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Sammanfattning 
 
Efter flertalet revisionsskandaler under åren har det blivit populärt att kritisera revisorn och 
ifrågasätta kvaliteten på den utförda revisionen. Revisorn har ett ansvar att informera om det 
finns väsentliga osäkerheter kring ett företags förutsättningar för fortsatt drift och att utfärda en 
fortlevnadsvarning innebär en hel del tuffa beslut och bedömningar. Dock finns det faktorer 
som kan påverka revisorns agerande så som revisorns närhet till klienten, byråtillhörighet och 
risken för rättsliga åtgärder. Tidigare studier har även visat på att det finns skillnader i 
revisionskvaliteten mellan män och kvinnor.  
 
Syftet med studien är att undersöka hur olika faktorer påverkar revisorns utfärdande av 
fortlevnadsvarning och därmed se vad det har för påverkan på revisionskvaliteten. Syftet är 
även att undersöka eventuella skillnader som finns i den svenska kontexten jämfört med tidigare 
studier i andra länder.  
 
För att undersöka sambandet genomfördes en kvantitativ studie där årsredovisningar och 
revisionsberättelser från svenska konkursdrabbade företag studerades. Studiens resultat visar 
på att det finns ett samband mellan finansiell stress och revisorns utfärdande av 
fortlevnadsvarning men dock gick det inte att påvisa något samband för variablerna kön, 
byråtillhörighet och ålder på företag. Resultatet visar även att revisionskvaliteten och 
utfärdandet av fortlevnadsvarningar i Sverige skiljer sig från andra länder.  
 
 
Nyckelord: Fortlevnadsvarning, Revisionskvalitet, Big 7, Finansiell stress, Revisorns kön 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

Abstract 
 
After a numerous audit scandals over the years, it has become popular to criticize the auditor 
and question the audit quality. The auditor has a responsibility to inform if they have significant 
doubts about the continuity of a company. The issuing of a going-concern involves a lot of 
tough decisions and assessments for the auditor. However, there are factors that may affect the 
auditor’s actions such as the auditor’s closeness to the client, audit firm and the risk of legal 
action. Previous studies have also shown that there’s a difference in audit quality between men 
and women. 
 
The purpose with this paper is to study how different factors affect the auditor’s issuance of a 
going-concern and thus see how it affects the audit quality. The purpose is also to study any 
differences that exist in the Swedish context as compared to previous studies in other countries. 
 
To examine the relationship between going-concern and the variables, a quantitative study was 
conducted in which annual reports and audit reports from Swedish bankrupt companies were 
studied. The results of the study indicate that there is a relation between financial distress and 
a going-concern, but it was not possible to detect any relation to variables such as gender, audit 
firm and the age of the client. The result also shows that the audit quality and the issuance of a 
going-concern in Sweden differs from other countries. 
 
 
Keywords: Going-concern, Audit quality, Big 7, Financial distress, Auditor gender 
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1. Inledning 
I detta avsnitt presenteras en bakgrund och en problematisering kring det valda ämnet. Vidare 

beskrivs syftet med studien samt dess frågeställningar. 

 

1.1 Bakgrund 

År 1983 infördes krav på att alla aktiebolag måste ha en auktoriserad revisor, men redan under 

tidigare år har behovet av auktoriserade revisorer uppmärksammats. Efter den stora 

börskraschen i USA 1929 så infördes Securities Act som innebar att företag behövde lämna 

finansiell information samt att denna skulle revideras. Börskraschen i USA påverkade även 

Sverige eftersom att Kreugerkoncernen finansierade sin verksamhet med kortfristiga lån och 

när företagen i USA började gå i konkurs ledde det till att dessa lån drogs in och Kreuger 

hamnade i akut likviditetsbrist, vilket senare resulterade i konkurs. Kreugerkraschen följdes av 

två stora konsekvenser, den första konsekvensen var att Kreugerkoncernens revisor Anton 

Wendler hamnade i fängelse. Wendler hade rekryterats från en revisionsbyrå som ägdes av 

Kreuger & Tolls finansdirektör vilket gjorde att oberoendefrågan starkt ifrågasattes. Den andra 

stora konsekvensen var att det bidrog till en ökad reglering kring koncernredovisning i Sverige 

då Kreugerkoncernen inte hade upprättat en koncernredovisning, vilket troligtvis hade lett till 

att problemen upptäckts tidigare. (Carrington, 2014) 

 

Giroux (2008) förklarar att efter Kreugerkraschen har flertalet företagsskandaler uppdagats och 

dessa har flera gånger om överraskat och chockerat omvärlden, som exempelvis Enron och 

Worldcom. Enron var USA:s sjunde största företag och år 2001 gick Enron i konkurs då det 

hade uppdagats att företaget gjort kontinuerliga bokföringsbrott för att öka intäkterna och 

gömma förlusterna (Giroux, 2008).  Enron använde sig av mark-to-market redovisning som 

innebar att de skulle redovisa deras långtidskontrakt till dess verkliga värde, vilket ledde till att 

ledningen kunde använda egna bedömningar och antaganden för att bedöma det verkliga värdet 

(Healy & Palepu, 2003). Giroux (2008) förklarar att strax efter Enronskandalen så kantades 

omvärlden av Worldcomkonkursen år 2002. Worldcom var ett större bolag än Enron och 

således blev Worldcom det största företaget som gått i konkurs i amerikansk historia. De gick 

i konkurs på grund av att deras redovisning var missvisande och felaktig (Giroux, 2008). 
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Det ifrågasattes hur det kunde gå så långt innan Enrons missledande redovisning upptäcktes 

och varför revisionsbolaget Arthur Andersen inte rapporterade om företagets ställning tidigare 

(Healy & Palepu, 2003). Arthur Andersen var den ansvariga revisionsbyrån även i Worldcom, 

men år 2002 fick de sparken och KPMG tog över arbetet som revisionsbyrå (Giroux, 2008). 

Arthur Andersen dömdes för försvårande av utredning och gick i konkurs 2002, vilket ledde till 

att det istället för fem stora internationella revisionsbyråer enbart fanns fyra kvar (Kaplan & 

Williams, 2012).  Efter dessa skandaler har det blivit populärt att kritisera revisorn och 

ifrågasätta kvaliteten på den utförda revisionen, speciellt revision som är utförd av de större 

revisionsbyråerna (Francis, 2004). 

  

Enligt Öhman (2007) handlar revision om att säkra kvaliteten på ett företags 

redovisningsinformation som görs tillgänglig för intressenter och därmed fungerar revisionen 

som ett kvitto på att kvaliteten på informationen är godkänd. Således styrks pålitligheten i 

företagets redovisning och förvaltning, vilket enligt Carrington (2014) även visar övriga 

intressenter att företaget strävar efter att följa de lagar och regler som finns. Carrington förklarar 

att andra intressenter och organisationer, utöver aktieägare och långivare, kan även de dra nytta 

av att företag använder sig av revision då de kan säkerställa att den finansiella informationen är 

tillförlitlig. Ett exempel Carrington tar upp är leverantörer som måste försäkra sig om företagets 

förmåga att betala innan de exempelvis ingår ett avtal med företaget. 

  

Svenska revisorer måste följa de internationella revisionsstandarder som heter International 

Standards on Auditing (ISA), som finns för att revisorerna ska utföra revision i enlighet med 

god revisionssed som finns i Sverige. Då ISA enbart är en standard så kommer den prioriteras 

bort om det uppstår oenighet med svensk lag, då lagen alltid går före ISA (Carrington, 2014). 

Revisorn ska under arbetet ta hänsyn till god revisionssed och god revisorssed, vilket är 

standarder som definierar hur revisionsarbetet ska gå till och ställer krav på revisorns 

dokumentation, planering och rapportering av uppdraget (Revisorsinspektionen [RI], u.å. a). 

Detta beskrivs i Aktiebolagslagen 9 kapitel 3 § (SFS 2005:551); 

  

“Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den 

verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och 

omfattande som god revisionssed kräver.” 
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Informationen i revisionsberättelsen är i första hand ämnad för bolagets ägare, men även många 

intressenter lägger stor vikt vid den (Carrington, 2014). Carrington förklarar vidare att i 

revisionsberättelsen uttalar sig revisorn bland annat kring huruvida årsredovisningen är korrekt 

upprättad, i enlighet med årsredovisningslagen, samt om hen tillstyrker eller avstyrker resultat- 

och balansräkningen och rekommendationer kring ansvarsfrihet för verkställande direktören 

och styrelsens ledamöter. Revisorn har även ett ansvar för att informera om det finns väsentliga 

osäkerheter kring ett företags förutsättningar för fortsatt drift (Carrington, 2014), vilket enligt 

Öhman (2016) är en av de svåraste bedömningarna en revisor behöver göra.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Det finns en problematik i att revisorn ska agera opartiskt då revisorerna känner ett ekonomiskt 

beroende av klienterna, i form av revisorsarvode, vilket kan bidra till opartiskhet i revisorns 

agerande (Öhman, 2016). En annan faktor som påverkar revisorns agerande och dess 

objektivitet är närheten och relationen till klienterna (Bamber & Iyer, 2007; Öhman, 2016). I 

studien av Bamber och Iyer (2007) visar resultatet på att revisorns närhet och identifiering med 

en klient kan försämra revisorns omdöme och objektivitet, vilket kan leda till att revisorn är 

mer benägen att se förbi ett väsentligt problem. Det kan diskuteras om revisorns närhet och 

relation till klienten kan påverka revisorns subjektiva bedömning av företaget. 

 

DeAngelo (1981) definierade revisionskvalitet som sannolikheten att revisorn både upptäcker 

och rapporterar en “överträdelse” i klientens finansiella rapport. Denna definition av 

revisionskvalitet har använts i flertalet andra studier (Francis, 2011; Svanström, 2008; 

Vanstraelen, 2002) och kommer även att användas som definition i denna studie. 

