 

exempelvis vanligt att revisorn anmärkte på att det finns risk att det egna kapitalet understiger 

hälften av aktiekapitalet och att styrelsen bör upprätta en kontrollbalansräkning. I många fall 

uttalade sig revisorn varken positivt eller negativt gällande styrelsens planer för att 

exempelvis öka lönsamheten eller förbättra likviditeten.  

Anonym respondent1 (2004) framhäver att anledningen till att svenska revisorer generellt 

uppvisar detta försiktiga beteende kan finnas i att de är rädda att going-concern varningen blir 

en självuppfyllande profetia, det vill säga att varningen blir dödsstöten för klientföretaget. 

Varningen kan exempelvis medföra begränsade möjligheter till ytterligare finansiering då 

kreditbetyget kan påverkas av varningen. Tvetydiga och försiktiga anmärkningar i 

revisionsberättelsen kan även ha att göra med att revisorerna är rädda för att begå typ1- eller 

typ2-fel. Ifall revisorn antecknar en försiktig kommentar angående företagets fortlevnad som 

inte klassificeras som en going-concern varning garderar denne sig mot att begå typ1-fel, det 

vill säga när klientföretaget överlever trots en varning. Revisorn kan även gardera sig mot 

typ2-fel genom de tvetydiga anmärkningarna eftersom det är en tolkningsfråga ifall det 

utfärdats en varning eller inte. Exempelvis kan revisorn hävda att den tvetydiga anmärkningen 

i själva verket var en going-concern varning ifall klientföretaget senare går i konkurs 

(Anonym respondent1, 2014). Ytterligare anledningar till denna tendens kan finnas i att 

revisorer i viss grad är ekonomiskt beroende av sina klienter och kan därmed vara motvilliga 

att utfärda varningar på grund av detta (Reynolds & Francis, 2000; DeAngelo, 1981). 
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Framtidsorienterad information kan även vara svårbedömd, då svenska revisorer främst 

fokuserar på den räkenskapsrelaterade revisionen (Öhman, 2004). 

Eftersom going-concern varningar är allvarliga åtagande för revisorn, valde vi att vara hårda i 

bedömningen för om en varning utfärdats eller inte. För att en going-concern varning skall ha 

utfärdats ställde vi vissa krav: 

1. Något av orden fortlevnad eller fortsatt drift har använts i en negativ kommentar angående 

klientföretagets fortlevnadsförmåga i revisionsberättelsen.  

2. Ifall revisorn bedömer styrelsens planer för att lösa en ogynnsam ekonomisk situation, bör 

denne kommentar vara negativ i sin bemärkelse för att det skall klassificeras som en going-

concern varning.  

Ifall dessa krav inte var uppfyllda klassificerade vi det som att en going-concern varning inte 

har utfärdats. Liknande tillvägagångsätt för bedömningen om en going-concern varning har 

utfärdats användes av Pettersson och Håkansson (2012). Tagesson och Öhman (2010) tolkade 

det som att om ordet ”fortsatt drift” förekommer i revisionsberättelsen så har en going-

concern varning utfärdats. Vägvalet att använda sig av en liknande metod stärker studiens 

validitet och därmed tyckte vi att det var ett lämpligt tillvägagångssätt. Dock var vi som sagt 

hårda i bedömningen ifall en varning utfärdats eller inte. Detta medför att vi får ett mindre 

stickprov företag med going-concern varningar än om vi inte hade varit hårda i bedömningen. 

Vi bedömde att ifall vi inte hade varit hårda i bedömningen hade vi riskerat att undersöka vad 

som utlöser anmärkningar i revisionsberättelsen istället för going-concern varningar. Detta är 

inte syftet med studien, och av det skälet valde vi att leta efter revisorsuttalanden där det inte 

fanns någon tvekan om att det rörde sig om en going-concern varning.  

5.4.1.1 Oren revisionsberättelse 
Vägvalet att vara hårda i bedömningen gällande ifall going-concern varningar utfärdats eller 

inte medförde att vi fick ett mindre antal företag att undersöka som hade erhållit en going-

concern varning. Ifall det var tveksamt om en varning utfärdats eller inte bedömde vi att det 

inte hade utfärdats en going-concern varning, även om det i många fall varit väldigt likt en 

varningssituation. Som en konsekvens av detta förlorar vi en hel del information eftersom vi 

kodar 0 (Ej varning) på ett flertal företag som har fått anmärkningar i sin revisionsberättelse. I 

syfte att inte förlora information som kan vara av nytta för studien, valde vi att införa en 

sekundär beroende variabel, där vi uppskattar vilken typ av revisionsberättelse som 

klientföretaget erhållit. Den sekundära variabeln syftar vi att undersöka i vår univariata 
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analys. Detta är en ordinal variabel där vi kategoriserar in företagens revisionsberättelse i fyra 

olika klasser: (1) going-concern varning, (2) synnerligen oren revisionsberättelse då revisorn 

bedömer att det egna kapitalet understiger hälften av aktiekapitalet eller om revisorn 

framhäver att bolagets framtida drift är beroende av styrelsens åtgärder och planer. För att 

denna typ av anmärkning skall klassas som en synnerligen oren revisionsberättelse och inte en 

going-concern varning bör revisorn inte uppfattas som skeptisk till styrelsens planer för att 

lösa företagets ekonomiska situation, (3) oren revisionsberättelse då klientföretaget har fått 

någon anmärkning i negativ bemärkelse i sin revisionsberättelse som inte är gällande dess 

egna kapital, (4) ren revisionsberättelse då det inte finns några anmärkningar i 

revisionsberättelsen. 

Genom att behålla denna typ av information undviker vi till viss del problemet med att 

revisorer i allmänhet är mycket försiktiga i sina uttalanden om klientföretags 

fortlevnadsförmåga. Ifall de istället för att varna allmänheten om att det kan föreligga 

osäkerheter kring klientföretagets överlevnadsförmåga, enbart gör anmärkningar utan 

ställningstagande, kan vi klassificera detta som en synnerligen oren revisionsberättelse.  

5.4.2 Kontrollvariabler 
För att öka förklaringsgraden i studien kommer variabler som i tidigare forskning påvisat ett 

samband till utfärdandet av going-concern varningar inkluderas. Variabler som mäter 

storleken på klientföretaget och variabler som mäter ett företags ytterligare finansiella 

belastning kommer att inkluderas i regressionsmodellerna.   

5.4.2.1 Klientens storlek  

Tidigare svenska studier har haft svårt att finna något samband mellan klientens storlek och 

utfärdandet av going-concern varningar (Tagesson & Öhman, 2010; Pettersson & Håkansson, 

2012; Nyberg & Tellström, 2011). Enligt den institutionella teorin bör dock större företag 

vara mer transparenta i sin redovisning och därmed uppnå större legitimitet. Samtidigt visar 

internationella studier att mindre företag har en större benägenhet att erhålla en going-concern 

varning (McKeown et. al., 1991; Mutchler et. al., 1997; Geiger & Raghunandan, 2001).     

Klientens storlek har i tidigare studier uppskattats med varierande mått som antal anställda, 

omsättning och balansomslutning (Pettersson & Håkansson, 2012; Tagesson & Öhman, 

2010). Vi har i vår undersökning valt att använda variabeln antal anställda. Variabeln kodas i 

sitt absoluta tal och inhämtas från databasen Affärsdata (2014) för de aktuella åren.     



 

58 
  

5.4.2.2 Ytterligare finansiell belastning 

Klientföretagets finansiella situation är en central faktor då revisorn granskar förutsättningar 

för fortlevnad eftersom framgångsrika företag generellt inte erhåller going-concern varningar 

(McKeown et. al, 1991). Flera forskare framhäver att revisorns beslutsprocess gällande going-

concern varningar i första instans handlar om att identifiera det finansiella trångmålet. Ifall 

detta tillstånd identifieras ska revisorn ta ett beslut om en varning skall utfärdas eller inte 

(Biggs et. al., 1993; Ruiz-Barbadillo et al., 2004). Om en varning utfärdas eller inte kan bero 

på en mängd olika faktorer såsom exempelvis revisorns oberoendesituation och kunskapsnivå 

(Carson et. al., 2013). Det finansiella trångmålet kan enklare identifieras ifall en 

kontrollbalansräkning har upprättats i klientföretaget. Kontrollbalansräkningen skall nämligen 

upprättas ifall det befaras att företagets egna kapital understiger halva aktiekapitalet (ABL, 

Kap 25). Johansson (2014) menar att upprättandet av kontrollbalansräkningen är en tydlig 

varningssignal som kan leda till att en going-concern varning utfärdas. Enligt FAR Akademi 

(2014) skall revisorn identifiera händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 

tvivel om klientföretagets fortsatta drift och diskutera dessa samt åtgärder för dessa med 

företagsledningen. Revisorn skall komma fram till en slutsats om huruvida det finns 

osäkerhetsfaktorer angående företagets fortlevnadsförmåga samt fastställa effekterna på 

revisors rapport. FAR Akademi (2014) ger åtskilliga exempel på förhållanden som kan leda 

till betydande tvivel om klientföretagets förmåga att fortsätta verksamheten. Bland de 

ekonomiska osäkerhetsfaktorerna finns exempelvis: Negativt eget kapital eller negativt 

rörelsekapital, negativt kassaflöde från rörelsen enligt historiska eller framåtblickande 

rapporter, ogynnsamma ekonomiska nyckeltal samt betydande rörelseförluster eller betydande 

värdenedgång på tillgångar som används för att generera kassaflöde (FAR Akademi, 2014). 

Flera studier framhäver även sambandet mellan de finansiella nyckeltalen och going-concern 

varningar. Generellt visar undersökningar att sannolikheten för att erhålla en going-concern 

varning ökar ifall klientföretaget redovisar sämre resultat (Koh & Killough 1990; Menon & 

Schwartz 1987; Lee et. al., 2005), har lägre soliditet (Dopuch et. al., 1987; Raghunandan & 

Rama 1995), har lägre likviditet (Raghunandan & Rama, 1995), är ett företag av mindre 

storleksordning (McKeown et. al., 1991; Mutchler et. al., 1997; Geiger & Raghunandan, 

2001). Vissa undersökningar visar även ett samband mellan going-concern varningar och 

oförmågan att kunna betala sina skulder (Geiger et. al., 2005). En del forskare framhäver att 

tidigare going-concern varningar kan leda till att klientföretaget löper större risk att erhålla en 

ny varning (Mutchler, 1985).  
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Det finns även flera studier som undersöker vilka finansiella variabler som revisorer praktiskt 

använder sig av då de granskar ett företags förutsättningar för fortlevnad. LaSalle och 

Anandarajan (1996) framhäver att det främst är olika förhållanden mellan finansiella nyckeltal 

som revisorer använder sig av. Enligt LaSalle och Anandarajan (1996) är de största fem: (1) 

nettoförmögenhet/totala skulder och avsättningar, (2) kassaflöde/totala skulder och 

avsättningar, (3) tillgångar/skulder, (4) totala skulder och avsättningar/totala tillgångar, (5) 

skillnad i nettoförmögenhet/totala skulder och avsättningar.  

Enligt Olofsson (2014) är klientföretagets likvida situation av allra högst betydelse när det 

gäller att granska företagets fortlevnadsförmåga. Ifall företaget inte har likvida medel till att 

betala sina skulder, bör revisorn överväga att utfärda en going-concern varning. Dock menar 

han att det då görs en samlad bedömning av företagets finansiella tillstånd, där olika nyckeltal 

kan hjälpa till för att uppskatta detta. Klientföretagets rörelsekapital och tidigare resultat är 

exempel på finansiella mått som kan användas för att få en bättre helhetsbild över företagets 

finansiella situation (Olofsson, 2014). 

Med ovanstående argumentering i åtanke, framstår det som att de finansiella faktorerna är 

avgörande för revisorns beslut om going-concern varningar. En undersökning av Tagesson 

och Öhman (2010) visar dock att svenska revisorer endast lyckades utfärda varningar till 12 

% av ett stickprov företag som senare gick i konkurs, trots att 47 % av dessa företag 

uppvisade ett finansiellt trångmål i sin senaste årsredovisning (Tagesson & Öhman, 2010). 

Resultatet tyder på att svenska revisorer är motvilliga att utfärda going-concern varningar 

oavsett om ett finansiellt trångmål har identifierats. Anonym respondent1 (2014) menar att 

going-concern varningen är sista utvägen, som bör undvikas om det finns andra alternativ. 

Anledningen till denna försiktighet är att varningen kan få mycket allvarliga konsekvenser för 

klientföretaget eftersom denna i sig kan vara knäcken för företaget. Teorier om going-concern 

varningar som självuppfyllande profetior kan alltså stämma, eftersom klientföretag kan få 

svårigheter med exempelvis finansiering då förtroendet har försämrats som en följd av 

varningen (Anonym respondent1, 2014). 

Enligt ovanstående resonemang framstår det alltså som att identifiering av det finansiella 

trångmålet är avgörande för revisorns åsikt om ett företags fortlevnad. Dock är de svenska 

revisorerna generellt motvilliga att utfärda dessa varningar, vilket gör att de behöver granska 

komplimenterande faktorer för att få en helhetsbild över klientföretagets situation (Johansson, 

2014; Olofsson, 2014).  
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Vi har bedömt att det finns ett finansiellt trångmål hos klientföretaget ifall mer än halva 

aktiekapitalet är förbrukat. Om det finansiella trångmålet är en signifikant faktor som därmed 

utlöser going-concern varningar, skall det tolkas som att företaget är ytterligare finansiellt 

belastat och att detta utlöser going-concern varningen. Detta förtydligar vi eftersom vi redan 

påpekat att förutsättningarna för denna undersökning är att de undersökta företagen är 

finansiellt belastade. Information gällande ifall halva aktiekapitalet är förbrukat har hämtats 

från Affärsdata (2014) genom antingen revisionsberättelsen eller från balansräkningen i 

årsredovisningen. I balansräkningen har vi studerat ifall summan av det egna kapitalet 

understiger hälften av aktiekapitalet. Kodningen har gjorts som en nominalvariabel enligt 

följande: 

0 = över halva aktiekapitalet är inte förbrukat 

1 = över halva aktiekapitalet är förbrukat 

 

Vi har även valt att inkludera klientföretags vinstmarginal10 som en kontrollvariabel. Ett 

företags vinstmarginal symboliserar dess lönsamhet, vilket enligt Carson et. al. (2013) kan ha 

ett samband med going-concern varningar. Nyckeltalet vinstmarginal hämtas från databasen 

Affärsdata (2014) och någon omkodning av värdet görs inte.  

5.4.3 Oberoende variabler 

5.4.3.1 Klientvariabler 

5.4.3.1.1 Företagets kreditbetyg 

Ett företags kreditbetyg påverkar i vilken utsträckning företaget kan erhålla banklån och till 

vilken kostnad detta sker (Gray et. al., 2006). Tidigare forskning av Feldman och Read (2013) 

visar att företag med lägre kreditbetyg löper en större risk att erhålla going-concern varningar 

än företag med högre kreditbetyg. Feldman och Read (2013) genomförde sin studie på 

amerikanska företag och använde sig av Standard & Poor´s kreditbetyg för dessa företag. 

Eftersom vi har gjort undersökningen på svenska aktiebolag fungerar det inte att använda 

Standard & Poor´s som källa till kreditbetygen, då enbart publika svenska aktiebolag finns 

tillgängliga i Standard & Poor´s databas. Istället har vi hämtat betygen från Justitia (2014), 

som dagligen uppdaterar sina kreditbetyg för samtliga svenska företagsformer. En 

begränsning finns dock gällande bolag som gått i konkurs före den 1:e januari 2010, eftersom 

                                                           
10 Vinstmarginal är ett nyckeltal som bestäms genom företagets vinst i förhållande till omsättning.      
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dessa bolag är bortplockade från Justitias databas. Detta innebär att det blir ett bortfall på 

variabeln kreditbetyg hos de företag som har gått i konkurs före den 1:e januari 2010. 

Skillnaderna i kreditrankingsystemen mellan Feldman och Read (2013) och vårt system 

medför att resultaten med stor sannolikhet kommer att bli skilda. Vi har kodat variabeln enligt 

följande system: 

AAA = 1 

AA = 2 

A = 3 

B = 4 

C = 5 

 

5.4.3.1.2 Branschtillhörighet  

Klientens branschtillhörighet har bestämts likt Pettersson och Håkansson (2012); Jonasson 

och Svanberg (2011), med hjälp av SNI-kod. Koden har används av Skatteverket sedan den 1 

januari 2008 och tilldelar företag varsin kod eller i en del fall flera koder om företaget är 

aktivt inom flera branscher (SCB, 2014). Koderna finns tillgängliga i databasen Affärsdata 

(2014) och delar in företag i 21 huvudkategorier (se avsnitt 10.3). Koderna finns dock inte 

tillgängliga i Affärsdata gällande företag som gått i konkurs och för dessa företag använder vi 

istället Justitia (2014) som källa. I Justitia finns SNI-koderna tillgängliga för samtliga företag 

som gått i konkurs. Dock fattas företag som gått i konkurs före den 1 januari 2010 i Justitias 

databas. Företagen som finns med i vårt urval som gått i konkurs före den 1 januari 2010, har 

kodats in efter en egen tolkning av oss med hjälp av Affärsdatas (2014) 

verksamhetsbeskrivning för de berörda företagen.  

Vi har använt oss av de 21 branschkategorierna till skillnad från Tagesson och Öhman (2010) 

som gjorde en egen kategorisering av branschtillhörighet där de enbart delade in företagen i 

sju egna kategorier. Vi anser att resultatet blir mer tillförlitligt när de rätta SNI-koderna 

används i kodningen istället för en egen tolkning av verksamhetsbeskrivningen rakt igenom. 

Felaktigheter i kodningen kan lätt uppstå när flera hundra företag ska kategoriseras efter egen 

tolkning vilket kan snedvrida resultatet i undersökningen. Samtidigt argumenterade Tagesson 

och Öhman (2010) att det kan vara svårt att hitta samband mellan variablerna om man 

använder sig av för många kategorier.  
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Efter en statistisk undersökning av de 21 dikotoma variablerna uppvisade endast en 

branschvariabel signifikans mot den beroende variabeln. Resultatet gjorde att vi uteslöt 

branschvariabeln från vår statistiska undersökning, då spridningen av urvalet bidrog med för 

få observationer för varje enskild bransch. Enligt Bryman och Bell (2010) ska varje variabel 

innehålla ett urval på minst 30 stycken företag för att få ett normalfördelat urval. Enda 

branschvariabeln som uppvisade signifikans var företag i fastighetsbranschen vilket i 

kombination med fördelningen av urvalet gör det svårt för oss att dra en generell slutsats 

gällande variabeln. I och med att antal observationer för varje variabel ligger runt 

minimigränsen på 30 stycken kan resultatet lika väl vara slumpmässigt.          
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5.4.3.1.3 Kön hos klientens företagsledare 

Informationen om kön på klientens företagsledare har hämtats från Affärsdata (2014), där vi 

kontrollerat vem som är firmatecknare för bolaget. Om bolaget har haft mer än en 

firmatecknare har den firmatecknare med högst befattning i bolaget används. Med jämna 

mellanrum har det stått att bolaget tecknas av styrelsen och i de fallen har 

styrelseordförandens namn används för att koda variabeln. Har det funnits oklarheter om 

firmatecknaren är en man eller kvinna har vi använt oss av Google för att reda ut om namnet 

är manligt eller kvinnligt. Här antar vi exempelvis att det rör sig om en man ifall det enligt 

informationen tyder på att det rör sig ett manligt namn. Dock är vi väl medvetna om att denna 

operationaliseringsmetod kan vara bristfällig. Kodningen av kön har gjorts enligt följande: 

0 = man 

1 = kvinna 

 

5.4.3.1.4 Etnicitet hos klientens företagsledare  

Att företagsledarens ursprung skulle påverka revisorns beslut om att utfärda going-concern 

varningar kan ses som ett kontroversiellt påstående eftersom det inte borde finnas några 

skillnader i dagens samhälle. Dock är det en intressant hypotes att bepröva eftersom det kan 

förekomma fall av diskriminering. Vi har heller inte stött på någon undersökning som 

undersöker denna variabel och därmed tyckte vi att det är lämpligt att ta oss an uppgiften.  

För att koda variabeln har vi använt oss av en liknande metod som vi använde oss av när vi 

bestämde kön på klientens företagsledare. Vi har antecknat firmatecknarens för- och 

efternamn hämtat från Affärsdata (2014) och genom denna information gjort en bedömning 

ifall företagsledaren är svensk eller av utländskt påbrå. Om det funnits mer än en 

firmatecknare har vi använt oss av den personen med högst befattning, nämligen 

styrelseordföranden. I situationer där vi varit tveksamma ifall personen skall räknas som 

svensk eller utländsk har vi diskuterat med varandra om vilken kodning ägaren ska erhålla. 

Personer med svenska för- och efternamn har kodats som svenska ägare. Har det funnits 

tveksamheter om personen är av utländsk bakgrund har vi kodat personen som utländsk. 

Närbesläktade efternamn av skandinaviskt format som exempelvis Olsen, vilket är ett danskt 

efternamn har exempelvis kodats som utländsk ägare. Felaktigheter i kodningen är lätt att 

göra med tanke på att personer kan ha dubbla medborgarskap eller vara andra generationens 

invandrare som är födda i Sverige men fortfarande innehar sitt utländska namn, dessa kommer 

att kodas som utländska ägare. Vi är väl medvetna om att fel kan ha inträffat på grund av 
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denna operationaliseringsmetod. Dock har vi varit strikta med definitionerna och i sådana fall 

gjort felbedömningarna konsekvent. Konsekvensen av problemen med operationaliseringen 

blir att undersökningsresultatet inte blir helt tillförlitligt. Variabeln är en nominal variabel som 

kodas enligt följande: 

0 = Svensk ägare 

1 = Utländsk ägare  

 

5.4.3.1.5 Ålder på klientföretaget 

Nystartade företag kan komma att ha problem med finansiering av verksamheten i uppstarten, 

eftersom de två första åren är kritiska ekonomiskt (Anonym respondent1, 2014). Olofsson 

(2014) framhäver att nya företag kan ha en högre riskfaktor på grund av osäkerheter kring 

kunder, omsättning och finansiering. De äldre företagen har redan etablerade kundkontakter 

och de har dessutom ofta mer kapital tillgängligt i verksamheten.  

För att testa om åldern på klientföretaget har något samband med going-concern varningar, 

givet ett finansiellt trångmål, hämtade vi data från Affärsdata (2014) gällande klientföretagens 

ålder. I denna databas finns information om företags registreringsdatum och det blev därmed 

enkelt att uppskatta åldern genom att räkna åren mellan registreringsdatumet och påskriften av 

revisorn i senaste årsredovisningen.   

5.4.3.1.6 Företagets rutiner 

Enligt Carson et. al. (2013) kan det finnas ett samband mellan sämre kvalité på 

klientföretagets redovisning och going-concern varningar. Olofsson (2014) förklarar att dåliga 

rutiner kan vara en indikation på att företaget är i finansiellt dåligt skick. En försenad 

inlämning av årsredovisningen och felaktiga eller försenade inbetalningar av skatter och 

avgifter kan vara tecken på att inte allt står rätt till hos företaget. Vi har därmed formulerat två 

hypoteser under denna kategori. Både försenad inlämning av årsredovisningen till 

Bolagsverket och inbetalning av skatter och avgifter. Båda faktorerna är obligatoriska 

anmärkningar av revisorn i revisionsberättelsen. Informationen om kodningen till variablerna 

hämtas således från revisionsberättelsen och kodas som nominala variabler där 0 betyder att 

ingen anmärkning har gjorts och 1 betyder att revisorn har gjort en anmärkning. 
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5.4.3.2 Revisorsvariabler 

5.4.3.2.1 Revisorns kunskap 

För att förstå orsaker och lösningar i en obeståndssituation blir revisorns kunskapsnivå viktig. 

Det krävs kunskap för att såväl identifiera det finansiella trångmålet samt att bedöma 

företagets planer för att lösa denna situation (Ruiz-Barbadillo et. al., 2004). Arnold et. al. 

(2001)  argumenterar att revisorer i allmänhet har dåliga förutsättningar för att klara dessa 

utmaningar och menar att insolvensexperter kanske är bättre lämpade för denna uppgift. Med 

ökad kunskap borde förutsättningarna för identifiering av ekonomiska problem samt 

förståelse för lösningar till dessa öka och det vore därför rimligt att auktoriserade revisorer 

innehar bättre förutsättningar i detta avseende. För att bli en auktoriserad revisor krävs 

exempelvis att sökanden har haft revisorsuppdrag motsvarande 1500 timmar samt att denne 

avlagt revisorsexamen hos Revisorsnämnden (Revisorsnämnden, 2014). Genom sin högre 

kunskapsnivå går det alltså att argumentera för att auktoriserade revisorer potentiellt besitter 

bättre förutsättningar för att utfärda going-concern varningar jämfört med godkända revisorer. 

För att mäta revisorns kunskapsnivå tittade vi närmare på revisionsberättelsen och vem som 

signerat denna. Den signerade revisionsberättelsen visar revisorns titel i signaturen och vi 

kunde därigenom koda till 1 då revisorn var auktoriserad och 0 om denne var godkänd.  

5.4.3.3 Revisionsbyråvariabler  

5.4.3.3.1 Skillnader mellan stora och små revisionsbyråer 

Forskning visar att det kan finnas skillnader mellan stora och små revisionsbyråer när det 

gäller att utfärda going-concern varningar. Små revisionsbyråer kan potentiellt vara försiktiga 

när det gäller att utfärda varningar, eftersom de kan vara i större ekonomiskt beroende av sina 

klienter (Carcello & Neal, 2003). Större revisionsbyråer kan istället riskera mer ifall de inte 

utfärdar en varning då en sådan är befogad, eftersom ryktesrisken är av större betydelse för 

dessa företag (Geiger et. al., 1998).  

Då vi ville jämföra revisionsbyråer i olika storleksordningar, kodade vi revisionsbyråer från 

Big Four (PWC, EY, Deloitte och KPMG) till 3, medelstora till 2 och resterande 

revisionsbyråer till 1. Variabeln kodas således som en ordinal variabel. Vi valde att räkna 

BDO, SET och Grant Thornton som medelstora revisionsbyråer eftersom dessa har 

synnerligen högre omsättning än byråer i mindre skala. Alla dessa tre har nämligen redovisat 

en omsättning på över 100 miljoner kr i sina senaste årsredovisningar. Av revisionsbyråerna i 

den mindre skalan finns det dock några som är relativt stora inom sin kategori. Crowe 
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Howarth har vi exempelvis kodat som en liten revisionsbyrå trots att denna byrå redovisat en 

omsättning på cirka 40 miljoner kr i sin senaste årsredovisning. Dock ska gränsen dras 

någonstans och vi anser ändå att denna byrå bättre hör hemma i kategorin för de mindre 

eftersom omsättningen är betydligt lägre jämfört med de medelstora revisionsbyråerna.  

För att utläsa vilken revisionsbyrå som anlitats av klientföretagen studerade vi 

revisionsberättelsen i årsredovisningarna. I de flesta fall står revisionsbyråns namn i 

sidhuvudet på revisionsberättelsen men i de fall då denna information saknades kollade vi 

efter revisionsbyråns namn i noterna för revisionsarvoden. Ifall dessa noter saknades sökte vi 

efter revisorns namn i Revisorsnämndens databas (Revisorsnämnden, 2014) för att sedan 

inhämta information gällande vilken revisionsbyrå denne tillhör. 

 

5.4.3.4 Relationsvariabler revisor-klient 

5.4.3.4.1 Ekonomiskt beroende 

I teorin kan en revisionsbyrås ekonomiska beroende mot en klient medföra att granskningen 

blir partisk. Större klienter kan potentiellt slippa undan going-concern varningar eftersom 

revisorer kan undvika att utrycka sig om brister hos företag för att försäkra sig om att kunna 

behålla sina klienter. Enligt Carcello och Neal (2003) är risken att denna situation uppstår 

större hos mindre revisionsbyråer eftersom de har färre klienter och lägre omsättning.  

Flera studier använder någon form av storleksvariabel på klientföretaget för att undersöka om 

det finns något samband mellan större klientföretag och going-concern varningar. Variabler 

såsom omsättning och antal anställda kan exempelvis användas för att approximera 

företagsstorleken. Dock går det att ifrågasätta om dessa mått lämpar sig för att mäta det 

ekonomiska beroendet. Vi har i denna studie istället valt att använda oss av en variabel som 

speglar förhållandet mellan revisorns arvode från revisorsuppdraget och revisionsbyråns 

omsättning för hela året. Vi anser att detta förhållande bättre speglar det ekonomiska beroende 

som kan uppstå mellan en revisionsbyrå och ett klientföretag.  

Dock har denna metod inneburit vissa svårigheter med mätning och vi har varit tvungna att 

hantera bortfall. För att mäta det ekonomiska beroendet undersökte vi noterna för 

revisionsarvoden i klientföretagens årsredovisningar. Ifall dessa noter fanns med kunde vi 

anteckna summan av revisorsarvodet och konsultarvodet. Detta belopp sattes sedan i 
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förhållande till revisionsbyråns omsättning för året då revisionen utfördes, vilken vi fick fram 

genom att studera revisionsbyråernas årsredovisningar.  

5.4.3.4.2 Revisorns ämbetstid och byte av revisor 

DeAngelo (1981) argumenterar att längden på relationen mellan revisor och klient påverkar 

både revisorns oberoendesituation och dennes kompetens, vilka kan vara avgörande vid 

beslutet om going-concern varningar skall utfärdas eller inte. Revisorns oberoendesituation 

kan bli hotad ifall ett närmare samarbete har ingåtts, vilket kan leda till att denne gör en 

partisk granskning. Dock kan en längre relation mellan revisor och klient innebära ökad 

kompetens om klientens verksamhet, vilket kan underlätta då revisorn skall bedöma 

klientföretagets fortlevnadsförmåga.  

För att mäta revisorns ämbetstid hos klientföretaget var det nödvändigt att titta på historiska 

data. Denna variabel undersöktes därmed longitudinellt genom att titta på 

revisionsberättelserna från föregående år i årsredovisningarna. Revisorns ämbetstid fanns 

dock i många fall tillgänglig i Justitias databas, vilket underlättade mätningen av denna 

variabel. I de fall då sådan information saknades kollade vi upp vem som signerat 

revisionsberättelserna i de historiska årsredovisningarna genom databasen Affärsdata (2014). 

På så sätt kunde vi räkna ut revisorns uppdragstid, med begränsningen att årsredovisningar 

endast fanns tillgängliga sedan 1998. Detta ansåg vi dock inte ställa till några problem, 

eftersom vi anser att en maximal ämbetstid på 15 år representerar ett långt samarbete mellan 

revisor och klient.  

I vissa fall försöker klientföretag undvika varningar genom att byta revisor och därmed starta 

upp en ny relation. I de fall då revisorn byts i hopp om att inte erhålla anmärkningar i 

revisionsberättelsen för det kommande året, går det säga att klientföretaget köper en ren 

revisionsberättelse genom bytet. I denna undersökning kodade vi byte av revisor som 1 och 

inget byte som 0. Ifall klientföretaget bara haft den nuvarande revisorn i ett år och ifall en 

annan revisor granskade verksamheten det föregående året, kodade vi det som att det hade 

skett ett byte. I resterande fall kodade vi det som att inget byte hade ägt rum.  
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5.4.3.5 Variabler kopplade till omgivning  

5.4.3.5.1 Svängningar i konjunktur och konkurrens 

Ett företags fortlevnadsförmåga kan påverkas av konjunkturen, eftersom denna påverkar 

företags lönsamhet. Försämrad likviditet, förlust av kunder och förlust av leverantörer kan 

medföra att revisorn visar större skepsis gällande klientföretagets fortlevnadsförmåga 

(Anonym respondent2, 2014). Dessa förändrade omständigheter i klientföretaget kan 

potentiellt vara resultatet av konjunktursvängningar.  

I syfte att undersöka om huruvida konjunkturen påverkar utfärdandet av going-concern 

varningar, mätte vi konjunkturen genom att anteckna vilket räkenskapsår årsredovisningarna 

gäller. Ifall det visar sig att det har utfärdats betydligt fler going-concern varningar vissa år, 

kan det betyda att konjunkturen påverkar utfärdandet av dessa. Urvalet av företag är begränsat 

till perioden 2005-2014, vilket innebär att konjunkturen mäts över en nioårsperiod. Företagen 

kodas efter konjunkturen för året revisionsberättelsen skrevs under, om det är hög- eller 

lågkonjunktur bestäms av konjunkturbarometern i figur 4 nedan. Kodning för lågkonjunktur 

görs om värdet på y-axeln i figur 8 är under 100 som motsvarar normalt konjunkturläge. 

Kodning för högkonjunktur görs om värdet på y-axeln är 100 eller över 100. Högkonjunktur 

kodas med 0 medan lågkonjunktur kodas med 1. Variabeln blir därmed en nominalvariabel. 

Kodningen blir därmed följande: 

2005=0 

2006=0 

2007=0 

2008=1 

2009=1 

2010=0 

2011=0 

2012=1 

2013=1 

2014=0     
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Figur 8: Sveriges konjunkturcykel, Ekonomifakta (2014) 

 

5.4.3.5.2 Revisionspliktens avskaffande 

Det finns en risk att vissa finansiellt belastade företag ”flyger under radarn” sedan 

revisionspliktens avskaffande. Vissa företag kanske medvetet väljer att inte anlita någon 

revisor på grund av rädsla för ett negativt uttalande och sammanhörande konsekvenser. Ifall 

denna teori stämmer bör det utfärdats färre varningar sedan avskaffandet av revisionsplikten 

2010. För att mäta denna variabel kodade vi företag som hade sin senaste påskrivna 

årsredovisning efter 1 november 2010 som 1 och resterande som 0. Vi testar den tillhörande 

hypotesen genom att studera om det utfärdats färre going-concern varningar sedan 

avskaffandet av revisionsplikten 2010.   

Dock kan klientföretagens omgivning påverkats av andra faktorer än revisionspliktens 

avskaffande 2010, såsom exempelvis konjunktursvängningar och ändringar i lagstiftning. Ur 

ett metodkritiskt perspektiv går det därför att hävda vissa brister i denna hypotesprövning.   
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5.5 Urval 

För att undersöka going-concern varningar var vi tvungna att hitta företag som erhållit en 

going-concern varning och sedan utreda vad som skiljer dessa företag från de som inte erhållit 

en varning. En enkel väg för att hitta going-concern varningar är att enbart titta närmare på 

konkursföretag eftersom dessa med större sannolikhet har fått en going-concern varning. Då 

flertalet tidigare studier undersökt going-concern varningar och konkurser valde vi att inte 

använda oss av denna undersökningsmetod. Genom att inte undersöka enbart korrekta 

varningar och revisorns typ-2 fel kan vi istället undersöka vad som generellt utlöser going-

concern varningar, givet en finansiell belastning, utan att ta hänsyn till händelseförloppet efter 

varningen. Vägvalet medförde dock vissa problematiska inslag vid datainsamlingen till den 

statistiska undersökningen. Eftersom vi inte enbart ville studera konkurser och eftersom det 

inte verkade gå att söka fram going-concern varningar eller orena revisionsberättelser, var vi 

tvungna att manuellt kontrollera ifall en going-concern varning hade utfärdats eller inte. Vi 

valde i detta skede att avgränsa oss till att undersöka finansiellt belastade företag eftersom vi 

tyckte att det skulle vara intressant att utreda varför vissa finansiellt belastade företag erhåller 

en varning, medan andra klarar sig undan. En ytterligare anledning till detta vägval är att det 

möjliggör en enklare identifiering av going-concern varningar, då finansiellt belastade företag 

med större sannolikhet erhåller orena revisionsberättelser. 

För att identifiera företag i finansiell belastning använde vi oss av Affärsdatas 

sökningsfunktion där vi letade efter aktiebolag med en soliditetsnivå på 5-15 % samt en 

kassalikviditet på 25-45 %. Sökningen gav oss 6460 träffar. Av dessa företag använde vi oss 

av dem som: (1) hade årsredovisning tillgänglig i databasen, (2) hade en årsredovisning för 

räkenskapsåren mellan 2005-2013, (3) hade en revisionsberättelse i sin årsredovisning. Denna 

avgränsning valdes eftersom vi vill undersöka vad som utlöser going-concern varningar i ett 

nutida perspektiv. I vårt urval valde vi att använda hela denna populations företag som hade 

erhållit en going-concern varning, vilket visade sig vara 107 stycken. På grund av att en del av 

företagen i sökningen inte hade årsredovisningar tillgängliga föll en del företag bort. För en 

del företag saknades revisionsberättelsen i årsredovisningen på grund av att de valt att inte ha 

någon revisor. Med avdrag för bortfall och företag som erhållit en going-concern varning 

beräknade vi att det rörde sig om cirka 5000 företag som inte hade erhållit en going-concern 

varning i populationen. Eftersom vi logiskt sätt inte kan undersöka alla dessa företag valde vi 

att studera 10 % av dem, det vill säga vi fick ett urval med 500 företag som inte hade erhållit 

en going-concern varning. Sammanfattningsvis har vi med hela populationens bidrag av 
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företag som erhållit going-concern varningar och cirka 10 % av de företag som inte erhållit en 

sådan varning.  