Revisionskvaliteten kan påverkas av flera olika faktorer och det har visat sig att byråtillhörighet 

kan påverka då ett flertal tidigare studier påvisat att revisionsbyråer som ingår i Big 4 levererar 

en högre revisionskvalitet än de andra (Francis & Yu, 2009; Lawrence, Minutti-Meza & Zhang, 

2011). Big 4 består av de fyra största revisionsbyråerna Deloitte, Ernst & Young, KPMG och 

PwC (Francis & Yu, 2009). I Sverige benämns de sju största revisionsbyråerna som Big 7 och 

där ingår, utöver Big 4, revisionsbyråerna BDO, Mazars och Grant Thornton (Lennartsson, 

2018; Marténg, 2018).  
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En förklaring till varför Big 4 levererar en högre revisionskvalitet kan vara att större 

revisionsbyråer inte är lika ekonomisk beroende av sin klient. Till skillnad från mindre 

revisionsbyråer som inte har lika stora klientportföljer och där en förlust av en klient leder till 

en stor ekonomisk påverkan (Francis, Michas & Yu, 2013; Lawrence et al., 2011; Reynolds & 

Francis, 2000). Johnson, Khurana och Reynolds (2002) ger stöd för sambandet mellan Big 4 

och revisionskvalitet med argument om att kompetensnivån är högre i revisionsbyråer som 

tillhör Big 4 då de lägger större resurser på utbildning och ofta har specialistavdelningar. 

Däremot beskriver Lawrence et al. (2011) att revisionsbyråer som inte tillhör Big 4 har en bättre 

kunskap om sina klienter då de har möjlighet till att få en närmare och bättre relation till 

klienterna och borde då upptäcka oegentligheter lättare. Dock behövs det påpekas att förväntan 

i Sverige är att revisorer har en liknande kompetens oavsett om de tillhör Big 7 eller en mindre 

byrå. Enligt Svanström (2008) så beror detta på att det inte skiljer sig i utbildningsnivå oavsett 

vilket universitet eller högskola revisorn utbildar sig på, vilket innebär att de flesta revisorer 

ska ha tillräckligt hög kompetens för att upptäcka felaktigheter i redovisningen. 

Sammanfattningsvis så beror revisionskvaliteten på graden av revisorns oberoende och 

kompetens (Ruiz-Barbadillo, Gómes-Aguilar, De Fuentes-Barberá & García-Benau, 2004). 

  

I företag där det finns väsentliga osäkerheter är granskning av fortsatt drift väldigt svårt och 

innehåller en hel del tuffa beslut och svåra bedömningar för revisorn, och beslutet om att utföra 

en fortlevnadsvarning ställer höga krav på revisorn i form av gott omdöme och professionalism 

(Hjalmarsson & Malmström, 2017; Tucker, Matsumura & Subramanyam, 2003). Detta 

bekräftas av tidigare forskning som visar på att revisorns träffsäkerhet i att förutspå vilket 

företag som kommer överleva är liten (Carrington, 2014). Det finns flera faktorer som kan 

påverka träffsäkerheten i revisorns uttalande. I en artikel i Balans av Persson, Karlsson och Yrjö 

(2014) visar en studie från Linnéuniversitetet att revisorn hellre varnar en gång för mycket än 

för lite då det är större risk att revisorn riskerar en stämning om hen inte utfärdat en varning 

och företaget går i konkurs, än tvärtom. Tidigare studier motsäger detta resultat och säger att 

revisorer har en motvilja till att utfärda varningar om fortsatt drift (Vanstraelen, 2003). Det 

finns även en risk med att om revisorn ger ett felaktigt antagande om företagets fortlevnad så 

kan det leda till en självuppfyllande profetia, vilket innebär att företaget går i konkurs på grund 

av att de fått en fortlevnadsvarning (Carrington, 2014; Citron & Taffler, 2001; Hjalmarsson & 

Malmström, 2017).  En effekt av den självuppfyllande profetian är att ett uttalande om 

fortlevnad kan påskynda ett företags konkurs, vilket kan leda till att revisorernas beslut 
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påverkas och att de i mindre utsträckning uttrycker en varning om företags fortlevnad (Tucker 

et al., 2003). 

  

Hardies, Breesch och Branson (2016) genomförde en studie på belgiska företag och undersökte 

om det fanns ett samband mellan revisorns kön och revisionskvaliteten, då andra studier har 

visat att kvinnor är mer riskaverta och att de är mer motvilliga till att ta risker jämfört med män 

(Birnberg, 2011; Ruiz-Barbadillo et al., 2004). Studien visar att kvinnor är mer benägna att 

utfärda varning om fortsatt drift till finansiellt stressade företag, och det föreslås i studien att 

kvinnliga revisorers uppförande är mer anpassat till att tjäna allmänintresset medan manliga 

revisorer är mer anpassade till den intäktsorienterade aspekten (Hardies et al., 2016). Tidigare 

studier visar även på att det finns andra dimensioner som påverkar revisorns benägenhet att 

utfärda fortlevnadsvarning. Ruiz-Barbadillo et al. (2004) förklarar att revisorns kompetens samt 

risken att företaget byter revisor om de får en fortlevnadsvarning och sedan överlever, påverkar 

benägenheten att utfärda en varning om fortsatt drift. Andra studier visar på att revisorer även 

tar i beaktande risken med att deras rykte försämras samt att revisorn kan stå inför rättsliga 

åtgärder som kan innebära kostnader för revisorn om en varning om fortsatt drift felaktigt 

utfärdas (Geiger & Rama, 2006; Ruiz-Barbadillo et al., 2004; Vanstraelen, 2003). Majoriteten 

av studierna som undersöker revision är utförda i USA och det finns inte många studier 

genomförda i Sverige som undersöker revision på samma sätt. Således går det att diskutera ifall 

liknande resultat går att uppmäta på svenska företag då risken för rättsliga åtgärder mot en 

revisor i Sverige är låg jämfört med USA (Svanström, 2008). 

 

Tidigare studier om revisionskvalitet har använt olika indikatorer för att mäta kvaliteten då det 

är ett diffust ämne som är svårt att observera (Hardies et al., 2016). Flertalet forskare har använt 

sannolikheten att revisorn utfärdar en fortlevnadsvarning som ett mått på revisionskvalitet 

(Geiger & Rama, 2006; Hardies et al., 2016; Knechel & Vanstraelen, 2007; Sormunen, 

Jeppesen, Sundgren & Svanström, 2013; Vanstraelen, 2002) och med hänsyn till detta så 

kommer denna studie också använda utfärdandet av fortlevnadsvarningar som ett mått på 

revisionskvalitet.  
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur olika faktorer påverkar revisorns utfärdande av 

fortlevnadsvarning och därmed studera vad det har för påverkan på revisionskvaliteten. Studien 

ämnar även att undersöka eventuella skillnader som finns i den svenska kontexten jämfört med 

tidigare studier i andra länder. 

 

1.4 Frågeställningar  

Vilka faktorer är det som påverkar revisionskvaliteten? 

• Finns det ett samband mellan revisorns utfärdande av fortlevnadsvarning och revisorns 

kön? 

• Finns det ett samband mellan revisorns utfärdande av fortlevnadsvarning och finansiell 

stress? 

• Finns det ett samband mellan revisorns utfärdande av fortlevnadsvarning och Big 7? 

• Finns det ett samband mellan revisorns utfärdande av fortlevnadsvarning och ålder på 

företag? 

 

1.5 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att endast undersöka svenska företag som inlett konkurs.   
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2. Teoretisk referensram 
I nedanstående avsnitt kommer en presentation av de teorier och tidigare forskning som anses 

relevanta för studien och dess forskningsområde. Den teoretiska referensramen är primärt 

inriktad mot revisionskvalitet och faktorer som påverkar revisionen. 

 

2.1 Revisionskvalitet 

Revisionskvalitet definieras som sannolikheten att revisorn upptäcker samt rapporterar en 

överträdelse i klientens finansiella rapport (DeAngelo, 1981). Enligt revisionsstandarder 

uppnås revisionskvalitet genom att med hjälp av accepterade redovisnings- och 

revisionsprinciper utföra en korrekt revision (Francis, 2011). Enligt Francis är det dock inte så 

enkelt att definiera revisionskvalitet utan det är ett flertal faktorer som påverkar kvaliteten på 

revisionen (Francis, 2011), så som längden på förhållandet till klienten och byråtillhörighet 

(Francis, 2004). Även kön har visat sig ha en påverkan på hur individer samlar in information 

samt processar den och tidigare studier har visat på att kvinnliga revisorer upptäcker fler 

potentiella överträdelser än manliga revisorer (Breesch & Branson, 2009). 

  

Enligt Ruiz-Barbadillo et al. (2004) består revisionskvalitet av två komponenter; revisorns 

kompetens och revisorns oberoende. Revisorns kompetens och kunskap är kopplat till 

sannolikheten att hen upptäcker en överträdelse, medan sannolikheten att revisorn rapporterar 

det upptäckta felet beror på dess oberoende från klienten (Breesch & Branson, 2009), vilket 

även påverkas av hur länge revisorn har haft en klient. Enligt Francis (2004) går det dock att 

diskutera om revisorns beroende till klienten påverkar revisionskvaliteten på ett negativt eller 

positivt sätt då revisorn kräver kunskap om klienten för att kunna göra ett bra revisionsarbete, 

vilket inte går om revisorn är för oberoende eller inte har någon närhet till klienten. 

  

Francis (2004) förklarar att det går även att relatera revisionskvalitet till revisionsmisslyckande, 

och med det menas att ju större misslyckande desto sämre är revisionskvaliteten. Vidare visar 

Francis (2004) på att för att undersöka huruvida revisionskvaliteten är hög eller låg måste 

fördelarna med revision vägas mot kostnaderna med revision. Således måste företaget se till att 

de inte betalar ett för högt revisionsarvode i jämförelse med revisionskvaliteten och fördelarna 

med revision (Francis, 2004). I en senare studie av Francis (2011) utvecklar han 

revisionsmisslyckande med att definiera det som revisorns misslyckande med att vara 
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oberoende eller om revisorn inte lyckats samla in tillräckliga revisionsbevis och felaktigt 

utfärdar en ren revisionsberättelse, det vill säga att revisorn uttalar sig felaktigt om klientens 

finansiella tillstånd.  