Eftersom vi manuellt identifierade orena revisionsberättelser och going-concern varningar var 

vi tvungna att studera revisionsberättelser för uppskattningsvis 5000 företag. I syfte att 

undersöka fler antal företag som erhållit going-concern varningar hade vi därmed varit 

tvungna att utöka sökningen och studera ännu fler revisionsberättelser, vilket hade varit 

oerhört tidskrävande. Valet att använda sig av samtliga populationens företag som erhållit en 

going-concern varning gör dock att vi med större precision kan göra uttalanden om vad som 

gäller för hela populationen. Vidare anser vi att stickprovet på 500 slumpmässigt utvalda 

företag från de som inte erhållit en going-concern varning är tillräckligt för att ge en 

rättvisande bild för förhållanden i dessa företag. 

5.6 Bortfallsanalys 

Företagen som föll ifrån var bolag som efter revisionspliktens avskaffande 1 november 2010 

avskaffat revisorn och därmed inte erhållit en revisionsberättelse. Det gick därför inte att 

hämta information för dessa företag. De företag som inte erhållit någon revisionsberättelse 

uppskattas till runt var femte företag, det vill säga cirka 20 % av populationen på 6460 

företag. Det fanns även företag som gått i konkurs och inte hade någon årsredovisning för 

undersökningsåren 2005-2014, det vill säga företaget som gått i konkurs före 2005. Dessa 

företag föll också bort från urvalet. Vi uppskattar denna andel till omkring 3-5 % av 

populationen på 6460 företag. Det fanns även data som saknades på enskilda variabler, vilka 

presenteras nedan: 

Kreditbetyg: För att hämta information om klientföretagens kreditbetyg användes Justitias 

kreditbedömning. Företagen som gått i konkurs innan 1 januari 2010 raderas automatiskt från 

deras databas och information finns därför inte tillgänglig för dessa. Det har därför blivit ett 

bortfall på 45 företag, varav 14 stycken av dessa hade erhållit going-concern varning. 

Ekonomiskt beroende: För att koda variabeln ekonomiskt beroende var vi tvungna att inneha 

både vilken revisionsbyrå som har utfört revisionen samt deras omsättning för det berörda 

året. Vi har även varit beroende av information för revisionskostnaden (revision och övriga 

konsulttjänster för samma revisionsbyrå). I företag där någon av ovanstående information 

saknats har det blivit bortfall. Total blir bortfallet 123 företag för denna variabel, vilket 

motsvarar ungefär 20 % av urvalet. Av dessa företag var det 9 företag som erhållit en going-

concern varning. För resterande variabler förekommer det inte något bortfall.   
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5.7 Tester och analyser     
 

5.7.1 Univariata analyser 

En univariat analys innebär att varje variabel analyseras var för sig (Bryman & Bell, 2010). Vi 

har i vår statistiska undersökning använt oss av frekvenstabeller och deskriptiva tabeller för 

den univariata analysen. 

5.7.1.1 Frekvenstabeller och deskriptiva tabeller 

För att få fördelningstabeller på den procentuella andelen av värdena som hör till var och en 

av kategorierna har vi använt oss av frekvenstabeller. Dessa tabeller är lämpliga att använda 

till samtliga fyra variabeltyper (Bryman & Bell, 2010). Vi har valt att presentera samtliga 

variabler vilka är kodade som nominalvariabler i en frekvenstabell. Genom att göra 

frekvenstabeller är det lätt att kontrollera för felkodningar, eftersom varje variabel undersöks 

var för sig. De övriga variablerna som är av intervall- eller kvotkaraktär kommer vi istället 

presentera med deskriptiva tabeller, vilka anger antal observationer, minimivärden, 

maxvärden, medelvärden och standardavvikelse.      

5.7.2 Multivariat analys  
En multivariat analys innebär att tre eller fler variabler testas samtidigt. Genom en multivariat 

analys går det att studera flera oberoende variablers samvariation på en gång och samtidigt se 

om och vilket samband de har eller inte har med en beroende variabel (Bryman & Bell, 2010).   

5.7.2.1 Multikollinaritet 

För att kontrollera för om de oberoende variablerna korrelerar med varandra genomförde vi en 

linjär regressionsanalys för att få fram variablernas VIF- värde. VIF-värdet mäter 

korrelationen mellan de oberoende variablerna. Överstiger värdet 2,5 finns det stor risk att 

variabeln korrelerar med en eller flera andra oberoende variabler. Om multikollinaritet 

föreligger skulle korrelationen kunna påverka variablernas signifikansvärde (Dougherty, 

2007). Variabler som har uppvisat ett högt VIF-värde mellan varandra har därför testats i 

separata logistiska regressionsmodeller. Variablerna som hade ett högt VIF-värde var 

ekonomiskt beroende och storlek på revisionsbyrån. Dessa variabler finns därför med i 

separata modeller, där bara en av variablerna är inkluderade åt gången.   
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5.7.2.2 Binär logistisk regression 

Logistisk regression är ett lämpligt test att använda när den beroende variabeln är dikotom, 

vilket den i vårt fall är. Den resultatmässiga skillnaden mot en linjär regression är dock inte 

särskilt stor, då koefficienten kommer ha samma tecken (Dougherty, 2007). Den logistiska 

regressionen är det testet i vår undersökning som avgör om de oberoende variablerna är 

signifikanta i förhållande till den beroende variabeln. En logistisk regression kan göras som 

antingen en logit- eller probitmodell (Dougherty, 2007). Studier om going-concern varningar 

av Carson et. al. (2013) använde sig av en logitmodell, vilket vi även beslutade att göra i 

denna undersökning. Detta medför att det blir enklare att jämföra undersökningsresultaten. 

Modellen för signifikanstestet på de oberoende variablerna har formats genom metoden from 

general to specific genom att som utgångspunkt inkludera samtliga oberoende variabler i 

testet. De variabler som sedan uppvisade sämst signifikans kontinuerligt plockats bort en efter 

en tills enbart signifikanta värden på 5 % nivån kvarstod. De kvarvarande signifikanta 

variablerna har därefter analyserats som förklarande faktorer till revisorers utfärdande av 

going-concern varningar för finansiellt belastade företag. 

Måttet Nagelkerke R Square har använts som riktmärke för förklaringsgraden i modellerna. 

Måttet är anpassat för logistisk regression och gjort för att likna det vanliga R2 testet som 

finns i den linjära regressionsanalysen och uppvisar värden mellan 0-1. Generellt gäller att ett 

högre värde betyder att de oberoende variablerna är bättre på att förklara den beroende 

variabeln (Dougherty, 2007).   

5.7.3 Normalfördelning 
För variabler som inte var normalfördelade gjordes en logaritmering. Denna gjorde att 

variablerna som logaritmerades blev mer normalfördelade än innan och även mer lämpliga att 

mäta genom en binär logistisk regression (Dougherty, 2007). En bedömning av 

normalfördelningen gjordes med hjälp av histogram som visade hur kurvan på fördelningen 

av observationerna var fördelade. Variabler som logaritmerades var antal anställda, 

ekonomiskt beroende och vinstmarginal.      
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6. Empiriskt resultat 

I kapitlet redovisas resultatet från den statistiska undersökningen med hjälp av univariata 

analyser i form av frekvenstabeller samt en multivariat analys genom binär logistisk 

regression. 

6.1 Univariat analys 

6.1.1 Soliditet och likviditetsnivåer 

En förutsättning i vår undersökning var att de undersökta företagen hade en finansiell 

belastning genom lägre soliditets- och likviditetsnivåer. Stickprovet företag framtogs genom 

att söka efter företag som hade mellan 5-15 % soliditetsnivå samt 25-45 % 

kassalikviditetsnivå. Risken var då att de två undersökta grupperna skulle skilja sig åt i detta 

avseende trots att de framtagits enligt samma sökningskriterier. Logiskt sätt skulle exempelvis 

kategorin företag som erhållit going-concern varningar kunna tänkas ha en soliditets- och 

likviditetsnivå som är lägre än för gruppen som inte erhållit en varning. Vi var tvungna att 

undersöka urvalet genom att göra en deskriptiv analys. Enligt tabell 1 samt tabell 2 nedan 

framgår det att de undersökta grupperna har liknande värden för soliditets- och 

likviditetsnivåer. Medelvärdet för soliditet är 9,4 % för företagen som erhållit en going-

concern varning och 9,8 % för företagen som inte erhållit en varning. Kassalikviditetsnivån 

visar sig ligga på 35 % för de båda grupperna. Förutsättningarna gällande den finansiella 

belastningen är alltså närmast identisk mellan de två undersökta grupperna, vilket gör att vi 

kan dra slutsatser om vilka andra orsaker som kan förorsaka going-concern varningar. Vi 

utförde även en logistisk regression (se tabell 3) där vi testade ifall soliditets- och 

likviditetsnivån påverkade den beroende variabeln going-concern varningar. Körningen 

visade att likviditet hade ett P-värde som inte var signifikant, vilket betyder att ett samband är 

uteslutet mellan denna variabel och going-concern varningar. Detta faktum hade vi redan anat 

eftersom likviditetsnivån var närmast identisk mellan de två olika kategorierna företag. 

Soliditetsvariabeln hade ett P-värde som inte var signifikant, vilket betyder att det även här 

inte finns något samband. Det blir därmed intressant att undersöka vilka ytterligare faktorer 

som ligger bakom revisorers beslut att utfärda going-concern varningar. 
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Tabell 1: Going-concern varningar soliditet & likviditet 

 

 

 

Tabell 2: Ej utfärdade varningar soliditet & likviditet 

                                  

 

Binär logistisk regression 
 

 

 

 

            Tabell 3: Binär logistisk regression soliditet & likviditet 

  

Going-concern varningar 

 N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Soliditet 107 5.00 14.93 9.4109 2.90142 

Likviditet 107 17.95 46.80 35.3099 6.22149 

Totalt 107     

Ej utfärdade varningar 

 N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Soliditet 500 5.00 14.95 9.8158 2.81793 

Likviditet 500 10.22 72.80 35.3717 6.26618 

Totalt 500     

 B S.E. Signifikans 

 

Soliditet -0,054 0,038 0,154 

Likviditet -0,001 0,017 0,956 

Constant -0,991 0,701 0,158 
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6.1.2 Revisionsberättelsen 
Av de 607 finansiellt belastade företagen som undersöktes var det 107 stycken som hade 

erhållit en going-concern varning. Enligt frekvenstabellen förekom det 16 stycken fall där 

företagen fick en synnerligen oren revisionsberättelse enligt vår definition (se tabell 4). Dessa 

fall består av situationer då revisorn uttalat sig om att aktiekapitalet är eller kan vara 

förbrukat. Eftersom totalt 51 stycken företag uppfyllde kriteriet ekonomiskt trångmål (se 

tabell 18) betyder det att 35 stycken av dessa fick en going-concern varning och 16 stycken 

klassificerades som att ha erhållit en synnerligen oren revisionsberättelse. De totalt 51 stycken 

företag som uppfyllde rekvisitet ekonomiskt trångmål ska nämligen ha klassificerats som att 

antingen ha erhållit en going-concern varning eller fått en synnerligen oren 

revisionsberättelse. De 16 fall där en synnerligen oren revisionsberättelse har utfärdats skiljer 

sig mot varningssituationerna i de 35 andra fallen eftersom revisorn inte är skeptisk till 

styrelsens planer för att lösa den ekonomiska situationen eller att revisorn inte utryckt sig i 

negativa termer angående företagets fortlevnadsförmåga. En oren revisionsberättelse 

definierades som att det förekommer negativa anmärkningar i revisionsberättelsen som dock 

inte berör det egna kapitalet. Denna typ av revisionsberättelse förekom i 16 av de 607 

studerade årsredovisningarna. Av de 607 finansiellt belastade företagen var det 368 (60,6 %) 

som fick en ren revisionsberättelse i sin senaste årsredovisning.  

 

 Frekvens Procentandel 

 

Going-concern varning 107 17,6 

Synnerligen oren revisionsberättelse 16 2,6 

Oren revisionsberättelse 116 19,1 

Ren revisionsberättelse 368 60,6 

Totalt 607 100,0 

Tabell 4: Revisionsberättelsen 

 

  



 

77 
  

6.1.3 Oberoende variabler 

6.1.3.1 Kön hos klientens företagsledare 

 Frekvens Procentandel 

 

Man 518 85,3 

Kvinna 89 14,7 

Totalt 607 100,0 

Tabell 5: Kön hos klientens företagsledare 

 

6.1.3.2 Etnicitet företagsledaren 

Av företagsägarna var 82,7 % svenskar och 17,3 % av utländsk härkomst enligt vår 

definiering i operationaliseringen. Det finns en risk att vissa av de 105 utländska ägarna i 

själva verket är andra eller tredje generationens invandrare och därmed blir det en 

definitionsfråga om huruvida dessa verkligen kan betraktas som av utländsk härkomst. 

Gällande de svenska ägarna finns det en risk att vissa av dem är av utländskt påbrå trots att de 

innehar ett svenskt efternamn. 

 Frekvens Procentandel 

V

a

l

i

d 

Svensk  502 82,7 

Utländsk  
105 17,3 

Total 
 

607 

 

100 

Tabell 6: Etnicitet företagsledaren 
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6.1.3.3 Klientföretagets ålder 

 

 

 

Tabell 7: Klientföretagets ålder 

 

6.1.3.4 Kreditbetyg  

Då vi klassificerade klientföretagens kreditbetyg använde vi oss av en skala från ett till fem 

där ett är det högsta betyget (AAA). Bland de 607 undersökta företagen hade 226 av dem en 

trea i kreditbetyg, vilket motsvarar kreditbetyget A i Justitias betygsskala. I snitt hade 

företagen 3,657 i kreditbetyg vilket framgår av tabell 9. Vi kunde totalt endast få fram 

kreditbetyg från 562/607 företag och det finns därför ett ganska stort bortfall gällande denna 

variabel. Fjorton företag som föll bort var belastade med en going-concern varning. Problem 

uppstod främst då vi ville få fram kreditbetyg för företag som har gått i konkurs före 2010.  

 Frekvens Procentandel 

 

AAA 5 1 

AA 29 4,6 

A 226 37,2 

B 194 32 

C 108 17,8 

Total 562 92,6 

 Bortfall 45 7,4 

Total 607 100,0 

Tabell 8: Frekvenstabell över kreditbetyg 

Kreditbetyg 

 N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Kreditbetyg 562 1 5 3,657 0,8863 

Totalt 562 - - - - 

Tabell 9: Deskriptiv statistik kreditbetyg 

  

Klientföretagets ålder 

 N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Ålder 607 1,0 115,0 13,629 14,2855 

Totalt 607 - - - - 



 

79 
  

6.1.3.5 Revisorns kunskapsnivå 

 Frekvens Procentandel 

 

Godkänd 193 31,8 

Auktoriserad 414 68,2 

Total 607 100,0 

Tabell 10: Revisorns kunskapsnivå 

 

6.1.3.6 Storlek på revisionsbyrån  

 Revisionsbyrå Frekvens Procentandel 

 

Liten 301 49,6 

Grant Thornton, BDO & SET 73 12,0 

Big Four 233 38,4 

Total 607 100,0 

Tabell 11: Storlek på revisionsbyrån 

 

6.1.3.7 Konjunktur 

 Frekvens Procentandel 

 

Låg 481 79,2 

Hög 126 20,8 

Total 607 100,0 

Tabell 12: Konjunktur 
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6.1.3.8 Byte av revisor 

Enligt vår definition har det skett ett skifte av revisor ifall den nuvarande revisorn enbart 

reviderat klientföretaget en gång och ifall en annan revisor hade uppdraget hos klientföretaget 

det föregående året. Det visade sig att 83 stycken av de studerade 607 företagen hade bytt 

revisor sedan den förra årsredovisningen.  

 Frekvens Procentandel 

 

Ej byte 524 86,3 

Byte senaste året 83 13,7 

Total 607 100,0 

Tabell 13: Byte av revisor 

 

6.1.3.9 Revisionspliktens avskaffande 

 Frekvens Procentandel 

 

Före 1 november 2010 124 20,4 

Efter 1 november 2010 483 79,6 

Total 607 100,0 

Tabell 14: Revisionspliktens avskaffande 

 

6.1.3.10 Skatter och avgifter 

 Frekvens Procentandel 

 

Betalat i tid 482 79,4 

Ej betalat i tid 125 20,6 

Total 607 100,0 

Tabell 15: Skatter & avgifter 
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6.1.3.11 Rutiner 

Gällande klientföretagens rutiner definierade vi det som att ett företag visade tendenser till 

dåliga rutiner ifall det lämnat in sin årsredovisning för sent till bolagsverket. Detta var den 

näst vanligaste anmärkningen i revisionsberättelsen. Enligt frekvenstabellen framgår det att 91 

stycken av de undersökta 607 företagen hade lämnat in sin årsredovisning för sent.  

 

Tabell 16: Rutiner 

 

6.1.3.13 Ämbetstid 

Revisorns ämbetstid kan påverka revideringen eftersom revisorn riskerar att göra en partisk 

granskning om denne får en närmare relation med sin klient. Dock får revisorn utökad 

kunskap om klientföretaget för varje år han sitter på uppdrag som revisor, vilket kan 

underlätta revideringsprocessen. Eftersom databasen Affärsdata (2014) endast hade tillgång 

till årsredovisningar för räkenskapsåren mellan 1998 - 2013 kunde vi inte få någon 

information om revisorsuppdrag som var längre än 15 år. Detta innebär en maximal 

uppdragstid på 15 år även ifall möjligheten finns att revisorn suttit på uppdrag längre än så. I 

tabellen nedan framgår att revisorerna i snitt hade suttit på uppdrag hos klientföretagen i 5 år. 