 

2.1.1 Finansiell stress 
En faktor som flertalet tidigare studier har identifierat, som påverkar utfärdandet av 

fortlevnadsvarningar och revisionskvaliteten, är om företaget är i finansiell stress (Ruiz-

Barbadillo, et al., 2004; Tagesson & Öhman 2015). Enligt Ruiz-Barbadillo et al. (2004) 

kommer sannolikheten att företaget erhåller en fortlevnadsvarning öka ju högre grad av 

finansiell stress företaget befinner sig i. Således leder det till att företagets finansiella situation 

påverkar revisorns beslut i att utfärda en varning om fortsatt drift. Dock var det enbart 100 av 

1 199 företag i deras studie som fick en fortlevnadsvarning och de menar att överlag så känner 

revisorer en motvilja till att utfärda en varning om fortsatt drift (Ruiz-Barbadillo et al., 2004). 

Även Tagesson och Öhman (2015) samt Hardies et al. (2016) bekräftar att finansiellt stressade 

företag har en större sannolikhet att få fortlevnadsvarningar. 

 

2.2 Skillnader mellan länder 

De flesta tidigare studier om revision har genomförts i anglosaxiska länder, vilket gör att 

resultatet i en svensk studie förväntas skilja sig mot dessa studier. Detta då det är en annan 

kontext i Sverige där redovisning och revision karaktäriseras av lagar och regler och bolagen 

finansieras ofta genom banklån (Tagesson & Öhman, 2015). Den svenska kontexten 

karaktäriseras även av att de finansiella rapporterna är starkt kopplade till beskattning 

(Vanstraelen, 2003). Andra skillnader är att de rättsliga kostnaderna är låga i Sverige jämfört 

med anglosaxiska länder, och med rättsliga kostnader menas kostnader som uppstår vid 

rättstvister (Vanstraelen, 2002). Det finns även en risk för revisorn att bli av med sin 

auktorisation vid ett revisionsmisslyckande vilket innebär att revisorn inte längre kan arbeta 

som revisor. Mellan 2005–2009 var det 6,9 procent av revisorerna i Sverige som fick 

disciplinära åtgärder och en procent av alla auktoriserade revisorer fick sin auktorisation 

indragen (Sundgren & Svanström, 2013). Studier har visat att risken för rättsliga kostnader och 

följder i Sverige är låg (Nasution & Jonnergård, 2017; Sormunen et al., 2013; Sundgren & 

Svanström, 2013; Tagesson & Öhman, 2015). 
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Dessa olikheter har gjort att forskningen i de olika länderna har visat på en stor skillnad i 

revisorns utfärdande av varningar om fortsatt drift till konkursdrabbade företag. Studier i 

anglosaxiska länder visar på att cirka 50 procent av konkursföretagen erhöll en varning om 

fortsatt drift innan konkurs (Geiger & Rama, 2006), medan Knechel och Vanstraelen (2007) 

påvisar i sin studie av belgiska företag att 36 procent av konkursföretagen erhöll en varning om 

fortsatt drift. I Studien av Sundgren och Svanström (2004) så visade forskarna på en skillnad i 

utfärdandet av fortlevnadsvarningar inom Norden och exempelvis i Danmark så hade revisorn 

utfärdat varning om fortsatt drift i 48 procent av de företag som gått i konkurs medan det 

däremot i Sverige var 18 procent av revisorerna. Forskarnas resultat visade på att i Norge 

uppgick det till 25 procent och Finland hade ett resultat på 20 procent. Tagesson och Öhman 

(2015) visade i sin studie av svenska företag på att 21,8 procent av konkursdrabbade företag 

erhöll en varning om fortsatt drift innan konkursen.  Sundgren och Svanströms (2014) 

förklaring till att Norge och Danmark procentuellt sett oftare utfärdar varningar är att de har 

tillämpat rapporteringen om fortsatt drift enligt ISA en längre tid. Norge började tillämpningen 

1987 och Danmark år 1981 vilket innebär att revisorerna har längre erfarenhet av 

rapporteringen av fortsatt drift (Sundgren & Svanström, 2014). 

 

2.3 Institutionell teori 

Deegan och Unerman (2011) förklarar att institutionell teori används för att förklara varför 

olika organisationer som agerar inom samma område tenderar att bli lika varandra. Den 

förklarar hur olika former av organisationer blir institutionaliserade på grund av diverse 

tvingande, normativa och härmande påtryckningar (Deegan & Unerman, 2011). Således ger 

den en förklaring till varför företag som finns inom samma bransch har en tendens till att bli 

likartade (Dimaggio & Powell, 1983). Enligt Dimaggio och Powell (1983) är företag mer 

diversifierade i början och skiljer sig åt, men ju mer etablerat företaget blir desto mer går de 

mot att likna andra företag inom samma bransch. Institutionell teori är aktuell för denna studie 

då skillnader i revisionskvalitet mellan olika revisionsbyråer undersöks.  

  

För att förklara den procedur som leder till att företagen efterliknar varandra så finns det inom 

institutionell teori ett begrepp som heter isomorfism. Isomorfism delas upp i tre olika former; 

tvingande, imiterande och normativ. Den tvingande isomorfismen uppstår när organisationer 

känner press, både informell och formell, från andra organisationer. Det kan till exempel handla 
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om att viktiga intressenter som företaget är beroende av ställer krav på företaget, vilket gör att 

organisationen känner sig tvungen att förändras. (Deegan & Unerman, 2011) Den andra 

isomorfismen, imiterande, handlar om att företag har en benägenhet att efterlikna och kopiera 

andra, mer framgångsrika organisationer, för att uppnå legitimitet och konkurrensfördelar 

(Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015). Imitationen uppstår oftast i organisationer som 

känner osäkerheter kring sin verksamhet (Eriksson-Zetterquist et al., 2015). Den sista 

isomorfismen, normativ, beskriver hur det finns press och förväntningar inom olika grupper 

och professioner. Normer inom företag och även professioner gör att människor agerar på ett 

visst sätt för att inte verka annorlunda och för att det är så de bör agera (Deegan & Unerman, 

2011). 

 

Institutionell teori används inom revisions- och redovisningsområdet för att analysera 

processen av hur upprättandet och utformandet av redovisningsstandarder görs. Teorin används 

som ett komplement till både legitimitet och intressentteorin vid förklaring av redovisning och 

för att ge en förståelse till hur organisationer tenderar att förändras och reagera på de olika 

sociala påtryckningar och förväntningar från samhället. (Deegan & Unerman, 2011) 

 

2.4 Byråtillhörighet 

Tidigare studier visar på att de större revisionsbyråerna som benämns Big 4 levererar en högre 

revisionskvalitet jämfört med de mindre revisionsbyråerna (Francis & Yu, 2009; Lawrence et 

al., 2011). Forskningen visar även på att det är mer troligt att Big 4 utfärdar mer träffsäkra 

varningar om fortsatt drift jämfört med revisionsbyråer som inte tillhör Big 4 (Francis et al., 

2013; Francis & Yu, 2009). 

  

Ett argument till varför Big 4 levererar en högre revisionskvalitet är att revisorer som tillhör 

Big 4 oftast har fler jämlika kollegor som de kan konsultera med vid problem och därför nå en 

högre revisionskvalitet (Francis & Yu, 2009). Big 4 har även ett större rykte att skydda och 

antas därför leverera en högre revisionskvalitet (Lawrence et al., 2011). Revisionsbyråer som 

tillhör Big 4 har fler klienter än en revisionsbyrå som inte tillhör Big 4, vilket leder till att Big 

4 har ett mindre ekonomiskt beroende till en enskild klient (Lawrence et al., 2011). Flertalet 

tidigare studier har visat på att Big 4 levererar en högre revisionskvalitet då de är mindre troliga 

att kompromissa på sitt oberoende till klienten, då den ekonomiska förlusten av en klient inte 
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är lika stor för Big 4 som den kan vara för en mindre revisionsbyrå (Francis et al., 2013; Gray 

& Manson, 2000; Lawrence et al., 2011; Reynolds & Francis, 2000). 

 

Lawrence et al. (2011) beskriver att revisionskvaliteten inte borde bli påverkad av 

revisionsbyråns storlek då både Big 4 och de som inte tillhör Big 4 måste hålla sig till en viss 

nivå av revisionskvalitet, då de måste följa samma regelverk och standarder. Ett annat 

motargument till att Big 4 skulle leverera högre revisionskvalitet är att revisionsbyråer som inte 

tillhör Big 4 har en bättre kunskap om lokala företag och får en bättre relation till sina klienter 

(Lawrence et al., 2011). Detta kan leda till att revisorn lättare kan upptäcka oegentligheter, men 

dock kan detta påverka revisorns oberoende då revisorn har en större närhet till klienten 

(Lawrence et al., 2011).  Boone, Khurana och Raman (2010) motsäger även de tidigare studiers 

resultat och visar på väldigt svaga bevis för att Big 4 har en högre benägenhet att utfärda 

varningar om fortsatt drift. Eshleman och Guos (2014) studie motsäger också tidigare studier 

och visar på att Big 4 inte levererar en högre revisionskvalitet. 

  

I en studie gjord av Bauwhede och Willekens (2004), som undersökte privata företag i Belgien, 

påvisades inget stöd för att revisorer tillhörande Big 4 levererar en högre revisionskvalitet än 

revisorer som inte tillhör Big 4. Detta styrks även av Maijoor och Vanstraelen (2006) som 

enbart fann ett samband mellan Big 4 och revisionskvalitet hos företag i Storbritannien, men 

inte i länder som Frankrike och Tyskland. Enligt Svanström (2008) kan skillnaden bero på att 

det inte lika frekvent förekommer rättsprocesser mot revisorer i ett land som exempelvis 

Belgien, till skillnad mot USA och att det är ingen större skillnad på revision i Belgien och 

Sverige. 