 

 

 

Tabell 17: Ämbetstid 

  

 Frekvens Procentandel 

 

Bra rutiner 516 85,0 

Dåliga rutiner 91 15,0 

Total 607 100,0 

Ämbetstid 

 N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Ämbetstid 607 0 15,0 5,298 4,2405 

Totalt 607 - - - - 
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6.1.4 Kontrollvariabler 

6.1.4.4 Ytterligare finansiell belastning 

Enligt vår definition i operationaliseringen är ett företag i ekonomiskt trångmål ifall dess egna 

kapital understiger hälften av dess aktiekapital. Trots att de undersökta företagen redan hade 

låg soliditet- och kassalikviditet var det endast 51 stycken av de 607 undersökta företaget som 

hade förbrukat mer än halva sitt aktiekapital. Eftersom antal going-concern varningar var 107 

och vi redan vet att 35 stycken av dem hade ett ekonomiskt trångmål betyder det att 72 

stycken företag (107 – 35 = 72) fick en going-concern varning trots att de inte hade förbrukat 

mer än halva sitt aktiekapital (tabell 4).  

 Frekvens Procent 

 

Ej förbrukat halva aktiekapitalet 556 91,6 

Förbrukat halva aktiekapitalet 51 8,4 

Total 607 100,0 

Tabell 18: Ytterligare finansiell belastning 

 

6.1.4.2 Klientföretagets storlek 

Antal anställda 

 N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Antalanställda 607 0 253 6,608 19,8485 

Totalt 607 - - - - 

Tabell 19: Antal anställda 
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6.2 Multivariat analys 
 

6.2.1 Binär logistisk regression 
Innan vi påbörjade regressionstesterna studerade vi korrelationen mellan de oberoende 

variablerna genom att utföra en linjär regression. Det visade sig att två av de oberoende 

variablerna korrelerar med varandra, det vill säga att de samvarierar med den beroende 

variabeln. I den linjära regressionen antecknade vi två VIF-värden som väsentligt översteg 

2,5. Testet visade att variabeln för ekonomiskt beroende i hög grad samvarierar med variabeln 

revisionsbyråer (se tabell 22). Vi valde därför att hädanefter separera dessa två variabler 

genom att skapa två specifika modeller. Dock valde vi att initialt utgå från en generell modell 

(Modell 3) där vi inkluderar samtliga oberoende variabler. Syftet med detta var att använda 

oss av en vetenskaplig forskningsmetod som kallas from general to specific. Denna metod går 

ut på att först genomföra ett test med samtliga oberoende variabler för att sedan succesivt 

utesluta de som är minst signifikanta ur testet. Vi körde testet och uteslöt kontinuerligt den 

variabel som var minst signifikant i varje ny regression. Slutresultatet blev två huvudmodeller 

(Modell 1 & Modell 2) där vi har med enbart signifikanta variabler. Skillnaden mellan dessa 

två modeller är att den ena har med variabeln ekonomiskt beroende och den andra har med 

variabeln storlek revisionsbyråer. Dessa två variabler hade nämligen VIF-värden som låg 

strax över 6,0 (se tabell 22) vilket tyder på en icke oväsentlig korrelation. Den generella 

modellen med samtliga oberoende variabler (Modell 3) förmedlar en förklaringsgrad 

(Nagelkerke R Square) på 48,1 %, vilket är relativt högt. Förklaringsgraden mäter hur mycket 

de oberoende variablerna förklarar variationen i den beroende variabeln. Eftersom modell 3 

har med samtliga variabler som även inte är signifikanta kan det ge upphov till störningar 

mellan variablerna. Denna modell ger bara en antydan om forskningsresultaten och vi 

kommer hädanefter utgå från resultaten i våra specifika modeller, det vill säga modell 1 och 

modell 2. Dessa två modeller har en förklaringsgrad på 36,3 % respektive 33,5 %. Resultaten 

för varje individuell grupp av faktorer är även inkluderad i resultatet där modell 4 visar 

värdena för samtliga faktorer kopplade till klient, modell 5 visar värdena för faktorer 

kopplade till revisor och relationen mellan revisor-klient (då varje grupp innehåll ett fåtal 

variabler samkörde vi dessa i en modell) och slutligen visar modell 6 värdena för faktorer 

kopplade till omgivningen. Modellerna 4-6 valde vi att inkludera för att visa hur förhållandet 

ser ut för varje enskild variabelgrupp. Dock är detta inga värden vi kommer att analysera 

närmre.      
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                                                          Modell 1 (Specifik)               Modell 2  (Specifik)                 Modell 3 (Generell) 

  B S.E. B S.E. B S.E. 

S

t

e

p

 

1

a 

Kön - - - - 0,431 0,850 

Ålder - - - - -0,025 0,037 

Etnicitet - - - - 0,623 0,736 

Kreditbetyg 0,440* 0,184 0,470* 0,189 0,618 0,423 

Försenad inlämning 

ÅR 

- - - - 0,788 0,906 

Kunskap - - - - -0,334 0,696 

Storlek 

Revisionsbyråer 

0,548* 0,167 - - 0,955 0,951 

Konjunktur - - - - -0,274 0,840 

Ämbetstid - - - - 0,135 0,095 

Byteavrevisor - - - - -1,459 1,567 

Revisionspliktens 

avskaffande 

-1,041* 0,344 -0,885* 0,346 -1,898* 0,868 

Skatter & avgifter 1,183* 0,326 0,993* 0,349 1,572* 0,791 

Ekonomiskt beroende   -0,108* 0,051 0,100 0,279 

Trångmål (K) 2,621* 0,448 2,509* 0,469 2,658* 1,172 

Antal anställda (K) 0,344* 0,144 0,428* 0,149 0,128 0,408 

Vinstmarginal (K) - - - - 0,168 0,233 

Constant -4,407 0,955 -4,717 1,016 -5,829 2,422 

 Förklaringsgrad 36,3 % - 33,5 % - 48,1 % - 

 *Variabeln signifikant mot den beroende variabeln på 5 % nivån 

 

Tabell 20: Modell 1-3 
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                                                                 Modell 4 (Klient)         Modell 5 (Revisor + Relation)    Modell 6 (Omgivning) 

  B S.E. B S.E. B S.E. 

S

t

e

p

 

1

a 

Kön 0,538 0,371 - - - - 

Ålder 0,009 0,010 - - - - 

Etnicitet 0,438 0,345 - - - - 

Kreditbetyg 0,583* 0,181 - - - - 

Försenad inlämning 

ÅR 

0,209 0,395 - - - - 

Kunskap - - -0,493 0,267 - - 

Storlek 

Revisionsbyråer 

- 

 

- - - - - 

Konjunktur - - - - 0,153 0,289 

Ämbetstid - - -0,053 0,034 - - 

Byteavrevisor - - -0,346 0,407 - - 

Revisionspliktens 

avskaffande 

- - - - -1,296* 0,261 

Skatter & avgifter 0,996* 0,330 - - - - 

Ekonomiskt beroende - - -0,089* 0,042 - - 

Trångmål (K) 2,604* 0,447 2,622* 0,352 - - 

Antal anställda (K) 0,458* 0,140 - - 0,233* 0,111 

Vinstmarginal (K) - - - - - - 

Constant -5,372 0,842 -1,888 0,466 -0,861 0,287 

 Förklaringsgrad 31,7 %  22,9 %  10,1 %  

 *Variabeln signifikant mot den beroende variabeln på 5 % nivån 

 

Tabell 21: Modell 4-6 
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6.2.2 Signifikanta samband till going-concern varningar 
 

Ytterligare finansiell belastning uppskattat via företagets förbrukade aktiekapital 

(kontrollvariabel)  

Det ekonomiska trångmålet definierades som att klientföretagets egna kapital understiger 

hälften av dess redovisade aktiekapital. Denna variabel uppvisade ett starkt samband med 

going-concern varningar, då vi kunde konstatera att variabeln uppvisade signifikanta samband 

i samtliga modeller. Detta resultat tyder på en stark förbindelse mellan ytterligare finansiell 

belastning och going-concern varningar. Betavärdet är positivt vilket betyder att det rör sig 

om ett positivt samband till going-concern varningar. Det positiva sambandet tolkas som att 

en ökning av den ekonomiska belastningen ökar risken för att klientföretaget erhåller en 

going-concern varning. Eftersom en förutsättning för vår undersökning är att alla företagen är 

finansiellt belastade genom lägre nivåer av soliditet och likviditet, kan det tolkas som att 

denna ytterligare finansiella belastning utlöser going-concern varningar. 

Antal anställda (kontrollvariabel) 

Kontrollvariabeln antal anställda uppvisar signifikans på 5 % nivån i samtliga modeller utom i 

den generella modellen. Enligt modell 1 och modell 2 uppvisar variabeln ett positivt 

betavärde vilket visar på att sambandet är positivt. Detta innebär att när klientföretaget har fler 

personer anställda ökar risken för att detta företag erhåller en going-concern varning. Att två 

av kontrollvariablerna är signifikanta betyder att variablerna bidrar till att öka förklaringen av 

den beroende variabeln. 

Företagets kreditbetyg 

Vi uppskattade även det ekonomiska trångmålet genom ett alternativt mått, nämligen 

företagets kreditbetyg. Enligt den logistiska regressionen finns det ett statistiskt samband även 

mellan kreditbetyg och going-concern varningar. Betavärdet är positivt vilket leder oss till 

slutsatsen att ett sämre kreditbetyg för klientföretaget leder till ökad risk att företaget erhåller 

en going-concern varning. Resultatet är logiskt eftersom vi har kodat variabeln kreditbetyg på 

en skala mellan ett till fem, där fem är det lägsta betyget. Undersökningsresultatet styrker 

även våra tidigare slutsatser angående samband mellan det ekonomiska trångmålet och going-

concern varningar för finansiellt belastade företag. 
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Försenad inbetalning av skatter och avgifter 

Försenad inbetalning av skatter och avgifter eller med felaktigt belopp var en vanligt 

förekommande anmärkning i revisionsberättelsen. Enligt samtliga modeller variabeln är 

inkluderad i finns det ett signifikant samband mellan denna variabel och utfärdandet av going-

concern varningar. Betavärdet är positivt vilken betyder att det rör sig om ett positivt samband 

mellan försenad inbetalning av skatter och avgifter och going-concern varningar. Givet en 

finansiell belastning löper företag som har betalt in skatter och avgifter för sent eller till fel 

belopp större risk för att erhålla en going-concern varning enligt denna undersökning.  

Revisionspliktens avskaffande 

Ifall klientföretagets revisionsberättelse har undertecknats 2010 eller senare har vi kodat detta 

som att revideringen har skett efter revisionspliktens avskaffande. Variabeln revisionspliktens 

avskaffande visar på ett signifikant samband med going-concern varningar i samtliga 

modeller. Eftersom betavärdet är negativt betyder det att ett positivt värde av den oberoende 

variabeln minskar den beroende variabeln. Ifall rekvisitet underskrift daterat efter 1 november 

2010 är uppfyllt, minskar alltså going-concern varningar enligt denna funktion. Vi tolkar detta 

som att det utfärdats färre going-concern varningar sedan revisionspliktens avskaffande 2010. 

Dock är vi mycket kritiska till prövningen av denna hypotes och menar att minskningen av 

going-concern varningar sedan 2010 kan bero på en mängd olika faktorer, varav 

revisionspliktens avskaffande kan vara en av dem.  

Storlek på revisionsbyrå 

Enligt modell 1 föreligger ett signifikant samband mellan storlek på revisionsbyrå och 

utfärdandet av going-concern varningar. Den logistiska regressionen visar ett positivt 

betavärde. Följaktligen betyder det att finansiellt belastade företag löper större risk att erhålla 

en going-concern varning ifall de revideras av en större revisionsbyrå enligt denna studie.  

Ekonomiskt beroende  

Vi har kodat variabeln ekonomiskt beroende genom att studera förhållandet mellan 

revisionsarvode och revisionsbyråns omsättning för uppdragsåret. Enligt modell 2 rör det sig 

om ett signifikant samband mellan variabeln ekonomiskt beroende och going-concern 

varningar. Modellen visar att betavärdet är negativt, vilket kan tolkas som att ju större det 

ekonomiska beroendet är mot klientföretaget, desto mindre är risken att en going-concern 

varning utfärdas för finansiellt belastade företag. 
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7. Analys 

I kapitel 7 analyseras studiens resultat närmare utifrån den teoretiska referensramen. 

Kapitlet inleder med en analys av de oberoende variablerna för att i slutet övergå till en 

analys av vår teoretiska modell.  

7.1 Kontrollvariabler 

7.1.1  Ytterligare finansiell belastning uppskattat genom företagets förbrukade 

aktiekapital och vinstmarginal 

Klientföretagets finansiella situation är av stor betydelse när revisorn ska fatta ett beslut om 

företagets fortlevnadsförmåga (McKeown et. al., 1991; Biggs et. al., 1993; Ruiz-Barbadillo et. 

al., 2004; Carson et. al., 2013). Vi har i vår teoretiska modell utgått från företag med lägre 

nivåer av soliditet och kassalikviditet då vi tog fram urvalet. Dock kunde vi konstatera att 

urvalet företag som hade erhållit en going-concern varning hade närmast identiska värden för 

likviditet och soliditet som de företag som inte hade erhållit en going-concern varning. 

Således bör det finnas andra orsaker till varför going-concern varningarna har utfärdats. Enligt 

ABL, kap 25 är styrelsen skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning ifall det finns skäl att 

anta att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Johansson 

(2014) menar att upprättandet av en kontrollbalansräkning sänder tydliga osäkerhetssignaler 

angående företagets fortlevnadsförmåga, vilket även styrks av våra tester. Resultatet tyder på 

att det finns ett starkt positivt samband mellan upprättandet av kontrollbalansräkning och 

utfärdandet av going-concern varningar. Detta gör variabeln till en pålitlig kontrollvariabel 

som ökar förklaringsgraden i undersökningen. Resultatet tyder på att de företag som har en 

ytterligare finansiell belastning då de förbrukat mer än halva sitt aktiekapital, löper större risk 

att erhålla going-concern varningar.  

Flera forskare framhäver att det föreligger ett samband mellan finansiella nyckeltal och going-

concern varningar (Koh & Killough 1990; Menon & Schwartz 1987; Lee et. al., 2005; 

Dopuch et. al., 1987; Raghunandan & Rama 1995). Även FAR Akademi (2014) framhåller 

ogynnsamma nyckeltal som en ekonomisk osäkerhetsfaktor vilken kan ligga till grund för 

utfärdandet av en going-concern varning. Dock behöver inte alla finansiella nyckeltal ha 

något samband med going-concern varningar. Tagesson och Öhman (2010) gjorde en 

undersökning där de fann att svenska revisorer enbart utfärdade going-concern till 12 % av 

företag som senare gick i konkurs. Deras resultat tyder på att svenska revisorer är motvilliga 

att utfärda going-concern varningar trots att klientföretagen uppvisar sämre finansiella 
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nyckeltal. Johansson (2014) och Olofsson (2014) framhäver att det är helhetsbilden av 

klientföretaget som revisorer utgår från då de överväger att utfärda going-concern varningar.  

I undersökningen har vi även använt oss av klientföretagets vinstmarginal som 

kontrollvariabel. Vi utgick från att en negativ vinstmarginal potentiellt kan vara en 

osäkerhetsfaktor som kan ligga till grund för utfärdandet av going-concern varningar. 

Eftersom tidigare forskning tyder på att sannolikheten för att erhålla en going-concern varning 

ökar ifall klientföretaget redovisar sämre resultat (Koh & Killough 1990; Menon & Schwartz 

1987; Lee et. al., 2005). Vår binära logistiska regression visade dock inget samband mellan 

vinstmarginal och utfärdandet av going-concern varningar. Vi valde därför att exkludera 

variabeln i modell 1 och modell 2 då vi ansåg att den inte tillför något.  

7.1.2 Klientföretagets storlek uppskattat genom antal anställda 

Klientföretagets storlek uppskattat genom antal anställda visade sig ha ett signifikant samband 

med going-concern varningar enligt vår regression. Sambandet mellan storlek på klientföretag 

och going-concern varningar får även stöd från internationella forskningsresultat (McKeown 

et al., 1991; Mutchler et. al., 1997; Geiger & Raghunandan, 2001). I vår undersökning utläser 

vi dock ett positivt samband, vilket inte stämmer överens med dessa studier. Enligt våra 

resultat bör företag med fler anställda löpa större risk att erhålla going-concern varningar, 

givet ett finansiellt trångmål. Reynolds och Francis (2000) framhäver att ryktesrisken är större 

då revisorn reviderar större klienter, vilket skulle kunna innebära att de blir mer benägna att 

utfärda going-concern varningar. Anledningen till detta är att det kan bli kostsamt för revisorn 

ifall denne inte utfärdar en going-concern varning till ett företag som senare går i konkurs. 

Ryktesrisken kan öka ifall massmedia är med i bilden, och det finns en risk att allmänheten 

tappar förtroende för revisorn samt att förväntningsgapet ökar.  

En annan möjlig förklaring till det signifikanta sambandet skulle kunna hämtas från 

agentteorin. Enligt Umar och Anandarajan (2004) bör ett större företag inneha väl fungerande 

kommunikationskanaler vilket potentiellt minskar informationsasymmetrin. Detta kan 

medföra att revisorn för bättre insyn, vilket kan hjälpa denne att identifiera osäkerhetsfaktorer. 

Utifrån agentteorin går det även att argumentera för motsatsen genom att det föreligger 

informationsasymmetri mellan företagsledningen och revisorn vilket gör att revisorn inte 

innehar all information om företaget (Eisenhardt, 1989). Variationen i forskningresultaten 

tyder på att det är svårt att dra en generell slutsats kring om klientföretagets storlek har något 

samband med going-concern varningar för finansiellt belastade företag. Forskare i Sverige 
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(Pettersson & Håkansson, 2012; Tagesson & Öhman, 2010) har dock inte funnit något 

samband mellan dessa variabler. På grund av skillnader i forskningsresultat avstår vi från att 

uttala oss om det verkligen finns ett samband mellan klientstorlek och going-concern 

varningar för finansiellt belastade företag.  

7.2 Variabler kopplade till klient 

 

7.2.1 Klientföretagets kreditbetyg – Signifikant samband 

H1: Det finns ett samband mellan ett företags kreditbetyg och going-concern varningar, givet 

en finansiell belastning.   

Som ett alternativt mått på ett företags ytterligare finansiella trångmål valde vi att undersöka 

hur ett företags kreditbetyg påverkar utfärdandet av going-concern varningar. Kreditbetyget 

bygger på ett flertal olika faktorer men beräkningsgrunden är främst kopplad till olika 

finansiella nyckeltal. Likt Feldman och Read (2013) fann vi ett samband mellan 

klientföretagets kreditbetyg och going-concern varningar för finansiellt belastade företag. Vi 

fann att ett sämre kreditbetyg ökar sannolikheten för att en going-concern varning utfärdas.   