 

2.5 Män och kvinnor i revisionsbranschen 

Historiskt sett har män varit den överrepresenterade gruppen av auktoriserade revisorer, men 

utvecklingen går framåt och andelen kvinnor i revisionsyrket har ökat (Kornberger, Carter & 

Ross-Smith, 2010; Nasution & Jonnergård, 2017). Under 2017 var 34 procent av de 

auktoriserade och godkända revisorerna i Sverige kvinnor (Nasution & Jonnergård, 2017), men 

däremot var fördelningen fortfarande ca 34 procent kvinnor i april 2018 (RI, 2018), vilket tyder 

på att utvecklingen har stannat av lite. DeAngelo (1981) definierar revisionskvaliteten som att 

revisorn upptäcker och rapporterar felaktigheter i klientens finansiella rapport. Revisorns beslut 
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och bedömningar beror till stor del på den professionella bedömningen hos revisorn och därför 

är det troligt att revisionskvaliteten beror på olika egenskaper hos revisorn (Hardies et al., 2016; 

Hossain, Chapple & Monroe, 2016).  

  

2.5.1 Risktagande vid beslutsfattning 
Olika sorters beslut fattas varje dag och när ett beslut med ett oförutsägbart utfall ska fattas så 

väger individen de olika alternativen mot varandra för att se vilka utfall som kan inträffa. När 

ett beslut ska tas så tenderar individer att fokusera på det negativa utfallet. (Schubert, 2006) 

  

Enligt Hardies et al. (2016) finns det få studier inom redovisning- och revisionsforskningen 

som har undersökt skillnaden mellan män och kvinnor vid beslutsfattande. Men studier utanför 

detta område har rapporterat att det finns skillnader mellan män och kvinnor (Hardies et al., 

2016) då det har visat sig att kvinnor är mer riskaverta än män, vilket innebär att de har en 

motvilja till att ta risker (Croson & Gneezy, 2009; Gold, Hunton & Gomaa, 2009; Hardies, 

Breesch & Branson, 2011; Ittonen & Peni, 2012; Ittonen, Vähämaa, E. & Vähämaa, S., 2013; 

Schubert, 2006). Schubert (2006) förklarar att det finns studier som motsäger att kvinnor 

generellt sett är mer riskaverta än män och dessa studier har visat på att kvinnor i speciella 

situationer är mer risktagande. Schubert förklarar det motstridiga resultatet i forskningen till 

sociala roller samt skillnader i personlighet och personliga egenskaper som kan påverka en 

individs risktagande. Watson och McNaugton (2007) visar på att det även finns andra faktorer 

än kön som kan påverka individers motvilja till att ta risker och de identifierade faktorer som 

inkomst, utbildning, kunskap och civiltillstånd.  

  

I Studierna av Al-Dhamari och Chandren (2017) samt Schubert (2006) förklarar forskarna att 

en förklaring till varför kvinnor är mer risktagande kan vara att män ser risk som sannolikheten 

att det blir ett dåligt utfall, medan kvinnor fokuserar på de framtida konsekvenserna. Vidare 

förklarar forskarna att om det finns en risk för förlorande av egendom, exempelvis pengar, så 

uppfattar kvinnor det som en högre risk då de överlag är mer rädda för förluster av egendomar. 

Män är mer självsäkra än kvinnor och detta får som konsekvens att männen tar en högre risk 

för att de är självsäkra på att det beslutet dom tar är rätt (Al-Dhamari & Chandren, 2017; 

Schubert, 2006). Kunskap är en annan faktor som kan förklara skillnaderna mellan könen då 

kvinnor upplever en högre risk om de besitter en liten mängd information, då studier har visat 

på att kvinnor upplever högre risk än män inom områden som kärnkraftverk och miljö 
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(Schubert, 2006). Loewenstein, Weber, Hsee och Welch (2001) visar på att kvinnor är mer 

emotionellt engagerade i riskfyllda beslut och menar att när män och kvinnor ska återberätta en 

sorglig historia så upplever kvinnor mer nervositet och rädsla vid återberättandet än vad männen 

gör. 

  

Riskfyllda beslut bygger ofta på en kombination av resultatutvärdering och beräkningar för 

sannolikheten att få det bästa möjliga resultat. Studier har visat att kvinnor har en pessimistisk 

inställning till sannolikheten, vilket innebär att även fast sannolikheten för ett bra utfall ökar så 

ökar inte troligheten att kvinnor kommer att ta det beslutet. Denna pessimistiska inställning till 

sannolikheten kan tolkas som att kvinnor är riskaverta. (Schubert, 2006) 

  

2.5.2 Teori om sociala roller 
Tidigare i studien beskrevs det att sociala roller kan påverka en individs risktagande och teorin 

om sociala roller är en förklaring till varför könsstereotyper finns. Teorin föreslår att 

anledningen till att kvinnor och män agerar olika är att de agerar utifrån deras sociala roller. 

(Vogel, Wester, Heesacker & Madon, 2003) 

 

Vogel et al. (2003) förklarar vidare att kvinnor är oftast den som är hemma och tar hand om 

barnen och har därför ett mer feminint beteende som är mer omhändertagande och har en större 

oro för personliga relationer. Forskarna förklarar att män däremot arbetar oftast utanför hemmet 

och uppvisar då ett maskulint beteende som kännetecknas av bestämdhet och 

ledarskapskvaliteter. Detta förklaras med att de sociala rollerna associeras med olika typer av 

förmågor och förväntningar som ställer sociala krav på män och kvinnor (Vogel et al., 2003). 

Män och kvinnor blir uppfostrade på olika sätt där männen förväntas göra manliga saker och 

kvinnor förväntas göra kvinnliga saker, som exempelvis att kvinnor förväntas vara mer 

omhändertagande (Niederle & Vesterlund, 2007; Vogel et al., 2003). Hela samhället påverkas 

av detta och normer säger att kvinnor och män ska bete sig på ett visst sätt och enligt teorin om 

sociala roller är det enklare att bete sig i linje med normerna och inte motsätta sig det beteendet 

(Vogel et al., 2003). Booth och Nolen (2012) förklarar att då normerna säger att män och 

kvinnor ska bete sig på ett visst sätt gör det även att flickor och pojkar uppfostras annorlunda, 

vilket kan förklara skillnaderna i riskbeteende. Exempelvis blir pojkar pressade att ta risker i 

sporter medan flickor blir uppmuntrade att vara försiktiga och därav undviker kvinnor risker 

som ett resultat av deras uppfostran (Booth & Nolen, 2012). Krishnan och Parsons (2008) visar 
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på att kvinnor är mer fokuserade på att hjälpa människor och män är mer fokuserade på att tjäna 

pengar. Dessa skillnader i beteende förklarar forskarna med att det kan kopplas till män och 

kvinnors sociala roller, nämligen att män ska arbeta för att tjäna pengar och kvinnor ska vara 

hemma för att ta hand om barnen. 

  

Studier om sociala roller har visat på att skillnaderna mellan män och kvinnor är väldigt små 

och i de flesta fall agerar män och kvinnor likadant. Dock visar en del studier på att i vissa 

specifika situationer så agerar män och kvinnor annorlunda (Vogel et al., 2003). Sverige 

betraktas som ett jämställt land och i en jämställdhetsundersökning 2017 av European Institute 

for Gender Equality (EIGE) hamnade Sverige på första plats av länder inom EU 

(Regeringskansliet, 2017). Med förklaringen att Sverige är ett jämställt land så kan det tyda på 

att de sociala rollerna inte är lika distinkta i Sverige som i andra länder. 

 

2.5.3 Selektiva hypotesen 
En annan aspekt som har observerats i skillnaden mellan män och kvinnor är att kvinnor har 

bättre kognitiva funktioner (Ittonen & Peni, 2012). Forskarna förklarar vidare att detta har 

definierats som den selektiva hypotesen vilket innebär att kvinnor tenderar att ta in och värdera 

en större mängd information i deras bedömningar jämfört med män, oavsett om uppgiften är 

enkel eller komplex. Till skillnad från kvinnor anpassar sig män efter svårighetsgraden på 

uppgiften, vilket betyder att om uppgiften är enkel är män mer benägna att sålla bort information 

som de anser är irrelevant och fokuserar istället på en mindre mängd information som är snabb 

att processa (Ittonen & Peni, 2012). Vid en komplex uppgift byter männen till en mer detaljerad 

strategi (Gold et al., 2009; Hossain et al., 2016; O’Donnell & Johnson, 2001). Då männen sållar 

bort information är de mer tidseffektiva vid en enkel uppgift jämfört med kvinnor. Däremot är 

kvinnor vid en komplex uppgift mer tidseffektiva eftersom de är mer vana med att ta in och 

processa en stor mängd information (O’Donnell & Johnson, 2001). Al-Dhamari och Chandren 

(2017) föreslog att kvinnor tenderar att spendera mer tid på att samla in revisionsbevis och detta 

leder till att trovärdigheten och värderelevansen av revisionsbevisen ökar och i slutändan 

revisorsutlåtandet. 

  

2.5.4 Kvinnliga revisorers revisionskvalitet 
Hardies et al. (2016) undersökte finansiellt stressade privata företag i Belgien och kunde påvisa 

att kvinnliga revisorer var mer benägna att utfärda varningar om fortsatt drift till finansiellt 
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stressade företag än manliga. Studien visar även att detta resultat var ännu starkare när 

klienterna var viktiga för revisionsbyrån, vilket definierades som att klienterna representerade 

en väsentlig del av revisorns intäkter. Hardies et al. (2016) föreslår att kvinnliga revisorers 

uppförande är mer anpassat till den kvalitetsorienterade aspekten medan manliga revisorer är 

mer anpassade till den intäktsorienterade aspekten av revisionsyrket och därför antas kvinnliga 

revisorer vara mindre villiga att tumma på oberoendet till klienten. Studier föreslår att kvinnor 

beter sig mer etiskt i vissa situationer och därför är kvinnor mer troliga att vara oberoende till 

sina klienter och genom detta oberoende erbjuda investerare ett högre skydd (Al-Dhamari & 

Chandren, 2017; Niskanen, J., Karjalainen, J., Niskanen, M. & Karjalainen, J., 2011). Hossain 

et al. (2016) undersökte finansiellt stressade publika företag i Australien och denna studie 

motsäger tidigare studier då den visade på att kvinnor inte kan associeras med högre 

revisionskvalitet. En anledning till detta kan vara att studien undersökte publika företag som 

har ett strängare regelverk jämfört med privata företag, samt att det är olika jurisdiktion i 

Australien och Belgien (Hossain et al., 2016). 