Gray et. al. (2006) förklarar att kreditbetyget skickar ut signaler till viktiga aktörer om 

företagets betalningsförmåga och risken för att det hamnar i en obeståndssituation. Revisorn 

kan därmed även tolka ett lågt kreditbetyg som en osäkerhetsfaktor gällande klientföretagets 

fortlevnadsförmåga. Gray et. al. (2006) påtalar att ett företags kreditbetyg är starkt 

sammankopplat med finansieringsstrukturen i bolag eftersom ett sämre kreditbetyg leder till 

sämre kreditvillkor med högre ränta. Detta kan medföra att företag men sämre kreditbetyg 

söker efter alternativa finansieringskällor. Frost (2006) menar att även 

informationsasymmetrin minskar på grund av att kreditbetyg finns tillgängliga för samtliga 

intressenter, vilket kan påverka bolagets möjligheter till finansiering genom privata 

investerare. Då ett företags finansieringsmöjligheter blir mer begränsade med ett lägre 

kreditbetyg, ökar risken för att revisorn tolkar detta som en osäkerhetsfaktor angående 

företagets fortlevnadsförmåga. Vårt undersökningsresultat visar också att företag med ett 

lägre kreditbetyg i större utsträckning erhåller going-concern varningar. Geiger et. al. (1998); 

Kauser et. al. (2009) fann stöd för att going-concern varningar påverkar aktievärdet negativt, 

vilket enligt Mutchler (1984) kan leda till att varningen blir självuppfyllande. Av denna 

anledning kan kreditvärderingsinstituten ha en stor inverkan på utfärdandet av going-concern 

varningar samt företags fortlevnadsförmåga. 
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Gul och Goodwin (2010) påtalar att företag med ett lägre kreditbetyg riskerar att utsättas för 

finansiella svårigheter och större risker. Revisorns granskning blir därmed mer omfattande för 

dessa företag, vilket även driver upp revisionsarvodena. Teorin hävdar alltså att ett lägre 

kreditbetyg kan verka som en ond spiral för företag eftersom det lägre kreditbetyget kan leda 

till att företaget får en going-concern varning, vilken enligt Mutchler (1984), kan bli 

självuppfyllande.  

Historiska händelser har dock visat att kreditbetyget inte alltid är ett tillförlitligt verktyg för 

att få information om företag. Vid finanskrisen år 2008 bidrog kreditvärderingsinstitutens 

passivitet till att investerare inte varnades om en överhängande risk för konkurser. Därmed 

fattades dåliga utlåningsbeslut av kreditgivare och möjligen även av revisorer ifall 

kreditbetyget spelar roll vid utfärdandet av going-concern varningar.  

Vid insamlingen av data om klientföretagens kreditbetyg använde vi oss av Justitias (2014) 

databas. Justitia (2014) har själva analyserat sin kreditvärdering 12 månader innan 

företagskonkurser. Figur 3 visar att 70,89 % av konkursföreragen hade 12 månader innan 

konkurs erhållit det lägsta kreditbetyget av Justitia. Statistiken tyder på att Justitia är 

tillförlitliga med sina kreditbetyg när det gäller att varna för potentiella konkursfall. Genom 

Justitias statistik ökar tillförlitligheten i vårt undersökningsresultat, vilket därmed styrker det 

påstådda sambandet.  

7.2.2 Branschtillhörighet 

Vi har valt att inte redovisa resultatet för variabeln klientföretagets bransch på grund av att vi 

anser att det finns klara brister i undersökningsmetoden och befarar därmed att resultatet inte 

är tillförlitligt.  

7.2.3 Företagsledarens kön – Inget samband 

H3: Det finns ett samband mellan genus på företagsledaren och sannolikheten att erhålla en 

going-concern varning, givet en finansiell belastning. 

Enligt Jonnergård et. al. (2010) finns det en risk att kvinnliga entreprenörer utsätts för 

diskriminering eftersom majoriteten av de auktoriserade revisorerna i Sverige är män. Även 

Loscocco och Robinson (1991) framhävde att kvinnor kan utsättas för diskriminering och 

därmed ha sämre förutsättningar för att finansiera sin verksamhet genom exempelvis krediter. 

Detta kan i sin tur medföra att kvinnliga entreprenörer har ett lägre startkapital jämfört med 

manliga entreprenörer. Boden och Nucci (2000) framhäver att kvinnliga entreprenörers 
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möjligheter till att få ihop ett startkapital kan vara begränsade jämfört med männens. De 

menar att denna skillnad kan bero på att kvinnorna har lägre genomsnittlig lön och därmed 

försämras deras möjligheter för tillförskaffning av kapital. Boden och Nucci (2000) framhäver 

även att differentierade nivåer av fortlevnadsförmåga mellan kvinnliga och manliga 

verksamheter kan bero på skillnader i humankapital eftersom kvinnor i genomsnitt har mindre 

jobberfarenhet än män då de startar upp ett företag. Teorin framhäver alltså att 

förutsättningarna mellan manliga och kvinnliga entreprenörer kan vara differentierade. 

Den statistiska undersökningen visade dock inget samband mellan genus på företagsledaren 

och going-concern varningar för finansiellt belastade företag. Resultatet tyder på att kvinnliga 

entreprenörer i finansiellt belastade företag inte diskrimineras av svenska revisorer. Boden 

och Nuccis (2000) undersökning baserades på företag som var verksamma under 1980-talet, 

vilket kan betyda att förhållanden har ändrats och att samhället idag är mer jämställt. Deras 

undersökning baseras även på förhållanden som gäller i USA, vilket nödvändigtvis inte 

behöver överensstämma med situationen i Sverige. Eftersom Sverige ses som ett av världens 

mest jämställda länder kan detta förmodligen delvis förklara varför vi inte påträffade något 

samband mellan going-concern varningar och verksamheter med kvinnliga företagsledare. 

Dock går det att hävda brister i undersökningsmetoden då vi studerade sambandet mellan 

kvinnliga företagsledare och going-conern varningar. Urvalet av företag som har en kvinnlig 

företagsledare är begränsat eftersom enbart 14,6 % av företagen i denna undersökning 

uppfyller detta rekvisit. Ett undersökningsresultat med högre validitet kan därmed 

åstadkommas genom att studera ett större urval. Den låga andelen kvinnliga företagsledare i 

urvalet kan bero på att kvinnor upplever vissa karriärhinder. Mirchandani (1999) framhäver 

exempelvis att kvinnor socialiseras annorlunda än män genom sin uppväxt samt att kvinnor 

upplever strukturella barriärer vilka kan bromsa karriären. Loscocco och Robinson (1991) 

framhäver att kvinnliga verksamheter ofta är små till storleken samt benägna i traditionellt 

lågavlönade branscher. Detta skulle kunna innebära att kvinnor istället bedriver enskilda 

firmor, handelsbolag eller kommanditbolag. Ingen av dessa tre företagsformer är 

representerade i vårt urval.  

7.2.4 Företagsledarens etnicitet – Inget samband  

H4: Det finns ett samband mellan invandrarföretag och going-concern varningar, givet en 

finansiell belastning. 

Då vi myntade denna hypotes utfick vi från teorier om att invandrarföretagare kan ha sämre 

förutsättningar jämfört med svenska företagare samt att de kan utsättas för diskriminering. 
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Våra tester visar dock inget tydligt samband mellan etnicitet på företagsledaren och going-

concern varningar för finansiellt belastade företag. Vi kan därmed förkasta den uppställda 

hypotesen. 

Enligt Masurel et. al. (2002) är invandrarföretagare mycket beroende av informella nätverk 

genom exempelvis släkt och landsmän, vilket kan vara en fördel i uppstartningsfasen av 

verksamheten. Tillgången till dessa nätverk kan potentiellt både vara en tillgång och en 

begränsning eftersom externa källor för finansiering och rådgivning ersätts av interna källor. 

Våra undersökningsresultat talar för att de informella nätverken inte begränsar 

invandrarföretagarnas förutsättningar för fortlevnad eftersom vi inte hittar något samband till 

going-concern varningar. Masurel et. al. (2002) framhäver även att minoritetsentreprenörers 

bakgrund kan vara en fördel när det gäller diversifiering och skapandet av en kundgrupp, 

vilket skulle kunna innebära minskad risk för finansiella svårigheter. 

Enligt Stein (2000) kan bristande språkkunskaper och kunskaper om landets regelverk 

medföra skillnader i förutsättningar för invandrarföretagare och svenska företagare. Språkliga 

hinder och dålig kontakt med myndigheter, banker och försäkringskassor kan begränsa 

invandrarföretagens framgång genom att de exempelvis får svårigheter att tillförskaffa kapital. 

Paralleller går att dra till den institutionella teorin eftersom att det därmed blir svårare för 

invandrarföretagarna att bygga upp en kundkrets, nätverk och skapa sig legitimitet mot 

samhället. Vi finner dock inget stöd för att dessa teorier skulle påverka invandrarföretagens 

fortlevnadsförmåga då undersökningsresultaten pekar på att invandrarföretagare löper lika 

stor risk att erhålla going-concern varningar som svenska företagare. Därmed finner vi heller 

inga bevis för att invandrarföretagare diskrimineras av revisorer eller att de har svårare att 

tillförskaffa sig legitimitet i samhället. Resultatet tyder snarare på att stimulerande åtgärder till 

minoritetsentreprenörskap fungerar väl. 

7.2.5 Klientföretagets ålder – Inget samband 

H5: Det finns ett negativt samband mellan klintföretagets ålder och going-concern varningar, 

givet en finansiell belastning. 

I undersökningen kunde vi inte finna något samband mellan ålder på klientföretaget och 

utfärdandet av going-concern varningar. Utifrån den institutionella teorin torde dock ett äldre 

företag skapat sig en starkare marknadsposition och mer legitimitet mot samhället, vilket bör 

reducera risken att erhålla going-concern varningar. Nystartade företag borde därmed 

potentiellt vara mer utsatta för going-concern varningar eftersom de inte uppnått denna 
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legitimitet ännu. Olofsson (2014) menar även att det kan finnas osäkerhetsfaktorer gällande 

exempelvis kunder, omsättning och finansiering hos nystartade företag. Dessa potentiella 

riskfaktorer skulle kunna betyda att nystartade företag löper större risk att erhålla going-

concern varningar. Vi har som sagt dock inte funnit några belägg som stödjer dessa teorier. 

Enligt Reynolds och Francis (2000); Krishnan och Krishnan (1996); DiMaggio och Powell 

(1983) riskerar revisorer potentiellt mer då de utfärdar going-concern varningar till etablerade 

företag då dessa i större utsträckning har högre profil och är mer synliga i samhället. Ifall det 

äldre företaget är välkänt har revisorn sitt rykte på spel då denna utfärdar going-concern 

varningar. Risken att bli stämd av klientföretaget kan göra att revisorn blir mindre benägen att 

utfärda varningar samtidigt som risken att försämra sitt rykte gör att denne blir mer benägen 

att utfärda korrekta going-concern varningar. Eftersom äldre företag ofta är större till 

storleken jämfört med nystartade, riskerar revisorn även att förlora större uppdrag med högre 

arvoden vid förlust av dessa klienter. Sammantaget borde äldre företags legitimitet i samhället 

minska risken för att dessa erhåller going-concern varningar. Dock medför revisorns 

ryktesrisk och potentiella rättegångskostnader att denne blir antingen mer eller mindre 

benägen att utfärda going-concern varningar. Dessa krafter kan alltså verka i olika riktningar, 

vilket kan förklara varför vi inte hittar något samband mellan ålder på klientföretaget och 

utfärdandet av going-concern varningar för finansiellt belastade företag. 

Det finns de som hävdar att nystartade företag som erhåller going-concern varningar löper 

större risk att varningen blir som en självuppfyllande profetia. Mutchler (1984) framhäver att 

denna tendens är speciellt påtaglig för nystartade företag som inte har något sparkapital att 

disponera i sämre tider. Nystartade företag har ofta även sämre marknadsposition i 

förhållande till de mer etablerade företagen, vilket potentiellt ökar den självuppfyllande 

effekten av going-concern varningen. Risken för att going-concern varningar får en 

självuppfyllande effekt kan göra att revisorn blir motvillig att utfärda varningar till yngre 

företag. Detta skulle i sin tur betyda att äldre företag löper större risk att erhålla going-concern 

varningar eftersom de anses mer stryktåliga jämfört med yngre företag. Dock har vi i denna 

undersökning inte funnit belägg som stödjer dessa teorier. 

Ur ett agentteoretiskt perspektiv borde företag som är mer etablerade ha bättre intern kontroll 

och en tydligare informationskanal inom organisationen. Informationsutbytet mellan revisorn 

och företagsledningen borde därmed gynnas vilket i förlängningen betyder minskad 

informationsasymmetri då revisorn utför sin revidering (Umar & Anandarajan, 2004). Ett 
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äldre företag har även blivit reviderat fler gånger än ett nystartat vilket även stödjer 

argumentationen ovan om att informationsasymmetrin kan vara mindre påtaglig i äldre 

företag. Enligt Willett och Page (1996) ökar insynen för revisorn som en konsekvens av 

minskad informationsasymmetri, vilket borde leda till att denne får lättare att identifiera 

osäkerhetsfaktorer. Från ett agentteoretiskt perspektiv går det även att argumentera för 

motsatsen om tolkningen görs att äldre företag är större företag och nystartade företag anses 

som mindre företag. Fama (1980) menar att företag som är större utsätts för en separation 

mellan kontroll och ägande, vilket då leder till att informationsasymmetrin ökar mellan 

aktörerna i motsättning till tidigare argumentation. Revisorns insyn i klientföretaget kan 

därmed variera med ålder på klientföretaget ifall en tolkning görs att företagets storlek 

påverkas av åldern. Eftersom vi inte funnit något samband mellan ålder på klientföretaget och 

utfärdandet av going-concern varningar för finansiellt belastade företag tyder det på att den 

ökade eller minskade insynen på grund av skillnader i informationsasymmetri inte har någon 

betydelse för utfärdandet av dessa varningar.  

7.2.6 Klientföretagets rutiner (Inlämning av årsredovisning) – Inget samband 

H6a: Det finns ett positivt samband mellan försenad inlämning av årsredovisning och going-

concern varningar, givet en finansiell belastning. 

Då vi studerade klientföretags rutiner uppskattade vi denna variabel genom att undersöka två 

olika mått. Vi studerade dels ifall klientföretaget hade inlämnat sin årsredovisning för sent till 

bolagsverket och dels ifall skatter och avgifter hade betalts i tid och till rätt belopp. Vi 

bedömde det som att företaget hade bristande rutiner ifall någon av dessa processer var 

otillfredsställande. I syfte att testa ifall bristande rutiner gav upphov till going-concern 

varningar för finansiellt belastade företag ställde vi upp hypotesen att försenad inlämning av 

årsredovisning har ett positivt samband till erhållandet av going-concern varningar. Enligt den 

deskriptiva statistiken framgår det att 91 av 607 finansiellt belastade företag i denna 

undersökning lämnade in sin årsredovisning för sent (se tabell 16). Den logistiska 

regressionen visade att det inte förelåg något signifikant samband mellan försenad inlämning 

av årsredovisning och going-concern varningar då ingen modell uppvisade ett signifikant P-

värde. Vi kan därmed förkasta den uppställda hypotesen. 

Undersökningsresultaten kan förklaras av att revisorns regelverk och standarder inte 

föranleder denne till att utfärda going-concern varningar till företag som har bristande rutiner. 

Det finns därmed ingen självklar koppling mellan bristande rutiner och going-concern 

varningar (Butler et. al., 2004). Olofsson (2014) påpekar dock att sämre redovisningsunderlag 
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eller försenad inlämning av årsredovisning kan vara en indikator på att klientföretaget 

försöker dölja något. Vår undersökning visar dock som sagt inget samband mellan försenad 

inlämning av årsredovisning och going-concern varningar för finansiellt belastade företag. Vi 

har tyvärr inte funnit några liknande studier som kan användas till att jämföra 

forskningsresultatet i denna hypotesprövning. Det finns därmed utrymme för framtida studier 

om huruvida klientföretags rutiner och försenad inlämning av årsredovisningen påverkar 

revisorn då denne utfärdar going-concern varningar. 

7.2.7 Klientföretagets rutiner (Inbetalning av skatter och avgifter) – Signifikant 

samband 

H6b: Det finns ett positivt samband mellan försenad inbetalning av skatter och avgifter och 

going-concern varningar, givet en finansiell belastning.  

Då vi närmare studerade de 607 finansiellt belastade företagen märkte vi att en särskild 

anmärkning i revisionsberättelsen var mycket vanligt förekommande. Anmärkningar om 

försenad inbetalning av skatter och avgifter eller till fel belopp visade sig förekomma i 

revisionsberättelsen hos 125 av de 607 studerade företagen (se tabell 15). Då vi framställde 

ovanstående hypotes var syftet att undersöka ifall ett företags rutiner kan påverka revisorns 

beslut gällande going-concern varningar. I föregående hypotesprövning undersökte vi ifall 

försenad inlämning av årsredovisning till bolagsverket påverkar revisorns utfärdande av 

going-concern varningar till finansiellt belastade företag. Denna hypotes kunde förkastas. I 

denna hypotes använder vi istället försenad inbetalning av skatter och avgifter eller till fel 

belopp som ett mått för att uppskatta ett företags rutiner. 

Den logistiska regressionen visar redan i den generella modellen (Modell 3) att ett signifikant 

samband föreligger mellan bristande rutiner gällande inbetalning av skatter och avgifter och 

going-concern varningar till finansiellt belastade företag. Sambandet bekräftas av resultatet i 

de specifika modellerna (modell 1 och modell 2) vilket tyder på att det faktiskt föreligger ett 

samband. Till skillnad från försenad inlämning av årsredovisning visar sig alltså bristande 

rutiner gällande inbetalning av skatter och avgifter ha ett signifikant samband med going-

concern varningar för finansiellt belastade företag. Vi kan därmed inte förkasta den uppställda 

hypotesen.  

Genom att studera betavärdet kan vi urskilja att det rör sig om ett positivt samband mellan 

variablerna. Vi tolkar det som att ifall ett finansiellt belastat företag inbetalt skatter och 

avgifter för sent eller till fel belopp, ökar det sannolikheten att företaget erhåller en going-
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concern varning. Vi har inte funnit några liknande studier som undersöker ifall ett företags 

rutiner påverkar going-concern beslut och har därför tyvärr inga forskningsresultat att jämföra 

med. Sammanfattningsvis kan vi enligt denna undersökning konstatera att finansiellt belastade 

företag som har bristfälliga rutiner gällande inbetalning av skatter och avgifter löper större 

risk att erhålla going-concern varningar än finansiellt belastade företag som har välfungerande 

rutiner. 

7.3 Variabler kopplade till revisor 
 

7.3.1 Revisorns kunskapsnivå – Inget samband 

H7: Det finns ett positivt samband mellan revisorns kunskapsnivå och utfärdandet av going-

concern varningar, givet en finansiell belastning. 

Enligt vår hypotes borde det finnas ett positivt samband mellan revisorns kunskapsnivå och 

utfärdandet av going-concern varningar. Denna hypotes bygger på resonemanget att 

obeståndssituationer kan vara svårbedömda och att revisorns kunskapsnivå hjälper denne att 

identifiera företag som kan ha en tveksam fortlevnadsförmåga. I vår undersökning var 414 

företag reviderade av en auktoriserad revisor och 193 av en godkänd (se tabell 10), vilket är 

en fördelning som skiljer sig från verkligheten eftersom det finns runt 2000 godkända 

revisorer och 2200 auktoriserade revisorer i Sverige (Revisorsnämnden, 2014). Enligt den 

logistiska regressionen föreligger det inte något signifikant samband mellan revisorns 

kunskapsnivå och utfärdandet av going-concern varningar. Ingen av våra två specifika 

modeller visar något signifikant samband mellan dessa variabler. Vi kan därmed förkasta vår 

uppställda hypotes.  

Våra undersökningsresultat tyder på att risken för att ett finansiellt belastat företag erhåller en 

going-concern varning inte varierar beroende på vilken kunskapsnivå den anlitade revisorn 

besitter. Det råder alltså ingen skillnad mellan auktoriserade och godkända revisorers 

benägenhet att utfärda varningar till finansiellt belastade företag enligt denna undersökning. 

Eftersom svenska revisorer generellt tycks vara försiktiga med att utfärda going-concern 

varningar kan man även utrycka situationen som att auktoriserade revisorer är lika motvilliga 

att utfärda varningar som godkända revisorer. Enligt Öhman (2004) fokuserar svenska 

revisorer framförallt på den räkenskapsrelaterade revisionen. Resultatet i vår undersökning 

kan tyda på att denna fokusering medför att den förvaltningsrelaterade och 

verksamhetsrelaterade revisionen blir lidande oavsett differentierade nivåer av kunskap inom 
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professionen. Undersökningsresultatet kan möjligtvis även förklaras av att revisorns 

kunskapsnivå endast blir betydelsefull vid själva identifieringen av företag som befinner sig i 

obeståndssituationer, inte vid själva beslutet om att utfärda going-concern varningar (Ruiz-

Barbadillo et. al., 2004; Arnold et. al., 2001). Ifall revisorn blir partisk spelar därför det 

förmodligen ingen roll om denne identifierat en obeståndssituation eller inte. Det är i sådana 

fall oberoendesituationen istället för kunskapsnivån som blir avgörande för om en going-

concern varning utfärdas. 

Resultatet stämmer överens med andra svenska studier gjorda av Tagesson och Öhman (2010) 

samt Pettersson och Håkansson (2012) som inte heller fann något direkt samband. 

Sammantaget pekar alltså bevisföringen mot att det inte föreligger något samband mellan 

revisorers kunskapsnivå och utfärdandet av going-concern varningar gällande finansiellt 

belastade företag. 

Det bör dock påpekas att revisorns certifiering kan vara en olämplig variabel för att uppskatta 

revisorns kunskapsnivå. Framtida studier kan med fördel inkludera andra variabler då de 

mäter revisorns kompetens. Antal år i branschen eller någon annan variabel kan exempelvis 

användas tillsammans med certifiering för att bilda ett bättre lämpat mått på revisorns 

kunskapsnivå.  

7.4 Variabler kopplade till revisionsbyrån 
 

7.4.1 Revisionsbyråns storlek – Signifikant samband 

H8: Det finns ett positivt samband mellan storleken på revisionsbyrån och utfärdandet av 

going- concern varningar, givet en finansiell belastning. 

Då vi undersökte revisionsbyråns storlek framställde vi hypotesen att större revisionsbyråer 

utfärdar fler going-concern varningar till finansiellt belastade företag. Enligt Geiger och Rama 

(2006) har revisionsbyråerna inom Big Four högre revisionskvalité jämfört med mindre 

revisionsbyråer. Med detta menas att det är större sannolikhet för revisionsbyråerna inom Big 

Four att korrekt utfärda going-concern varningar till företag som i ett senare skede går i 

konkurs. Olofsson (2014) förklarar detta genom att de större revisionsbyråerna potentiellt 

innehar större resurser och därmed enklare identifierar obeståndssituationer.  

Även Carcello och Neal (2003) framhäver att storleken på revisionsbyrån har betydelse vid 

utfärdandet av going-concern varningar eftersom de större byråerna inte är lika ekonomiskt 
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beroende av sina klienter. De mindre revisionsbyråerna har färre klienter och lägre omsättning 

och har därmed mer att förlora om de tappar en klient. Att undersöka hur storlek på 

revisionsbyrå och ekonomiskt beroende mot klientföretag påverkar utfärdandet av going-

concern varningar verkar alltså vara nära besläktade hypotesprövningar. Båda variablerna 

behandlar det ekonomiska beroende mot klientföretaget.  

DeAngelo (1981) argumenterar att ryktesrisken är större för de stora revisionsbyråerna vilket 

kan medföra att de utfärdar fler going-concern varningar. Enligt honom är de större 

revisionsbyråerna mer rädda för att begå fel av typ-2, det vill säga när revisorn inte utfärdar en 

going-concern varning till företag som senare går i konkurs. Kostnaden för typ-2 felen är 

nämligen högre än för typ-1 felen gällande dessa byråer. Detta borde leda till att revisorer från 

de större revisionsbyråerna hellre utfärdar en felaktig varning än att inte varna alls och riskera 

att begå ett typ-2 fel (DeAngelo, 1981).  

Enligt vår logistiska regression finns det ett signifikant samband mellan storlek på 

revisionsbyrå och utfärdandet av going-concern varningar till finansiellt belastade företag. I 

modell 1 kunde vi konstatera ett starkt samband med ett positivt betavärde. Detta tolkar vi 

som att ju större revisionsbyrå, desto större sannolikhet finns det att en going-concern varning 

utfärdas till finansiellt belastade företag. Vi kan inte dra några slutsatser angående vilka 

enskilda revisionsbyråer som utfärdar fler/färre going-concern varningar eftersom vi saknar 

denna detaljinformation i datamaterialet. Vid operationaliseringen har vi enbart antecknat om 

det rör sig om en liten, mellanstor eller stor revisionsbyrå. Sammanfattningsvis kan vi enligt 

denna undersökning konstatera att sannolikheten för att en revisor utfärdar going-concern 

varningar till finansiellt belastade företag ökar som en funktion av storleken på 

revisionsbyrån. Vi kan därmed inte förkasta den uppställda hypotesen. Eftersom denna 

undersökning studerar going-concern varningar generellt kan vi dock inte uttala oss om dessa 

varningar är korrekta eller inte. Denna frågeställning kan istället besvaras genom att studera 

revisonskvalité. 

Andra svenska undersökningar har studerat korrekta going-concern varningar och 

revisonskvalité. Tagesson och Öhman (2010) fann ett samband mellan storlek på 

revisionsbyrå och utfärdandet av going-concern varningar men kunde dock inte visa att de 

större revisionsbyråerna hade bättre träffsäkerhet gällande korrekta varningar. Tagesson och 

Öhman (2010) menar att skillnaden i antal utfärdade going-concern varningar kan bero på att 

vissa revisionsbyråer är specialiserade på att granska ägarledda företag. Petterson och 
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Håkansson (2012) undersökte revisionskvalité och fann indikationer på att mindre 

revisionsbyråer utfärdar färre going-concern varningar. De statistiska sambanden var dock 

inte tillräckligt starka för att yttra en ståndpunkt om huruvida storleken på revisionsbyrån 

verkligen spelar någon roll vid utfärdandet av korrekta going-concern varningar.  

7.5 Variabler kopplade till relationen revisor-klient 
 

7.5.1 Ekonomiskt beroende – Signifikant samband 

H9: Det finns ett negativt samband mellan revisionsbyråns ekonomiska beroende till 

klientföretaget och going-concern varningar, givet en finansiell belastning. 

Genom denna hypotesprövning ville vi besvara frågan om huruvida revisionsbyråns 

ekonomiska beroende till klientföretaget kunde påverka utfärdandet av going-concern 

varningar. Vi har kodat variabeln ekonomiskt beroende genom att studera förhållandet mellan 

uppdragsarvode och revisionsbyråns omsättning för uppdragsåret.  Enligt den uppställda 

hypotesen föreligger det ett negativt samband mellan revisionsbyråns ekonomiska beroende 

och going-concern varningar. Med detta menas att revisorn är motvillig att utfärda going-

concern varningar till företag som denne är finansiellt beroende av. Enligt våra 

regressionsanalyser framgår det att variabeln ekonomiskt beroende har ett signifikant 

samband med utfärdandet av going-concern varningar för finansiellt belastade företag. Enligt 

regressionsanalysen är sambandet starkt då det är signifikant på fem procentsnivån och med 

ett negativt betavärde, vilket tyder på ett negativt samband. Detta kan tolkas som att ju större 

revisionsbyråns ekonomiska beroende är mot klientföretaget, desto mindre är sannolikheten 

att en going-concern varning utfärdas för finansiellt belastade företag. 

Flertalet andra undersökningar har undersökt sambandet mellan ekonomiskt beroende och 

going-concern varningar. Enligt Carson et. al. (2013) visar majoriteten av undersökningar 

gjorda i USA inte något samband mellan ekonomiskt beroende mot klientföretag och going-

concern varningar. Merparten av dessa undersökningar har dock uppskattat det ekonomiska 

beroendet genom att mäta storleken på klientföretaget. Storleken på klientföretaget har 

uppskattas genom variabler som exempelvis klientföretagets omsättning, balansomslutning 

och antal anställda. Skillnader i forskningsresultat kan därmed vara hänförliga till olikheter 

vid operationalisering av variabeln. Vi argumenterar dock att det ekonomiska lämpar sig att 

uppskattas genom att studera förhållandet mellan uppdragsarvode och revisionsbyråns 
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omsättning för uppdragsåret. Dock kan operationalisering genom klientföretagets storlek 

fungera väl ifall undersökningssyftet är annat än att uppskatta det ekonomiska beroendet.  

Gällande studier utförda i Sverige undersökte Tagesson och Öhman (2010) om huruvida 

klientföretagets storlek påverkar utfärdandet av going-concern varningar. Denna studie 

avgränsar sig till konkursfall och grundar sig därför på analyser av korrekta varningar och 

revisorns typ-2 fel. Tagesson och Öhman (2010) fann inget samband mellan klientföretagets 

storlek och going-concern varningar gällande företag som gått i konkurs. Eftersom vi 

uppskattat det ekonomiska beroendet genom en annan operationaliseringsmetod samt 

undersökt going-concern varningar generellt oavsett händelseförlopp efter varningen, kan 

dessa förhållanden förmodligen förklara varför resultaten inte stämmer överens.    

Vårt undersökningsresultat stämmer dock överens med internationella studier av Carcello och 

Neal (2000) samt Ettredge et. al. (2011) vilka framhäver att det ekonomiska beroendet spelar 

roll då revisorn utfärdar going-concern varningar. Ettredge et. al. (2011) fann exempelvis i sin 

studie att större klientföretag löper mindre risk att erhålla going-concern varningar. Carcello 

och Neal (2000) argumenterar att mindre revisionsbyråer löper större risk att utföra en partisk 

granskning mot större klienter eftersom de kan ha svårigheter med att behålla sitt oberoende 

jämfört med större revisionsbyråer. Om en tolkning görs att det ekonomiska beroendet ökar 

med storleken på klientföretaget går det även att förklara forskningsresultatet med stöd av 

agentteorin. Fama (1980) menar att storleken på företaget kan öka informationsasymmetrin 

eftersom organisationen blir mer komplex då den består av en mängd olika divisioner och 

avdelningar. Det finns en risk att en sådan ökad informationsasymmetri minskar revisorns 

insyn, vilket skulle kunna innebära att revisorns benägenhet att utfärda going-concern 

varningar minskar. Anledningen till detta är att revisorn på grund av begränsad insyn inte kan 

uttala sig med säkerhet om förhållanden i företaget. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att våra tester visade ett signifikant samband mellan 

ekonomiskt beroende till klientföretaget och going-concern varningar, givet ett finansiellt 

trångmål hos klienten. Vi kan därmed inte förkasta den uppställda hypotesen.  
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7.5.2 Revisorns ämbetstid – Inget samband  

H10a: Det finns ett negativt samband mellan revisorns ämbetstid och utfärdandet av going-

concern varningar, givet en finansiell belastning. 

Långa samarbeten mellan revisor och klient kan i vissa fall leda till att revisorn förlorar sin 

objektivitet. DeAngelo (1981) framhäver exempelvis att längden på relationen mellan revisor 

och klient kan påverka både revisorns oberoende och kompetensnivå. Om revisorn har suttit 

på uppdrag en längre tid hos ett klientföretag kan denne få utökad kunskap om 

klientföretagets specifika verksamhet, vilket kan underlätta vid granskningsprocessen. Dock 

kan en längre relation leda till att revisorns objektivitet blir hotad eftersom det finns en risk att 

samarbetet blir mer personligt. Eftersom revisorn kan förlora sin objektivitet vid längre 

samarbeten uppställde vi hypotesen att ämbetstid påverkar utfärdandet av going-concern 

varningar negativt. Vi har uppskattat revisorns ämbetstid genom att kontrollera i 

klientföretagens årsredovisning hur många revisionsberättelser som undertecknats av den 

nuvarande revisorn. Enligt den deskriptiva analysen (se tabell 17) hade revisorerna i denna 

undersökning i snitt en ämbetstid på 5 år. Den logistiska regressionen visade att det inte 

förelåg något samband mellan revisorns ämbetstid och utfärdandet av going-concern 

varningar, varvid den uppställda hypotesen kan förkastas. 

Undersökningsresultatet stämmer överens med internationella studier gjorda av Knechel och 

Vanstraelen (2007) samt Ruiz-Barbadillo et. al. (2004) vilka inte heller fann något samband 

mellan revisorns ämbetstid och going-concern varningar. Frånvaron av ett samband mellan 

variablerna kan förmodligen förklaras av att revisorns ämbetstid både kan öka och minska 

tendensen att utfärda varningar. En kraft minskar tendensen att utfärda varningar på grund av 

att revisorn kan bli partisk, medan en annan kraft ökar tendensen för utfärdandet av varningar 

eftersom revisorns fördjupade kunskap om klientföretaget underlättar vid identifiering av 

osäkerhetsfaktorer (DeAngelo ,1981). Det finns även teori som stödjer resonemanget att 

revisorn är mindre benägen att utfärda going-concern varningar i begynnelsen av ett 

samarbete. Revisorn kan nämligen vara i större behov av att behålla sin klient i 

begynnelsefasen på grund av alla uppstartningskostnader som det innebär att börja revidera en 

ny klient (Simon & Francis, 1988; Deis & Giroux, 1996; Dye, 1991). Geiger & Raghunandan 

(2002) hävdar även att revisorer är mindre benägna att utfärda varningar i inledningsfasen av 

ett samarbete. De fann i sin undersökning att revisorer är mer benägna att utfärda varningar 

vid ett längre samarbete. Carey & Simnett (2006) samt Ye et. al. (2011) fann dock att längre 

samarbeten mellan revisor och klient faktiskt kan leda till att revisorn blir mindre benägen att 
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utfärda going-concern varningar. Forskare verkar därmed inte vara överens om huruvida 

revisorns ämbetstid har någon inverkan på dennes benägenhet att utfärda going-concern 

varningar. Teorin framhäver dessutom att det finns flertalet olika krafter som verkar i olika 

riktningar då variabeln ämbetstid varierar. Sammantaget tolkar vi detta som att det inte går att 

dra några generella slutsatser angående om det finns något samband mellan revisorns 

ämbetstid och utfärdandet av going-concern varningar för finansiellt belastade företag.  

7.5.3 Byte av revisor – Inget samband 
H10b: Det finns ett negativt samband mellan byte av revisor och utfärdandet av going-

concern varningar, givet en finansiell belastning. 

Finansiellt belastade företag har möjlighet att byta revisor i syfte att försöka undvika 

anmärkningar i revisionsberättelsen. Tendensen för företag att göra på detta vis brukar 

benämnas köp av revisorns åsikt (Krishnan et. al., 1996). Med detta i åtanke ställde vi upp 

hypotesen att byten av revisorer minskar sannolikheten att going-concern varningar utfärdas. I 

denna undersökning har vi kodat det som att ett byte ägt rum om revisorn bara haft uppdrag 

hos klientföretaget i ett år och ifall det var tillsatt en annan revisor det föregående året. Vi kan 

konstatera att ett byte av revisor hade ägt rum i 83 av 607 fall (se tabell 13) i denna 

undersökning. I vår logistiska regressionsanalys framgår det att det inte föreligger något 

signifikant samband mellan förekomsten av ett byte av revisor och utfärdandet av going-

concern varningar. Även våra specifika modeller bekräftar att det inte föreligger något 

statistiskt samband. Vi kan därmed förkasta denna hypotes. 

Enligt internationella studier av Krishnan et. al. (1996) löper företag som bytt revisor större 

risk att erhålla going-concern varningar. Detta resultat går alltså emot teorin om att 

klientföretag kan förbättra sitt omdöme i revisionsberättelsen genom att byta revisor. Menon 

och Schwartz (1985) samt Haskins och Wilhams (1990) framhäver dock att det inte finns 

något samband mellan byte av revisor och utfärdandet av going-concern varningar. Eftersom 

våra undersökningsresultat inte uppvisade något signifikant samband mellan byte av revisor 

och utfärdandet av going-concern varningar gällande finansiellt belastade företag samt att det 

finns tidigare studier som stödjer resultatet drar vi slutsatsen att forskningsresultaten är 

tillförlitliga. 
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7.6 Variabler kopplade till omgivningen 
 

7.6.1 Svängningar i konjunktur och konkurrens – Inget samband  

H11: Det finns ett positivt samband mellan lågkonjunktur och utfärdandet av going-concern 

varningar, givet en finansiell belastning. 