  

Som beskrivet ovan innehar kvinnor en högre grad av förberedelse, en större motvilja till risker 

samt beter sig mer etiskt i revisionsprocessen. Kvinnor kommer enligt den selektiva hypotesen 

att ta in en större och mer detaljerad mängd information och föreslår att kvinnor har en högre 

förväntan på sig själva och därför är de mer troliga att förbereda sig bättre inför en 

revisionsuppgift än män. Sammanfattningsvis så förväntas revisionsbevisen som en kvinnlig 

revisor samlar in ha en högre trovärdighet och värdeleverans jämfört med en manlig revisors. 

(Al-Dhamari & Chandren, 2017) 

 

2.6 Självuppfyllande profetia 

En av de viktigaste delarna i revisorns arbete är att vara oberoende och opartisk till klienten för 

att kunna upprätthålla revisorsyrkets etiska standarder (Tucker et al., 2003). Dock är det en 

komplex uppgift för revisorer att göra en bedömning om företagets fortlevnad då det är svåra 

bedömningar med en osäkerhet som inte går att undvika (Guiral, Ruiz & Rodgers, 2011; Tucker 

et al., 2003). Det finns en intressekonflikt i att revisorn har en skyldighet att avge en 

revisionsberättelse som ger en korrekt bild av företaget till aktieägare och intressenter men 

revisorns ersättning bestäms av ledningen i företaget (Citron & Taffler, 2001).  
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Tucker et al. (2003) beskriver att den självuppfyllande profetian innebär att ett företag som får 

en varning om fortsatt drift går i konkurs på grund av att de har fått en varning. Därmed innebär 

denna profetia att själva varningen om fortsatt drift bidrar till att företaget går i konkurs (Tucker 

et al., 2003; Vanstraelen, 2003). Detta är särskilt troligt för företag vars lönsamhet vilar på 

förtroende och hög aktiekurs (Tucker et al., 2003) då deras rykte försämras, vilket leder till att 

förtroendet avtar och att aktiekursen minskar. Vanstraelen (2003) förklarar att studier har visat 

på att revisorer har en motvilja till att utfärda varning om fortsatt drift eftersom de måste göra 

en ekonomisk avvägning när de ska ta beslutet. Detta då det finns en risk för revisorn att behöva 

betala rättsliga kostnader samt att ryktet försämras om revisorn inte utfärdar en varning om 

fortsatt drift. Forskaren visar däremot på att det finns en risk för att revisorn kommer förlora 

klienten om revisorn utfärdar en varning om fortsatt drift och klienten sedan inte går i konkurs. 

En viktig punkt att belysa är att i länder där det råder kontinentaleuropeisk redovisningstradition 

så är rättegångskostnaderna betydligt mycket lägre jämfört med anglosaxiska länder, som 

exempelvis Storbritannien och USA (Vanstraelen, 2003). I Sverige är det RI som utövar tillsyn 

över revisorer och revisionsbolag (RI, u.å.b) och om RI efter utredning finner att en revisor har 

försummat sina skyldigheter kan de utfärda disciplinära åtgärder, i form av en varning eller 

indraget godkännande eller auktorisation (RI, u.å.c). 

 

Forskning tyder på att varningar om fortsatt drift ökar sannolikheten för att ett företag kommer 

inleda en konkurs och att det finns en större chans att företag som inte går i konkurs efter en 

utfärdad varning kommer att byta revisor. (Tucker et al., 2003; Vanstraelen, 2003) 
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3. Metod 
I detta avsnitt presenteras vilken metod och tillvägagångssätt som använts för att samla in 

studiens empiri samt hur analysen av data har genomförts. Vidare ges en beskrivning av de 

variabler som är väsentliga för studien och vilka hypoteser som använts för att besvara syftet 

med studien.  

 

3.1 Val av metod 

Då studien baseras på data från revisionsberättelser och årsredovisningar anses en kvantitativ 

undersökningsmetod vara mest lämplig, då det finns möjlighet att analysera siffror och samla 

in en stor mängd data vid användning av kvantitativ metod (Eliasson, 2013). En kvantitativ 

metod är användbar för att uppfylla studiens syfte då vi ämnar göra statistiska tester för att 

undersöka sambandet mellan olika variabler. Ett deduktivt synsätt tillämpas i studien, vilket 

innebär att utifrån teori och kunskap inom det berörda området tas olika antaganden och 

hypoteser fram som senare bekräftas eller förkastas i studien (Olsson & Sörensen, 2011). Vi 

har i denna studie utgått från teori kring revision, revisorns roll och vad som kan påverka 

revisorns beslut om fortlevnadsvarning för att sedan utforma fyra hypoteser om de olika 

faktorer som påverkar revisorns utfärdande av fortlevnadsvarning och revisionskvalitet.   

  

För att uppfylla syftet med studien har företagens årsredovisningar och revisionsberättelser 

använts som datakälla. Detta tillvägagångssätt kallas dokumentär forskning och Denscombe 

(2016) beskriver att fördelarna med denna typ av forskning är att tillgången till dokument är 

enkelt och stora mängder data kan samlas in på ett kostnadseffektivt sätt. Eftersom att 

årsredovisningar och revisionsberättelser är offentliga handlingar och finns tillgängliga på 

internet är detta en beständig källa som inte kommer att förändras över tid. 

 

3.2 Population och urval 

Populationen i studien bestod av svenska företag som under åren 2013–2017 inlett konkurs. 

Valet att använda inledd konkurs istället för avslutad konkurs gjordes av den anledningen att 

inledd konkurs ger oss mer aktuell data än avslutad konkurs, då en konkurs kan ta flera år att 

avsluta. Studien begränsades till en femårsperiod då liknande studier har studerat samma 

tidsperiod (Sormunen et al., 2013; Vanstraelen, 2002). Anledningen till varför vi valde att inte 
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ta med företag som inlett konkurs under 2018 är på grund av att det fanns en risk att deras 

senaste årsredovisning inte var publicerad under studiens gång. Populationen bestod av 2 123 

företag och i tabell 3.1 nedan beskrivs vilka sökkriterier som användes för att få fram studiens 

population.  

 
Tabell 3.1: Sökkriterier för populationen 

 

 

Det första sökkriteriet i Retriever Business var aktiebolag då studien avgränsar sig till att 

undersöka aktiebolag. Studien undersöker företag som inlett konkurs de senaste fem åren så 

därför gjordes valet att enbart söka efter företag som inlett konkurs mellan 2013-01-01 till 2017-

12-31. Då revisionsberättelsen är en central del av studien var det viktigt att ha företag som 

använder sig av revisor, således användes både kriteriet revisorspliktig samt företag som ej är 

revisorspliktiga men som valt att använda sig av revisor. 

  

I studien användes ett obundet slumpmässigt urval som är en form av ett sannolikhetsurval där 

varje företag i populationen har lika stor chans att vara med i studien (Eliasson, 2013). Detta 

användes för att få ett så representativt urval som möjligt. Israels (1992) tabell visar på att vid 

en population på 2 000 och med en precision på tre procent blir urvalsstorleken 714 och vid en 

population på 3 000 så är urvalsstorleken 811. Baserat på informationen från Israels tabell valde 

vi att använda oss av ett urval på 800 företag.  

 

3.3 Bortfall 

Studien hade totalt 67 stycken bortfall vilket stod för 8,4 procent av urvalet, vilket framgår i 

tabell 3.2 nedan. De två största bortfallen berodde på att revisionsberättelse samt årsredovisning 

saknades och de stod tillsammans för 7,9 procent av bortfallen. Dessa företag hanterades som 

bortfall då det utan en revisionsberättelse eller årsredovisning inte gick att samla in all 

information som var aktuell för studien. Det fanns även tre stycken bortfall som togs bort på 

Sökkriterier  
Aktiebolag  

Konkurs inledd mellan 2013-01-01-2017-12-31  
Revisorspliktig  

Ej revisorspliktig med revisor  
Totalt 2 123 
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grund av att företaget hade två revisorer, vilket gjorde det problematiskt för oss att fastställa 

kön på revisorn om exempelvis en revisor var kvinna och en var man. Efter att bortfallen 

sorterades bort bestod studiens slutgiltiga urval av 733 företag. 
 

Tabell 3.2: Bortfall 

Anledning till bortfall Antal Procentuellt 
Revisionsberättelse saknas 23 2,9% 

Saknas en sida i BR 1 0,1% 
Två revisorer 3 0,4% 

Årsredovisning saknas 40 5% 
Totalt 67 8,4% 

 

3.4 Tillvägagångssätt 

För att få fram populationen till studien sökte vi på Retriever Business enligt de sökkriterier 

som beskrevs tidigare i studien och som visas i tabell 3.1. Då fick vi fram 2 123 företag som 

fördes in i dataprogrammet Excel där vi med hjälp av Excels slumpgenerator slumpade fram 

800 företag som utgjorde vårt urval. För att underlätta datainsamlingen och göra den mer 

tidseffektiv delades urvalet upp i två grupper med 400 företag i varje grupp så att vi båda kunde 

utföra datainsamlingen samtidigt. Datainsamlingen bestod av att läsa de utvalda företagens 

årsredovisning och revisionsberättelse som vi fick från Retriever Business, där vi hämtade 

information om de variabler vi valt att fokusera på i studien. Variablerna som var aktuella för 

vår datainsamling var; fortlevnadsvarning, kön på revisor, ålder på företag, byråtillhörighet 

samt om företaget befann sig i finansiell stress. Dessa variabler beskrivs ytterligare i avsnitt 3.5 

och där framgår även i tabell 3.3 hur variablerna kodades vid datainsamlingen. När all data var 

sammanställd utfördes ett chi-två test i Excel för variablerna revisorns kön, byråtillhörighet och 

finansiell stress, vilket var alla binära variabler i studien. Men för att testa variabeln ålder på 

företag användes en logistisk regression då den variabeln är på en kvotskala och den beroende 

variabeln fortlevnadsvarning är binär (Lantz, 2013). För att utföra en logistisk regression 

använde vi dataprogrammet SPSS. 