Våra tester om konjunkturens inverkan på revisorers utfärdande av going-concern varningar 

för finansiellt belastade företag resulterade inte i något signifikant samband, vilket innebär att 

hypotesen förkastas. Detta är i motsättning till vad Lindberg och Skoglund (2011) kom fram 

till i sin undersökning av konjunkturens inverkan, där de menade att fler varningar utfärdas i 

en lågkonjunktur. Det föreligger dock skillnader i hur urvalet har valts ut. Lindberg och 

Skoglund (2011) har byggt sitt urval kring konjunkturen och konkursföretag. Vi har utgått 

från företag som har varit finansiellt belastade då vi samlade in data. Vårt urval är därför 

möjligen inte lika anpassat för att göra en undersökning om konjunkturens påverkan. En mer 

anpassad undersökning av konjunkturen skulle bygga på en longitudinell studie där företagens 

årsredovisningar studeras flera år tillbaka i tiden för att få information om ifall going-concern 

varningar har utfärdas och sedan använda någon lämplig operationaliseringsmetod för att 

koda konjunkturen. En studie av det formatet borde generera ett mer tillförlitligt 

forskningsresultat. 

Tidigare forskning om konjunkturens påverkan på going-concern varningar tyder på 

revisorernas träffsäkerhet ökar under en lågkonjunktur (Geiger et. al., 2005). Resultatet tyder 

på att revisorer är mer benägna att utfärda varningar när ekonomin befinner sig i en 

lågkonjunktur.  Även om vi inte kunde upptäcka något samband vill vi uppmana framtida 

forskare att fortsätta studera konjunkturens påverkan på revisorers utfärdande av en going-

concern varningar då internationell såväl som Svenska forskning funnit samband. Utifrån 

agentteorin är ägarna ofta separerade från kontrollen i företag med spridd ägarstruktur (Fama, 

1980). Ägarna är därmed i större behov av information om företagets finansiella situation i en 

lågkonjunktur än i en högkonjunktur, då betydligt fler företag går i konkurs. Ägarna kan 

därför potentiellt ta bättre investeringsbeslut ifall revisorer utfärdar going-concern varningar 

då det finns grunder för det.       
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7.6.2 Revisionspliktens avskaffande – Signifikant samband 
H12: Det finns ett negativt samband mellan revisionspliktens avskaffande och utfärdandet av 

going-concern varningar, givet en finansiell belastning. 

Genom denna hypotesprövning ville vi undersöka ifall revisionspliktens avskaffande påverkar 

utfärdandet av going-concern varningar för finansiellt belastade företag. Vi misstänkte att ett 

negativt samband skulle föreligga eftersom det finns en risk att problemföretag medvetet 

undviker att bli granskade sedan revisionspliktens avskaffande. Undersökningsresultatet tyder 

på att det faktiskt utfärdats färre going-concern varningar sedan revisionspliktens avskaffande. 

Enligt Swedbank (2010) är omkring 250 000 företag inte längre bundna av revisionsplikten. 

Detta kan till viss del förklara vårt undersökningsresultat eftersom det förmodligen finns färre 

problemföretag att revidera. Dan Brännström, generalsekreterare i FAR, menar att finansiellt 

belastade mindre företag kan undvika att använda sig av en revisor för att inte riskera att 

erhålla going-concern varningar (FAR, 2013). Stefan Schelin, finansanalytiker på Swedbank, 

menar dock att många mindre företag ändå använder sig av en revisor för att skapa legitimitet. 

Schelin menar även att mindre företag använder revisorn som bollplank vid exempelvis 

investeringsbeslut (Swedbank, 2010).  

Vi är dock mycket kritiska till om det går att göra tolkningar av undersökningsresultatet 

gällande revisionspliktens avskaffande eftersom vi ifrågasätter dess tillförlitlighet. Brister i 

operationaliseringsmetoden leder till att sambandet inte specifikt kan kopplas ihop med 

revisionspliktens avskaffande. Det signifikanta sambandet kan förmodligen istället förklaras 

av en mängd förändringar i omgivningen sedan 2010. Förändringar i exempelvis regelverk 

och konjunktur kan ha påverkat denna hypotesprövning. Med stöd av teori antar vi dock att 

det föreligger ett negativt samband mellan revisionspliktens avskaffande och utfärdandet av 

going-concern varningar. Framtida forskare kan därmed se vårt forskningsresultat som en 

språngbräda och grund för vidare forskning. 
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7.7 Analys av teoretisk modell 

I vår teoretiska modell har vi förutsatt att en finansiell belastning är en grundförutsättning då 

revisorn utfärdar going-concern varningar. Genom den teoretiska modellen kan vi sedan 

förklara vilka sekundära eller kompletterande faktorer som kan förorsaka utfärdandet av 

going-concern varningar. Den teoretiska modellen utgår från fem olika kategorier 

innehållande hypoteser om faktorer som kan vara bakomliggande orsaker till going-concern 

varningar. Vårt undersökningsresultat uppvisar sambandsförhållanden med going-concern 

varningar för fem av fjorton variabler kopplade till de olika kategorierna samt två av tre 

kontrollvariabler. Av de faktorer som var kopplade till klient visade sig två av sju vara 

signifikanta: kreditbetyg samt bristfälliga rutiner gällande inbetalning av skatter och avgifter. 

Kreditbetyget har enligt Gray et. al. (2006) en stor betydelse för företagets finansiering. 

Kreditvärderingsinstitut använder till stora delar företagsekonomiska nyckeltal som grund då 

de bestämmer vilket kreditbetyg ett företag skall erhålla (Bisnode, 2014). Enligt Johansson 

(2014) kan bristande rutiner gällande inbetalning av skatter och avgifter indikera på 

finansiella problem. Både kreditbetyg och bristande rutiner gällande inbetalning av skatter 

och avgifter har alltså en finansiell koppling. Undersökningsresultatet tyder därmed på att 

klientvariabler med en tydlig finansiell anknytning har ett samband med going-concern 

varningar gällande företag som redan är finansiellt belastade. 

Även våra tre kontrollvariabler kan kopplas till klientfaktorer. Av dessa uppvisar förbrukning 

av aktiekapital och antal anställda samband med going-concern varningar för finansiellt 

belastade företag. Enligt ABL, kap 25 är företag förpliktigade att upprätta en 

kontrollbalansräkning när eget kapital understiger hälften av aktiekapitalet, vilket gör att 

variabeln har tydlig finansiell koppling. Kontrollvariabeln vinstmarginal har även en tydlig 

finansiell anknytning. Dock kunde vi inte konstatera något samband mellan denna variabel 

och going-concern varningar. Därmed tyder vårt resultat på att det bara är vissa finansiellt 

anknutna klientfaktorer som uppvisar samband med going-concern varningar. Internationell 

forskning visar att sannolikheten för att erhålla going-concern varningar ökar då klientföretag 

uppvisar sämre resultat (Koh & Killough 1990; Menon & Schwartz, 1987; Lee et. al., 2005). 

Revisorer kan dock göra bedömningen att tidigare års resultat väger upp årets negativa 

resultat, vilket kan förklara varför vinstmarginal inte uppvisar något samband med going-

concern varningar (Johansson, 2014).  
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De klientfaktorer som inte uppvisade något samband med going-concern varningar för 

finansiellt belastade företag var: bransch, kön, etnicitet, klientföretagets ålder samt bristande 

rutiner gällande inlämning av årsredovisning. Ingen av dessa variabler har en tydlig finansiell 

koppling, vilket stödjer våra slutsatser om att det bland klientfaktorerna är de finansiellt 

anknutna variablerna som har störst sannolikhet att uppvisa samband med going-concern 

varningar. 

Då vi undersökte faktorer kopplade till revisorn använde vi oss enbart av variabeln revisorns 

kunskapsnivå. Våra resultat tyder på att kunskapsnivån inte påverkar going-concern beslutet 

för finansiellt belastade företag. Detta innebär att vi kan exkludera denna faktor från vår 

teoretiska modell eftersom variabeln inte hjälper till att förklara revisorns utfärdande av 

going-concern varningar.  

Gällande faktorer kopplade till revisionsbyrån visade undersökningsresultatet ett positivt 

samband mellan storlek på revisionsbyrån och utfärdandet av going-concern varningar. 

Resultatet antyder att större revisionsbyråer är mer villiga att utfärda varningar än mindre 

byråer när det gäller granskning av finansiellt belastade företag. Carcello och Neal (2003) 

förklarar att storleken på revisionsbyrån blir en betydande faktor på grund av att större 

klienter kan vara av större ekonomisk betydelse för mindre revisionsbyråer. Detta kan betyda 

att de mindre revisionsbyråerna är mer återhållsamma vid utfärdandet av going-concern 

varningar. Enligt DeAngelo (1981) utfärdar större revisionsbyråer fler varningar på grund av 

att kostnaden av att inte utfärda en varning till ett företag som senare går i konkurs (typ2-fel) 

är högre än kostnaden av att utfärda en varning till ett företag som överlever (typ1- fel) för 

dessa byråer. Med hjälp av undersökningsresultaten kan vi konstatera att faktorer kopplade till 

revisionsbyrån kan ha betydelse då revisorn utfärdar going-concern varningar för finansiellt 

belastade företag. Såldes vet vi att det inte bara är finansiellt anknutna klientvariabler som har 

betydelse. 

Vi fann att ekonomiskt beroende mot klientföretaget var den enda variabeln som uppvisade ett 

signifikant samband mot going-concern varningar i kategorin för variabler kopplade till 

relationen mellan revisor eller revisionsbyrå och klientföretaget. Enligt DeAngelo (1981) samt 

Reynolds och Francis (2000) kan revisorn eller revisionsbyrån vara mer ekonomiskt beroende 

av vissa klienter än andra och därmed utveckla en partisk granskningsprocess. De större 

revisionsbyråerna är mer motståndskraftiga mot denna tendens, då de enligt Carcello och Neal 

(2003) är i mindre omfattande beroendeställning mot enskilda klienter. Med tanke på att 
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revisorns ämbetstid inte uppvisade något signifikant samband mot going-concern varningar, 

kan vi dra slutsatsen att revisorers oberoende inte verkar påverkas av längden på relationen. 

Då ekonomiskt beroende istället visade sig vara en signifikant faktor kan vi dra slutsatsen att 

arvoden och kassaflöde påverkar oberoendet.  

I syfte att redogöra för om externa omgivningsfaktorer har någon betydelse undersökte vi hur 

konjunkturen och revisionspliktens avskaffande påverkar utfärdandet av going-concern 

varningar. På grund av bristande operationaliseringsmetoder kan vi tyvärr inte dra några 

slutsatser om ifall dessa variabler påverkar revisorns beslut. Eftersom revisionspliktens 

avskaffande uppvisade ett samband med utfärdandet av going-concern varningar tyder det 

dock på att omgivningsfaktorer generellt har en betydelse för revisorns utfärdande av going-

concern varningar. Vi avstår dock från att uttala oss om vilka specifika omgivningsfaktorer 

som har betydelse och lämnar därmed denna uppgift till framtida forskare. 

Nedan följer en uppdaterad version av vår teoretiska modell där vi exkluderat faktorer 

kopplade till revisorn: 

 

  

          

     

                                                                                                             

                        

 

                      

                                                                                   

        

Figur 9: Slutgiltig modifierad modell av Carson et. al. (2013) determinanter till going- 

concern varningar 
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8. Slutsatser 
Här presenteras slutsatserna av vår studie samt vårt teoretiska- och praktiska bidrag. 

Kapitlet avslutas med våra egna förslag gällande framtida forskning.  

 

8.1 Slutsatser 
Vårt examensarbete syftade till att reda ut vilka faktorer som generellt utlöser going-concern 

varningar i fall där företagen redan har en finansiell belastning. Vi ville kunna besvara vad 

som skiljer de finansiellt belastade företag som får en going-concern varning mot de som inte 

får en varning. Svenska studier om going-concern varningar av exempelvis Tagesson och 

Öhman (2010) samt Pettersson och Håkansson (2012) har främst fokuserat på konkursföretag 

för att kunna dra slutsatser om vad som förklarar revisionskvalité. I denna studie jämförde vi 

istället finansiellt belastade företag som erhållit going-concern varningar mot de som inte 

erhållit varningar, oavsett om företagen senare gått i konkurs. Beslutet att inte enbart studera 

konkurser gör att vi kan uttala oss om vilka faktorer som generellt utlöser going-concern 

varningar för finansiellt belastade företag istället för vilka faktorer som förklarar 

revisionskvalité. 

För att kunna uppfylla vårt syfte härledde vi hypoteser utifrån teorier om hur faktorer 

kopplade till exempelvis klientföretag och revisionsbyrå påverkar revisorns beslut då denne 

utfärdar going-concern varningar. Vi valde att göra en kvalitativ förstudie genom att utföra 

intervjuer med revisorer för att utvidga våra kunskaper i ämnet och för att utreda vilka 

faktorer som potentiellt kan vara betydelsefulla vid revisorns going-concern beslut. Vi har 

sedan genomfört en statistik studie genom att inhämta data från årsredovisningar och därefter 

utfört tester på datamaterialet. 

En förutsättning i vår undersökning var att de undersökta företagen hade lägre soliditets- och 

likviditetsnivåer. Den univariata analysen av datamaterialet visade att värdena för soliditet 

och likviditet är närmast identiska för de 107 företagen som hade fått en going-concern 

varning och de 500 företag som inte hade erhållit någon varning. Givet dessa förutsättningar 

drog vi slutsatsen att det måste finnas andra faktorer än den finansiella belastningen som 

förorsakar going-concern varningar. 

Vi ställde upp hypoteser för att bepröva ifall kontroversiella variabler såsom genus och 

etnicitet på företagsledaren kunde påverka utfarandet av going-concern varningar. Den 

statistiska undersökningen visade inget samband mellan genus på företagsledaren och going-
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concern varningar för finansiellt belastade företag. Resultatet tyder på att kvinnliga 

entreprenörer i finansiellt belastade företag inte diskrimineras av svenska revisorer. Enligt 

denna studie sker det alltså inte någon särbehandling i granskningen av klientföretag där 

företagsledaren är en kvinna, även om majoriteten av de auktoriserade revisorerna i Sverige är 

män.  

Vi fann heller inte något samband mellan etnicitet på företagsledaren och going-concern 

varningar för finansiellt belastade företag. Undersökningsresultatet tyder på att 

invandrarföretagare inte löper större risk att erhålla going-concern varningar i förhållande till 

företag som har svenska företagsledare. Resultatet motsäger Steins (2000) rapport om att 

invandrarföretag har sämre förutsättningar på grund av problem med kapitalanskaffning och 

diskriminering.  

Vi ponerade att yngre företag skulle kunna utsättas för diskriminering av revisorer eftersom 

det kan finnas osäkerhetsfaktorer i dessa företag gällande exempelvis inkomster och 

finansiering (Olofsson, 2014). Klientföretagets ålder visade sig dock inte ha något tydligt 

samband till going-concern varningar för finansiellt belastade företag. 

Det tycks inte heller finnas något tydligt samband mellan bristande rutiner avseende 

inlämning av årsredovisning till bolagsverket och going-concern varningar för finansiellt 

belastade företag. Bristfälliga rutiner angående inlämning av årsredovisning torde alltså inte 

vara någon faktor som revisorer använder sig av för att grunda sitt going-concern beslut. 

Vi fann inget samband mellan konjunkturförändringar och going-concern varningar för 

finansiellt belastade företag. Dock är vi försiktiga med att dra några slutsatser från detta 

forskningsresultat eftersom operationaliseringen med fördel hade kunnat göras annorlunda. 

Revisorns kunskapsnivå har enligt denna undersökning inget samband med going-concern 

varningar för finansiellt belastade företag. Resultatet tyder på att revisorns oberoendesituation 

är av större betydelse än dennes kunskapsnivå vid själva beslutet om en going-concern 

varning skall utfärdas eller inte. Revisorns kunskapsnivå blir istället avgörande vid 

bedömningen om fallföretaget befinner sig i en obeståndssituation (Ruiz-Barbadillo et. al., 

2004, Arnold et. al., 2001). Dock är vi kritiska till operationaliseringen av denna variabel 

eftersom revisorns titel inte nödvändigtvis ger tillräcklig information om dennes 

kunskapsnivå. 
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Revisorns ämbetstid visade sig inte ha något tydligt samband med going-concern varningar 

för finansiellt belastade företag. Det uteblivna sambandet kan bero på att ökad ämbetstid 

potentiellt både ökar och minskar sannolikheten för att revisorn utfärdar going-concern 

varningar. Ämbetstiden ökar nämligen revisorns klientspecifika kunskap vilket underlättar 

processen att identifiera osäkerhetsfaktorer (Petty & Cuganesan, 1996; Bell et. al., 1997). 

Dock medför en ökad ämbetstid att revisorn potentiellt förlorar sin oberoendesituation 

eftersom det finns en risk att denne blir partisk vid längre samarbeten (DeAngelo, 1981; 

Geiger & Raghunandan, 2002; Carey & Simnett, 2006; Ye et. al., 2011). Vi framställde även 

hypotesen att ett byte av revisor kan reducera sannolikheten att erhålla en going-concern 

varning eftersom vissa finansiellt belastade företag kan försöka undvika negativa 

anmärkningar i revisionsberättelsen genom att byta revisor. Även denna hypotes kunde 

förkastas då vi inte fann något signifikant samband mellan byte av revisor och going-concern 

varningar. Resultatet tyder på att finansiellt belastade företag inte kan undvika going-conern 

varningar genom att byta revisor vilket även stämmer överens med internationella studier av 

Chow och Rice (1982); Krishnan (1994); Krishnan och Stephens (1995); Krishnan och 

Krishnan (1996); Geiger et. al. (1998).  

Vår studie visar dock att finansiellt belastade företag som befinner sig i ett ytterligare 

finansiellt trångmål då de förbrukat mer än halva sitt aktiekapital, löper större risk att erhålla 

going-concern varningar. Eftersom ett företags kreditbetyg bygger på beräkningsgrunder som 

kan liknas vid de som identifierar ett finansiellt trångmål, visar sig även denna variabel ha ett 

samband till going-concern varningar. Givet en finansiell belastning löper alltså företag som 

har ett sämre kreditbetyg eller förbrukat mer än halva sitt aktiekapital större risk att erhålla 

going-concern varningar, enligt denna undersökning. 