 

3.4.1 Chi-två test 
Chi-två test används för att göra en hypotesprövning när både den beroende och oberoende 

variabeln är binär, vilket innebär att det är en kvalitativ variabel som har värdena 1 och 0 

(Stukát, 1993). Således gjordes chi-två tester för att pröva de olika hypoteser som utformats i 
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studien och för att avgöra vilka hypoteser som kan förkastas eller accepteras. Chi-två test 

används för att få fram om det finns något samband mellan olika grupper (Stukát, 1993) vilket 

i den här studien är mellan fortlevnadsvarning och de olika variablerna. 

  

Med ett chi-två test undersöks det om det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan de olika 

grupperna. I studien använder vi oss av en signifikansnivå på 5 procent, vilket är den nivå som 

oftast används vid statistiska tester av detta slag och bestämmer vilken nivå av risk för fel som 

vi är villiga att acceptera i studien (Stukát, 1993). När ett chi-två test görs i Excel räknar 

programmet ut P-värdet och det används för att förklara sannolikheten att en chi-två-variabel 

har ett minst lika stort värde som det observerade värdet på chi-två (Dahmström, 2011). Vid en 

signifikansnivå på 5% procent som i den här studien kan nollhypotesen förkastas om P-värdet 

är mindre än 0,05 (Dahmström, 2011), således innebär det att det inte går att förkasta H0 om P-

värdet är över 0,05. Lantz (2013) beskriver att vid ett chi-två test är förutsättningen att den 

förväntade frekvensen är tillräckligt stor och en riktlinje är att ingen av de förväntade 

frekvenserna understiger fem i någon av kategorierna och i studien så var det ingen som 

understeg fem.  

 

3.4.2 Logistisk regression 
Logistisk regression är användbar när den oberoende variabeln är på en kvotskala eller 

intervallskala men att det enbart finns två möjliga utfall för den beroende variabeln, det vill 

säga att det är en binär variabel (Lantz, 2013). För att testa den oberoende variabeln ålder på 

företag gjordes en logistisk regression. Anledningen till varför en logistisk regression användes 

är att den beroende variabeln fortlevnadsvarning är en binär variabel som enbart kan ha två 

utfall och den oberoende variabeln, ålder på företag, är en variabel som är på kvotskala. Vid 

denna kombination av kvotskala och binär variabel ansågs en logistisk regression som lämplig.  

 

3.5 Variabler 

I studien har variablerna kön på revisor, finansiell stress, ålder på företag och byråtillhörighet 

valts att studeras i förhållande till den beroende variabeln fortlevnadsvarning. Information om 

dessa variabler har hämtats ur företagens årsredovisning och revisionsberättelse. Då studien 

innehåller flera binära variabler som behöver kodas om till 1 eller 0 vid datainsamlingen har 

dessa variabler sammanställts i tabell 3.3. 
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3.5.1 Beroende variabel 
Den beroende variabeln är fortlevnadsvarning och är en binär variabel. En binär variabel, som 

tidigare förklarats i studien, är en kvalitativ variabel som har värdena 1 eller 0 (Djurfeldt & 

Barmark, 2009). Vilket innebär att det är en variabel med exempelvis svaret ja eller nej. I 

studien kodas denna variabel om till 1 om företaget har erhållit en fortlevnadsvarning och 0 om 

företaget inte erhållit en fortlevnadsvarning. Fortlevnadsvarning definieras som den beroende 

variabeln då studien undersöker om det finns något samband mellan utfärdandet av en 

fortlevnadsvarning och de olika oberoende variablerna. 

  

När revisorn bedömer att det finns en osäkerhetsfaktor kring företagets fortsatt drift ska hen 

utfärda en varning om fortsatt drift. I ISA 570 finns det en rekommendation om hur denna 

varning ska formuleras (FAR, u.å.) och den ska innehålla ord som “väsentlig osäkerhetsfaktor” 

eller “betydande tvivel”. Exempel på två olika formuleringar av varning om fortsatt drift är: 

“Detta tillsammans med att det egna kapitalet är förbrukat tyder på att det finns en väsentlig 

osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsatt sin 

verksamhet” och “Detta förhållande tyder på att det finns en osäkerhetsfaktor som kan leda till 

tvivel om företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet”. För att ett företag ska uppnå kriteriet 

om att de har fått en varning om fortsatt drift så ska formuleringen likna någon av de två 

ovanstående meningarna. Det kan förekomma omformuleringar av standardutformningen men 

de flesta av orden måste finnas med för att räknas som en fortlevnadsvarning. Ett förhållande 

där det inte bedöms som en varning om fortsatt drift är när revisorn diskuterar kring att företaget 

kan behöva likvidationstillskott eller ägartillskott för att fortsätta verksamheten. Detta 

bedömdes inte som en varning då revisorn diskuterade kring framtida förhållanden som kan 

leda till tvivel och inte att det finns faktiska tvivel om den fortsatta driften. 

 

3.5.2 Oberoende variabler  

3.5.2.1 Manlig eller kvinnlig revisor 
Hardies et al. (2016) påvisar att kvinnor är mer benägna än män att utfärda varningar om fortsatt 

drift till finansiellt stressade företag. Detta kan förklaras av att kvinnor har en benägenhet att 

samla in mer detaljerad information (Al-Dhamari & Chandren, 2017; Schubert, 2006), att 

kvinnor har en motvilja till att ta risker (Croson & Gneezy, 2009; Gold et al., 2009; Hardies et 

al., 2011; Ittonen & Peni, 2012; Ittonen et al., 2013; Schubert, 2006) samt att kvinnor vill hjälpa 
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människor (Krishnan & Parsons, 2008). Detta kan kopplas till att kvinnliga revisorer är mer 

riktade till den kvalitetsorienterad aspekten (Hardies et al., 2016). Hossain et al. (2016) visade 

dock på att kvinnor inte kan associeras med en högre revisionskvalitet och på grund av detta 

motstridiga resultat i tidigare studier är det intressant att undersöka om det finns några 

skillnader. 

  

Eftersom att studien undersöker om det finns ett samband mellan kön på revisor och 

fortlevnadsvarning har variabeln revisorns kön valts ut. Revisorns kön är en binär variabel som 

kodas om till 1 eller 0, där 1 betyder att det är en kvinnlig revisor och 0 är en manlig revisor. 

Ett problem som kan uppstå under studiens gång är att det kan vara svårt att avgöra om det är 

en manlig eller kvinnlig revisor på enbart namn då det finns namn som är androgyna och passar 

både män och kvinnor. Vid osäkerheter har revisorns personnummer kontrollerats i Retriever 

Business för att med säkerhet veta om revisorn är en man eller kvinna. 

 

3.5.2.2 Finansiell stress 
För att ett företag ska definieras som finansiellt stressat ska minst ett av följande kriterier vara 

uppfyllt; negativt rörelsekapital, negativa balanserade vinstmedel och förlust på årets resultat. 

Denna definition används då liknande studier använt sig av dessa kriterier för att definiera 

finansiell stress (Geiger & Raghunandan, 2002; Ruiz-Barbadillo et al., 2004; Vanstraelen, 

2002). Tidigare studier visar på ett samband mellan finansiell stress och sannolikheten att få en 

fortlevnadsvarning (Ruiz-Barbadillo et al., 2004). 

  

Då det är en binär variabel kodas den om till antingen 1 eller 0 i studien. Om företaget är i 

finansiell stressa kodas det till 1 och om det inte är finansiellt stressat kodas det till 0.  

 

3.5.2.3 Byråtillhörighet 
Tidigare studier visar på att revisionsbyråerna som benämns Big 4 levererar en högre 

revisionskvalitet än de revisionsbyråer som inte tillhör Big 4 (Francis & Yu, 2009; Lawrence 

et al., 2011). En förklaring till detta kan ligga i att Big 4 har en större möjlighet att vara 

ekonomiskt oberoende till sina klienter samt att de har ett större rykte att skydda (Francis et al., 

2013; Grey & Manson, 2000; Lawrence et al., 2011; Reynolds & Francis, 2000). Boone et al. 

(2010) samt Eshleman och Guos (2014) kan inte visa på att Big 4 levererar en högre 
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revisionskvalitet. Som nämnts tidigare i studien finns det i Sverige ytterligare tre 

revisionsbyråer och tillsammans med Big 4 definieras dessa Big 7. 

  

För att undersöka om det finns ett samband mellan Big 7 och fortlevnadsvarning har variabeln 

byråtillhörighet studerats. Variabeln byråtillhörighet kopplas till huruvida revisorn tillhör Big 

7 eller någon enskild revisionsbyrå. Denna variabel är en binär variabel som kodas till 1 om 

revisorn tillhör Big 7 och 0 om revisorn tillhör en annan enskild revisionsbyrå. 

 

3.5.2.4 Ålder på företag 
Vi har valt att använda oss av variabeln ålder på företag då den tillämpas i flera tidigare studier 

där förväntningen är att yngre företag är mer troliga att gå i konkurs (Boone et al., 2010; Hardies 

et al., 2016). Variabeln beräknas genom att räkna antal år företaget varit verksamt, det vill säga 

från registreringsår till året företaget inledde sin konkurs.  

 

3.5.3 Kodning av variabler 
I tabell 3.3 nedan visas sammanställningen av hur de binära variablerna i studien har kodats vid 

datainsamlingen. 

 
Tabell 3.3: Kodning av binära variabler 

Kodning binära variabler 1 0 
Beroende variabel   
Fortlevnadsvarning Fortlevnadsvarning Ingen fortlevnadsvarning 
Oberoende variabler   
Revisorns kön Kvinna Man 
Finansiell stress Finansiell stress Ej finansiell stress 
Byråtillhörighet Big 7 Ej Big 7 

 

3.6 Hypoteser 

Enligt den presenterade teorin har följande hypoteser formulerats: 

 

H1: Det finns ett samband mellan revisorns kön och revisorns utfärdande av 

fortlevnadsvarning. 

 



 
 

 24 

H2: Det finns ett samband mellan finansiell stress och fortlevnadsvarning 

 

H3: Det finns ett samband mellan revisionsbyrå som ingår i Big 7 och fortlevnadsvarning. 

 

H4: Det finns ett samband mellan ålder på företag och revisorns utfärdande av 

fortlevnadsvarning. 