Vi fann även att de finansiellt belastade företag som har bristfälliga rutiner gällande 

inbetalning av skatter och avgifter är mer utsatta för going-concern varningar än företag som 

har välfungerande rutiner. Enligt intressentteorin kan det vara så att revisorn tar hänsyn till 

statens intressen i sådana varningssituationer eftersom han genom sin varning utdelar 

repressalier till företag som missköter skatteinbetalning.  

Revisionsbyråns storlek visade sig påverka revisorns beslut då denne utfärdar going-concern 

varningar. Enligt vår studie ökar sannolikheten för att en going-concern varning utfärdas till 

ett finansiellt belastat företag som en funktion av revisionsbyråns storlek. Resultatet tyder på 

att större revisionsbyråer utfärdar fler going-concern varningar till finansiellt belastade företag 
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jämfört med mindre byråer. Detta kan ha att göra med att de större revisionsbyråerna inte är 

lika ekonomiskt beroende till sina klienter och därmed i fler fall genomför en objektiv 

granskning (Carcello & Neal, 2003). Revisionsbyråer av större storlek brukar även 

tillhandahålla större resurser vilket kan medföra att de har lättare att identifiera företag som 

befinner sig i en obeståndssituation (Olofsson, 2014). 

En nära besläktad hypotesprövning visade att revisionsbyråns ekonomiska beroende till 

klientföretaget kan påverka utfärdandet av going-concern varningar. Vi fann att det 

ekonomiska beroendet minskar sannolikheten att en going-concern varning utfärdas till 

finansiellt belastade företag. Förklaringen till detta resultat kan finnas i att mindre 

revisionsbyråer i fler fall utför en partisk granskning eftersom de kan ha svårigheter med att 

behålla sitt oberoende mot större klienter (Carcello och Neal, 2000). Flertalet tidigare studier 

har funnit att ett högre revisionsarvode ökar sannolikheten för att going-concern varningar 

utfärdas till företag som senare går i konkurs. Dock har vi i denna undersökning 

operationaliserat det ekonomiska beroendet genom att studera förhållandet mellan 

revisionsarvodet och omsättning hos revisionsbyrån för uppdragsåret. Vi har även studerat 

finansiellt belastade företag istället för konkursföretag. Dessa förhållanden kan förmodligen 

förklara skillnader i forskningsresultat. Vi finner dock stöd för vårt undersökningsresultat i 

internationell forskning. Ettredge et. al. (2011) fann exempelvis bevis som tyder på att större 

klientföretag löper mindre risk att erhålla going-concern varningar.  

Slutligen fann vi även att utfärdandet av going-concern varningar till finansiellt belastade 

företag har minskat sedan revisionspliktens avskaffande år 2010. Dock är vi ytterst 

tveksamma till om det verkligen går att dra några slutsatser om huruvida det är 

revisionspliktens avskaffande som orsakat denna minskning. Mer sannolikt är att det är ett 

flertal olika faktorer kopplade till omgivningen som orsakat reduceringen, varav 

revisionspliktens avskaffande kan vara en av dem.  

8.2 Teoretiskt bidrag 
Vår studie utforskar hur svenska revisorer bedömer finansiellt belastade företags 

fortlevnadsförmåga. Vi förmedlar en bild över hur situationen ser ut i dagsläget och vilka 

faktorer som de svenska revisorerna faktiskt förknippar med sämre fortlevnadsförmåga. En 

fokusering har skett på finansiellt belastade företag och going-concern varningar ur ett mer 

generellt perspektiv. Detta faktum gör att vi fått en annorlunda infallsvinkel jämfört med 

tidigare svenska studier om going-concern varningar även om flertalet internationella studier 
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redan undersökt finansiellt belastade företag. De studerade faktorerna har delats in i generella 

kategorier, vilket gör att vi kan dra slutsatser om vilken specifik typ av faktorer som har en 

betydelse vid revisorns utfärdande av going-concern varningar. Vidare har vi även studerat ett 

flertal faktorer som till vår vetskap inte undersökts tidigare. Kontroversiella variabler såsom 

exempelvis företagsledarens kön och etnicitet samt klientföretagets ålder har undersökts för 

att studera ifall diskriminering förekommer i granskningsprocessen. Vi har även använt nya 

operationaliseringsmetoder för att undersöka variabler som redan studerats av andra forskare.  

Agentteorin har använts för att förklara revisorers agerande eftersom skillnader i 

informationsasymmetri mellan företag kan vara avgörande för revisorers insyn och därmed 

förmågan att identifiera obeståndssituationer. Dock behöver inte denna identifieringsprocess 

på något sätt vara avgörande för revisorns beslut då denne utfärdar going-concern varningar. 

Risken är dock att revisorn utfärdar en tvetydig anmärkning istället för en going-concern 

varning ifall denne har bristande insyn i verksamheten. Vår studie visar även att 

intressentteorin med fördel kan användas för att förklara revisorns utfärdande av going-

concern varningar. Enligt intressentteorin kan revisorns going-concern varningar fungera som 

en sorts repressalie till företag som står i skuld till viktiga intressenter i samhället. 

Sammanfattningsvis kan vi enligt denna studie konstatera att faktorer kopplade till 

klientföretaget, revisionsbyrån, relationen mellan revisionsbyrån och klientföretaget samt 

faktorer kopplade till omgivningen spelar roll vid utfärdandet av going-concern varningar för 

finansiellt belastade företag. Vi har dock inte funnit några belägg för att faktorer kopplade till 

revisorn påverkar utfärdandet av sådana varningar. Gällande faktorer kopplade till 

klientföretaget så visar det sig att en ytterligare finansiell belastning genom förbrukat 

aktiekapital, sämre kreditbetyg samt bristande rutiner vid inbetalning av skatter och avgifter 

har signifikanta samband med going-concern varningar. Alla dessa tre har en tydlig 

gemensam nämnare, de speglar nämligen en ohållbar ekonomisk situation där det finns en risk 

att klientföretaget inte besitter förmågan att kunna betala sina borgenärer. Dessa tre har alltså 

en tydlig finansiell koppling, medan de andra klientfaktorerna istället ger utryck för andra 

klientspecifika egenskaper. Eftersom det ekonomiska beroendet mot klientföretaget samt 

revisionsbyråns storlek uppvisar signifikanta samband tyder det på att oberoendesituationen är 

central vid revisorns utfärdande av going-concern varningar. Vi kan dra slutsatsen att det 

särskilt är ytterligare finansiellt kopplade klientspecifika faktorer samt faktorer kopplade till 

revisorns och revisionsbyråns beroendeställning mot klientföretaget som är avgörande vid 

utfärdandet av going-concern varningar för företag som redan är finansiellt belastade. 
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Eftersom inga av klientvariablerna bransch, kön, etnicitet, klientföretagets ålder eller 

bristande rutiner gällande inlämning av årsredovisning har någon tydlig finansiell koppling 

tyder det på att våra slutsatser angående finansiellt anknutna klientvariabler är befogade. De 

icke-finansiellt kopplade klientspecifika variablerna uppvisade nämligen inga samband mot 

going-concern varningar för finansiellt belastade företag. 

8.3 Praktiskt bidrag 
Normgivare och andra intressenter kan dra nytta av forskningsresultatet i denna studie 

eftersom resultatet ger en inblick i vilka faktorer som ligger till grund för svenska revisorers 

going-concern varningar. Studiens resultat tyder på att revisorers oberoendesituation har en 

stor betydelse för going-concern beslutet eftersom variabler såsom ekonomiskt beroende och 

storlek på revisionsbyrå har signifikanta samband till going-concern varningar för finansiellt 

belastade företag. Ifall revisorns oberoendesituation är hotad bör reglerare och normgivare 

vara medvetna om dessa förhållanden så de kan jobba för att lösa detta problem.  

Då storlek på revisionsbyrå verkar ha ett samband med utfärdandet av going-concern 

varningar, tyder det på att de större revisionsbyråerna förmodligen har lättare att behålla sitt 

oberoende mot klientföretaget. Detta kan dock även bero på att de större revisionsbyråerna 

innehar mer resurser i form av exempelvis humankapital, vilket kan underlätta för att 

identifiera osäkerhetsfaktorer i klientföretag. Dock bör det vara den större revisionsbyråns 

oberoendesituation som är den avgörande faktorn för att dessa byråer utfärdar fler varningar 

eftersom det enligt denna undersökning visar sig att revisorers kunskapsnivå inte har något 

tydligt samband till utfärdandet av going-concern varningar.  

Revisorers oberoendesituation undersöktes främst med hjälp av variablerna ekonomiskt 

beroende och revisorns ämbetstid, vilka placerades i kategorin relation mellan 

revisor/revisionbyrå och klientföretag. Enligt vår analys är det endast ekonomiskt beroende 

som har ett signifikant samband med going-concern varningar, vilket tyder på att revisorers 

oberoendesituation i större grad avgörs av kassaflöden än längd på relationen mellan revisor 

och klient.  

Eftersom det visar sig att de finansiellt belastade företag som har bristande rutiner gällande 

inbetalning av skatter och avgifter till staten löper större risk att erhålla going-concern 

varningar, tyder det på att revisorn tillgodoser särskilda intressenter i sitt beslut. Även dessa 

förhållanden bör normgivare och intresseorganisationer vara väl medvetna om i syfte att 

utveckla regelverk och rekommendationer där alla samhällets intressenter behandlas lika.   
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8.4 Framtida forskning 
Genom intervjuerna i vår kvalitativa förstudie fick vi indikationer på att företag som har 

utgifter för forskning och utveckling kan vara mer utsatta för going-concern varningar än 

andra företag på grund av osäkerheter kring framtida intäkter. Även FAR Akademi (2014) 

föreskriver att ett företags oförmåga att finansiera nödvändig utveckling av produkter eller 

andra viktiga investeringar kan utgöra skäl för utfärdandet av en going-concern varning. 

Eftersom det främst är större börsnoterade bolag som har denna typ av utgifter blev det svårt 

för oss att utforska om denna teori stämmer. Vårt urval bestod nämligen av företag från 

differentierade storleksnivåer och vi hade helt enkelt inte med tillräckligt många företag av 

denna storleksordning. Det vore därför intressant att utforska ifall företag som har betydande 

utgifter för forskning och utveckling verkligen löper större risk att erhålla going-concern 

varningar. 

I syfte att undersöka ifall etnicitet på företagsledaren påverkar utfärdandet av going-concern 

varningar hade operationaliseringen kunnat göras annorlunda än i denna undersökning. I vår 

studie gjorde vi två kategorier, en för invandrarföretagare och en för svenska företagare. 

Skillnader mellan olika invandrargrupper hade kunnat åskådliggöras genom att göra en 

indelning bestående av flera kategorier beroende på vilken invandrargrupp som representeras. 

Denna tolkning skulle förmodligen gynnat forskningsresultatet eftersom det ger en mer 

nyanserad bild av vilka företagare som löper större eller mindre risk att erhålla going-concern 

varningar.  

Även revisorns kunskapsnivå skulle med fördel kunna operationaliseras annorlunda. Vi 

använde revisorns certifiering som ett mått för revisorns kunskap. Framtida studier skulle 

exempelvis kunna använda antal år i branschen tillsammans med certifiering för att med större 

precision uppskatta revisorns kunskapsnivå. 

Våra urvalskriterier har begränsat undersökningen av konjunkturens inverkan på revisorns 

utfärdande av going-concern varningar. Ett mer lämpligt sätt att mäta konjunkturens påverkan 

är kanske att genomföra en longitudinell studie genom att studera två skilda tidsperioder där 

en underökning görs i en lågkonjunktur och en annan undersökning görs i en högkonjunktur. 

Urvalet ska då vara jämt fördelat mellan de två tidsperioderna i syfte att påvisa skillnader 

mellan perioderna. Resultatet skulle därmed tillförlitligare spegla konjunkturens inverkan på 

revisorns going-concern beslut. Tidigare svensk forskning (Lindberg och Skoglund, 2011) 

tyder nämligen på att fler varningar utfärdas i en lågkonjunktur.  
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10. Appendix 

10.1 Intervjuguide 
 

1. Har du någon gång utfärdat en going-concern varning? 

 

Förklaring: Denna fråga fungerar bra för att öppna en dialog med respondenten eftersom den 

adresserar revisorns bakgrund. Genom denna fråga får vi reda på om personen är kvalificerad 

för att svara på frågan. Det är viktigt att respondenten har egen erfarenhet från utfärdande av 

en varning för att denne ska ha en bättre förståelse för de bakomliggande faktorerna. 

 

2. Vilka varningssignaler hos klienten anser du är mest avgörande vid utfärdandet 

av en going-concern varning? 

 

Förklaring: Tanken med frågan är att vi främst vill se skillnader mellan respondenterna i 

svaret på frågan, om de nu skiljer sig åt. Det blir också intressant att se hur små byråer skiljer 

sig ifrån de större. Vi kommer även att få ett svar svart på vitt om vilka som är de viktigaste 

varningssignalerna vid utfärdandet, vilket kommer att vara teorigrundande för hypoteserna. 

Genom denna fråga kan vi eventuellt även få insikter om andra faktorer som är avgörande för 

utfallet av going-concern beslutet. 

 

3. Finns det några ytterligare varningssignaler eller faktorer som är av betydelse, 

om det finns tvivel angående beslutet om ett företags fortlevnad? 

 

Följdfrågor: Kan det vara en varningssignal om klientföretaget lämnar in årsredovisning för 

sent? Har du märkt om det är någon viss typ av företagsbransch som är mer drabbade av 

varningar än andra? 

Förklaring: Frågan är som en typ av följdfråga till den föregående frågan, tanken är att frågan 

ska ta oss ännu djupare in i revisorns tankegångar kring bakomliggande faktorer för 

varningen. Följdfrågorna ställs om respondenten inte kommer på någon annan faktor, frågan 

blir därmed strukturerad. Den ställs också för att bestyrka eller bestrida hur företagets rutiner 

kan fungera som en bakomliggande faktor till varningen, som kan bli användbar till vår 

teoriutformning inför genererande av en hypotes.  
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4. Är det ett svårt beslut att utfärda en going-concern varning? Om så är fallet, 

varför?  

 

Förklaring: Frågan ställs för att utreda hur respondentens bakomliggande inställning till 

varningen ser ut. Det går också möjligen att få en förklaring till varför träffsäkerheten är 

enbart 12 % i Sverige. Det är även spännande att se om stora och små revisionsbyråer skiljer 

sig åt i svaret på denna fråga. 

 

5. Hur pass betydande är regelverken i beslutet om huruvida ett företag är en 

going-concern? 

 

Följdfrågor: Har byrån någon speciell egen rutin/ regelverk/ praxis som är avgörande för när 

ett företag ska bli belastat med en going- concern varning? Är magkänslan viktig/ avgörande?  

Förklaring: Tanken är att frågan ska utreda vilken inverkan ett regelverk har på processen vid 

utfärdandet av en varning. Följdfrågan ställs om respondenten svara på ett sätt där regelverket 

inte tycks vara betydande för varningens utfärdande.      

 

6. Det har visat sig att svenska revisorer är mindre benägna att utfärda going-

concern varningar om man jämför med revisorer från andra länder. Tror du det 

finns någon anledning till att revisorer skiljer sig åt mellan länderna gällande 

going-concern beslutet? 

 

Följdfråga: Kan det bero på en annan inställning eller vad ligger bakom skillnaden tror du? 

Förklaring: Frågan är väldigt fri och respondenten får komma med egna åsikter om vad det 

kan bero på. Följdfrågan ställs om respondenten inte kommer upp med något svar på 

huvudfrågan.   
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7. Tror du att det är stor skillnad mellan revisionsbyråer gällande beslutet om att 

utfärda going concern varningar? Om så är fallet, varför? 

 

Förklaring: Frågan ger oss insikter om huruvida undersökningsvariabeln, revisionsbyråns 

storlek, har ett samband med utfärdandet av going-concern varningar. Genom frågan kan vi 

förhoppningsvis få fram hur revisionsbyråer skiljer sig åt gällande utfärdandet av varningarna. 

Kan det exempelvis vara så att större revisionsbyråer har större press på sig att utfärda 

korrekta varningar då de har större ryktesrisk? 

 

8. Märker ni någon skillnad i antalet utfärdanden av varningar sedan finanskrisen 

med tanke på att allmänheten ställer allt högre krav på revisorer? 

 

Följdfråga: Märker ni någon skillnad i antalet utfärdanden av varningar vid 

konjunktursvängningar i ekonomin? 

Förklaring: Med tanke på revisionsgapet är det intressant att utforska om revisorerna känner 

sig pressade att göra fler korrekta varningar.  
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10.2 Linjär regressionsanalys – VIF värden 
 

 

Tabell 22: VIF-värden 

 

  

Variabel VIF 

 

Könägare 1,139 

Ålder 1,511 

Etnicitet 1,086 

Kreditbetyg 1,512 

Trångmål 1,266 

Rutiner 1,390 

Kunskap 1,145 

Revisionsbyråer 6,530 

Konjunktur 1,167 

Ämbetstid 1,662 

Byteavrevisor 1,425 

Revisionspliktens avskaffande 1,380 

Skatter & avgifter 1,422 

Antalanställda 1,594 

Vinstmarginal 1,307 

Ekonomiskt beroende 6,154 
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10.3 SNI-koder 
A. Jordbruk, skogsbruk och fiske 1-3  

B. Utvinning av mineral 5-9 (Ej representerad i urvalet) 

C. Tillverkning 10-33 

D. Försörjning av el, gas, värme och kyla 35  

E. Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 36-39 

F. Byggverksamhet 41-43 

G. Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 

H. Transport och magasinering 49-53 

I. Hotell- och restaurangverksamhet 55-56  

J. Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63  

K. Finans- och försäkringsverksamhet 64-66  

L. Fastighetsverksamhet 68 

M. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75  

N. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82  

O. Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 (Ej representerad i 

urvalet)  

P. Utbildning 85 

Q. Vård och omsorg 86-88  

R. Kultur, nöje och fritid 90-93  

S. Annan serviceverksamhet 94-96  
T. Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget 

bruk 97-98 (Ej representerad i urvalet) 

U. Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 99 (Ej 

representerad i urvalet) 

 

10.4 Utförandet av testerna i statistikprogrammet SPSS 
1. Överföring av data från Excel till SPSS 

2. Ange typ av variabel under Variable view, (nominal, ordinal eller scale) ändra kod på 

revisionsbyrå till ordinal variabel, kreditbetyg till scale och ämbetstid till scale. 

3. Logaritmera variablerna ekonomiskberoende, antal anställda och vinstmarginal under 

menyn Transform – Compute variable  

4. Genomför binär logistisk regression genom menyn: Analyze – Regression – Binary 

Logistic 