 

3.7 Reliabilitet och validitet 

En studies reliabilitet avser huruvida studiens resultat och mått är tillförlitliga och om studien 

skulle upprepas och testa måtten igen så skulle det leda till samma resultat, det vill säga ifall 

det studien mäter visar samma resultat över tid och inte skiljer sig åt alltför mycket. En hög 

reliabiliteten innefattar även att om två olika personer skulle utföra studien kommer resultatet 

bli detsamma och deras tolkningar kommer överensstämma (Olsson & Sörensen, 2011). Då 

historisk data som siffror från årsredovisning används som primärdata i studien, vilket är en 

beständig källa som inte kommer ändras med åren och är offentliga handlingar som är 

tillgängliga för alla, så anses studiens data tillförlitlig och valid. Dock kan årsredovisningen ha 

tolkats fel eller på ett annat sätt vilket sänker reliabiliteten i studien. Om studien skulle göras 

om på nytt så skulle detta troligtvis leda till ett annat resultat då urvalet inte nödvändigtvis 

består av samma företag. Enligt Eliasson (2013) är ett sätt att öka reliabiliteten att försäkra sig 

om att mätningarna görs på samma sätt och för att öka reliabiliteten i denna studie har stickprov 

på totalt 40 företag kontrollerats av varandras datainsamlingar. Detta gjordes för att försäkra att 

tolkning och kodning av data har gjorts på samma sätt och för att säkerställa bearbetningen av 

data. 

  

Validiteten handlar om ifall studien verkligen mäter det som den avser att mäta, att den 

insamlade datan och begreppen mäter det som är relevant för studien (Eliasson, 2013). Då 

undersökningen baseras på data från årsredovisningar som är tillförlitliga och bestående 

information samt att de begrepp som används i studien har förekommit i tidigare forskning som 

studerar liknanden ämne, anses validiteten vara hög i denna studie. Den externa validiteten 

mäter hur generaliserbart resultatet är (Bryman & Bell, 2017). För att öka generaliserbarheten 

har studien använt ett obundet slumpmässigt urval där varje företag hade lika stor chans att 
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komma med i undersökningen. Resultatet i studien kan inte generaliseras till population utanför 

den svenska kontexten då det kan skilja sig mellan länder. 
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4.  Empiri 
I detta avsnitt ges en presentation av det empiriska resultat som framkommit ur de statistiska 

tester som genomförts i studien. Inledningsvis presenteras den beskrivande statistiken för att 

sedan övergå till resultatet från chi-två testerna och logistisk regression. Avsnittet avslutas med 

en sammanfattning av studiens hypoteser. 

 

4.1  Fortlevnadsvarning 

 
Diagram 4.1: Andel fortlevnadsvarningar. 

 

I studien var det totalt 144 av 733 företag som erhöll en varning om fortsatt drift i den senaste 

årsredovisningen innan de gick i konkurs. Dessa 144 företag motsvarar 19,6 procent, vilket 

visas i diagram 4.1 ovan. Detta innebär att 80,4 procent av företagen inte erhöll en 

fortlevnadsvarning i senaste årsredovisningen innan konkurs. 

 

 

 

 

 

 

Ingen fortlevnadsvarning
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Fortlevnadsvarning
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Ingen fortlevnadsvarning Fortlevnadsvarning
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4.2 Deskriptiv statistik binära variabler 
 

Tabell 4.1: Deskriptiv statistik binära variabler 

  
Fortlevnadsvarning Ingen fortlevnadsvarning 

Kvinna 17,8% 82,2% 
Man 20,0% 80,0%    

Finansiell stress 23,8% 76,2% 
Ej finansiell stress 5,0% 94,4%    

Big 7 22,8% 77,2% 
Ej Big 7 17,5% 82,5% 

 

Tabell 4.1 ovan visar hur fördelningen av utfärdandet av fortlevnadsvarning har sett ut i 

respektive binär variabelgrupp. Således var det 17,8 procent av de kvinnliga revisorerna som 

utfärdade varningar om fortsatt drift och av de manliga var motsvarande siffra 20 procent. 

Vidare visar tabellen att 23,8 procent av de företag som befann sig i finansiell stress fick en 

fortlevnadsvarning men endast fem procent av de företag som inte befann sig i finansiell stress 

erhöll en fortlevnadsvarning. För den tredje variabeln, byråtillhörighet, framgår det att 

fördelningen var lite jämnare. Där var det 22,8 procent av de revisorer som utfärdade en 

fortlevnadsvarning som tillhörde Big 7 och motsvarande 17,5 procent som inte tillhörde Big 7. 

4.3 Manlig eller kvinnlig revisor 

 
Diagram 4.2: Andel män och kvinnor som utfärdat fortlevnadsvarning. 
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I studien var antalet kvinnliga revisorer 107 stycken och de manliga revisorer uppgick till 626 

stycken, vilket ger en fördelning på 14,6 procent kvinnor och 86,4 procent män. Fördelningen 

av män och kvinnor som har utfärdat en fortlevnadsvarning ses i diagram 4.2 ovan. Där visas 

att 13,2 procent kvinnor utfärdade en fortlevnadsvarning innan konkurs och 85,4 procent män 

utfärdade en varning om fortsatt drift.  

 
Tabell 4.2: Chi-två test hypotes ett 

 Kvinna Man Totalsumma 
Fortlevnadsvarning 19 125 144 

Ingen fortlevnadsvarning 88 501 589 
Totalsumma 107 626 733 

P-värde 0,595 
 

  

 

Som det framgår i tabell 4.2 ovan så visade chi-två testet för hypotes ett på ett P-värde på 0,595. 

Detta P-värde är högre än studiens valda signifikansnivå på 0,05 vilket innebär att det inte går 

att styrka hypotesen det finns ett samband mellan revisorns kön och revisorns utfärdande av 

fortlevnadsvarning. Det innebär att det alltså inte går att påvisa någon signifikant skillnad 

mellan manliga och kvinnliga revisorer och utfärdande av fortlevnadsvarning. 

 

4.4 Finansiell stress 

 
Diagram 4.3: Fördelning av finansiell stress. 
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Enligt diagram 4.3 framgår det att 78 procent av de företag som var med i studien var finansiellt 

stressade och 22 procent av företagen var inte i finansiell stress. Enligt tabell 4.1 var det endast 

5 procent av företagen som inte var i finansiell stress som hade erhållit en fortlevnadsvarning. 

Däremot för företagen som var i finansiell stress så var det 23,8 procent som hade erhållit en 

fortlevnadsvarning. 

 
Tabell 4.3: Chi-två test hypotes två 

 Ej finansiell stress Finansiell stress Totalsumma 
Fortlevnadsvarning 8 136 144 

Ingen fortlevnadsvarning 153 436 589 
Totalsumma 161 572 733 

P-värde 1,122E-07 
 
 

  

Chi-två testet som utfördes för variabeln finansiell stress visade på ett P-värde på 1,122E-

07, vilket visas i tabell 4.3 ovanför. Detta P-värde är lägre än den bestämda signifikansnivån på 

5 procent vilket innebär att det går att acceptera hypotesen att det finns ett signifikant samband 

mellan fortlevnadsvarning och finansiell stress. 

 

4.5 Byråtillhörighet 

 
Diagram 4.4: Fördelning Big 7. 

 

Ej Big 7
59,3%

Big 7
40,7%

Fördelning Big 7

Ej Big 7 Big7
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Diagram 4.4 visar hur stor fördelningen var mellan Big 7 och de som inte tillhör Big 7. I 

diagrammet visas att 40,7 procent av revisionsbyråerna tillhörde Big 7 och 59,3 procent 

tillhörde en revisionsbyrå som inte var Big 7. 

 
Tabell 4.4: Chi-två test hypotes tre 

 Big 7 Ej Big 7  Totalsumma 

Fortlevnadsvarning 68 76 144 
Ingen fortlevnadsvarning 230 359 589 

Totalsumma 298 435 733 
P-värde 0,073 

 
  

 

I tabell 4.4 ovan visar resultatet från chi-två testet att P-värdet för variabeln revisionsbyrå är 

0,073. Detta P-värde är högre än studiens valda signifikansnivå på 0,05 vilket innebär att det 

inte går att påvisa ett samband mellan Big 7 och fortlevnadsvarning. Således innebär det att det 

inte går att acceptera hypotesen att det finns ett samband mellan revisionsbyrå som ingår i Big 

7 och fortlevnadsvarning. 

 

4.6 Ålder på företag 
Tabell 4.5: Logistisk regression ålder på företag 

 

 
 

Resultatet från den logistiska regressionen för variabeln ålder på företag ses i tabell 4.5 ovan. 

Testet visar på ett svagt positivt B-värde på 0,002, vilket innebär att ju äldre företaget är desto 

större är sannolikheten att företaget får en varning om fortsatt drift. Med andra ord innebär det 

att för varje år så ökar sannolikheten att få en fortlevnadsvarning med 0,002. Signifikansnivån 

var på 0,732 vilket är över det bestämda P-värdet på 0,05 och därmed går det inte att styrka 

hypotesen att det finns ett samband mellan ålder på företag och revisorns utfärdande av 

fortlevnadsvarning. 
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4.7 Sammanställning hypoteser 

I tabell 4.6 nedan visas en sammanställning av de hypoteser som testades i studien samt om de 

förkastas eller accepteras. Som framgår i tabellen kunde enbart en av fyra hypoteser accepteras. 

 
Tabell 4.6: Sammanställning hypoteser 

 
H1 Det finns ett samband mellan revisorns kön och revisorns 

utfärdande av fortlevnadsvarning. 
 

Förkastas 

H2 Det finns ett samband mellan finansiell stress och 
fortlevnadsvarning 
 

Accepteras 

H3 Det finns ett samband mellan revisionsbyrå som ingår i Big 7 och 
fortlevnadsvarning.  
 

Förkastas 

H4 Det finns ett samband mellan ålder på företag och revisorns 
utfärdande av fortlevnadsvarning. 

Förkastas 
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5. Analys  
I följande avsnitt analyseras det empiriska resultatet med hjälp av den teoretiska referensram 

som presenterades tidigare i studien.  

 

Resultatet i studien visade att 19,6 procent av företagen erhöll en varning om fortsatt drift innan 

konkurs, vilket framgår i diagram 4.1. Detta resultat överensstämmer med tidigare studier 

gjorda i Sverige då procentsatsen har varit mellan 18–21,8 procent (Sundgren & Svanström, 

2014; Tagesson & Öman, 2015). Resultatet är dock lägre än vad som framkom i en belgisk 

studie av Knechel och Vanstraelen (2007) som visade på ett resultat på 36 procent. Resultatet 

understiger även de anglosaxiska studierna som visat på ett resultat på cirka 50 procent (Geiger 

& Rama, 2006), vilket kan förklaras med att det är en stor skillnad i reglering och 

redovisningsregler i de anglosaxiska länderna. En annan möjlig förklaring till varför resultatet 

är lägre i denna studie kan bero på att rättegångskostnaderna i kontinentaleuropeiska länder är 

lägre än i de anglosaxiska länderna (Vanstraelen, 2003). Således om de rättsliga kostnaderna 

varit högre hade det inneburit en stor ekonomisk förlust för revisorn att inte utfärda en varning. 

Tidigare studier bekräftar att risken för rättsliga kostnader och påföljder i Sverige är låg och 

som påtalats tidigare i studien var det enbart 6,9 procent av revisorerna i Sverige som fick sin 

auktorisation indragen mellan åren 2005–2009 (Nasution & Jonnergård, 2017; Sormunen et al., 

2013; Sundgren & Svanström, 2013; Tagesson & Öhman, 2015). Eftersom risken för rättsliga 

åtgärder är låga kan det leda till att revisorerna inte känner samma press i att uttala sig korrekt 

om företagens framtid och därför är resultatet i den här studien mer i linje med vad som 

framkommit i studierna av Sundgren och Svanström (2014) samt Tagesson och Öhman (2015) 

än vad de anglosaxiska studierna har visat på (Geiger & Rama, 2006).  

 

Det finns däremot en risk med att revisorns rykte kan försämras om en varning inte utfärdas 

och klienten går i konkurs. Dock kan ryktet även försämras om en varning utfärdas och klienten 

inte går i konkurs och då finns det också en risk för att förlora klienten, vilket i sin tur innebär 

en ekonomisk förlust för revisorn och revisionsbyrån (Li, 2009; Vanstraelen, 2003). I studien 

erhöll 19,6 procent av företagen en fortlevnadsvarning innan konkurs och en möjlig förklaring 

till detta kan vara den självuppfyllande profetian, vilket innebär att företag som får en 

fortlevnadsvarning går i konkurs på grund av att de fått denna varning (Tucker et al., 2003; 

Vanstraelen, 2003). I och med att företag som erhållit en fortlevnadsvarning har en högre risk 

att misslyckas (Li, 2009; Vanstraelen, 2003) kan detta leda till att revisorn känner en motvilja 
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till att utfärda en varning om fortsatt drift då det kan få negativa konsekvenser, både för 

företaget och revisorn själv.  

 

I diagram 4.2, som presenteras i empiridelen, beskrivs fördelningen av män och kvinnor som 

har utfärdat en fortlevnadsvarning. Där framgår det att 13,2 procent av fortlevnadsvarningarna 

utfärdades av kvinnor och 86,8 procent av varningarna stod männen för. För att kunna tyda 

detta resultat är det viktigt att ha i beaktande att den totala andelen män och kvinnor i studien 

var 14,6 procent kvinnor och 85,4 procent män. Dock skiljer sig den verkliga fördelningen av 

manliga och kvinnliga revisorer då det enligt RI (2018) var 34 procent kvinnor och 66 procent 

män av de auktoriserade och godkända revisorerna i Sverige. Således stod kvinnorna i studien 

för en mindre andel än vad förväntningen var och det finns två möjliga förklaringar till detta. 

Antingen har studien fått ett skevt urval eller så kan det bero på att studien enbart undersökte 

konkursdrabbade företag, vilket kan ha en påverkan på fördelningen då tidigare studier visat på 

att kvinnor har en motvilja till att ta risker (Croson & Gneezy, 2009; Gold et al., 2009; Hardies 

et al., 2011; Ittonen & Peni, 2012; Ittonen et al., 2013; Schubert, 2006). Utifrån kvinnors 

motvilja till risker kan det antas att kvinnor medvetet väljer mindre riskbenägna klienter som 

därmed har en mindre risk att gå i konkurs, vilket kan agera som en förklaring till den låga 

andelen kvinnor. 

  

Teorin om sociala roller förklarar varför könstereotyper finns, som exempelvis att kvinnor är 

mer omhändertagande och män är mer fokuserade på att tjäna pengar (Vogel et al., 2003). 

Hardies et al. (2016) menar att kvinnors uppförande är mer anpassat till den kvalitetsorienterade 

aspekten och manliga revisorers uppförande är mer anpassat till den intäktsorienterande 

aspekten. Dock kan studien inte påvisa någon skillnad mellan män och kvinnor vilket kan 

kopplas till den svenska kontexten och att Sverige är ett jämställt land (Regeringen, 2017), 

vilket leder till att dessa sociala roller inte finns på samma utmärkande sätt som i andra mindre 

jämställda länder. Vogel et al. (2003) konstaterar att studier inom teorin om sociala roller har 

påvisat att skillnaderna mellan män och kvinnor är väldigt små men att det kan finnas vissa 

situationer där beteendet skiljer sig mellan de båda. En annan möjlig orsak till att denna studie 

inte fann något signifikant samband mellan fortlevnadsvarning och kön kan förklaras av att det 

finns andra faktorer än kön som kan påverka utfärdandet av en fortlevnadsvarning. Watson och 

McNaughton (2007) förklarar att faktorer som exempelvis inkomst, civiltillstånd, kunskap och 

utbildning kan påverka revisorns beteende, men dessa faktorer har inte studerats i den här 

studien.  
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Ittonen och Peni (2012) menar på att enligt den selektiva hypotesen antas kvinnor ha bättre 

kognitiva funktioner. Detta innebär att kvinnor har en bättre förmåga att ta in en större mängd 

detaljerad information och därmed kan de upptäcka fel och oegentligheter bättre än män. 

Studien kan inte styrka den selektiva hypotesen då resultatet inte visade på något samband 

mellan revisorns kön och utfärdandet av fortlevnadsvarning, och därför går det inte att anta att 

kvinnor har en bättre förmåga att upptäcka felaktigheter och rapportera detta.  

 

Enligt tabell 4.1 framgår det att av de finansiellt stressade företagen så var det 23,8 procent som 

hade erhållit en varning om fortsatt drift och enbart fem procent av de företag som inte befann 

sig i finansiell stress erhöll en fortlevnadsvarning. Detta resultat, på 23,8 procent, 

överensstämmer med tidigare forskning som visar på att revisorer känner en motvillighet till att 

utfärda en fortlevnadsvarning (Ruiz-Barbadillo et al., 2004), vilket kan förklara den låga 

procentandelen av fortlevnadsvarningar till finansiellt stressade företag som förekom i studien. 

Tabell 4.4 visar på att det finns ett signifikant samband mellan finansiell stress och revisorns 

utfärdande av fortlevnadsvarning, vilket innebär att studien kan acceptera hypotes två. Tidigare 

studier har också visat på att det finns ett samband mellan finansiell stress och erhållandet av 

varningar om fortsatt drift (Hardies et al., 2016; Ruiz-Barbadillo et al., 2004; Tagesson & 

Öhman, 2015) och således kan studien bekräfta tidigare forskning som säger att det finns ett 

samband mellan finansiell stress och revisorns utfärdande av fortlevnadsvarning. 

 

Resultatet i studien visade att 22,8 procent av Big 7 utfärdade varningar om fortsatt drift och 

motsvarande siffra för de som inte tillhörde Big 7 visade på 17,5 procent, vilket framgår i tabell 

4.1. Dock visade chi-två testet att resultatet inte var signifikant vilket innebär att det inte går att 

påvisa något samband mellan Big 7 och utfärdandet av fortlevnadsvarningar. Resultatet i 

studien stämmer överens med tidigare studier som har studerat skillnader mellan 

revisionsbyråer i utfärdande av fortlevnadsvarningar (Boone et al., 2010; Eshleman & Guos, 

2014). Studier av både Bauwhede och Willekens (2004) samt Maijoor och Vanstraelen (2006) 

kunde inte påvisa att Big 4 levererar högre revisionskvalitet än revisionsbyråer som inte tillhör 

Big 4 i länder som Belgien och Tyskland. Detta kan agera som en förklaring till varför liknande 

resultat uppmätts i denna studie då det enligt Svanström (2008) inte skiljer sig i revisionskvalitet 

mellan Belgien och Sverige och således går det inte att anta att det skulle finnas skillnader i 

revisionskvaliteten mellan olika revisionsbyråer i Sverige heller.  
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Att det inte går att påvisa någon signifikant skillnad mellan Big 7 och revisorer som inte tillhör 

Big 7 kan möjligtvis förklaras med institutionell teori, då den används för att ge en förståelse 

för varför företag i samma bransch har en tendens att likna varandra (Deegan & Unerman, 

2011). Detta ger en förklaring till varför det inte finns en skillnad mellan de olika 

revisionsbyråerna då de agerar inom samma bransch och strävar efter att efterlikna andra 

företag. Inom institutionell teori finns begreppet imiterande isomorfism, som enligt Eriksson-

Zetterquist et al. (2015) förklarar att företagen har en benägenhet att kopiera och likna 

organisationer i samma bransch som är mer framgångsrika, för att uppnå en acceptabel 

legitimitet. Den imiterande isomorfismen kan agera som en förklaring till varför det inte skiljer 

sig så mycket i procentandelen av utfärdade varningar mellan Big 7 och de mindre 

revisionsbyråerna, då det går att resonera kring att revisionsbyråer som inte tillhör Big 7 

imiterar Big 7 för att de är mer framgångsrika och vill uppnå en högre revisionskvalitet. En 

annan möjlig förklaring till att det inte går att påvisa någon skillnad mellan Big 7 och de 

revisionsbyråer som inte tillhör Big 7 är att alla revisionsbyråer måste följa samma regelverk 

och standarder (Lawrence et al., 2011) och till följd av detta borde det inte vara någon skillnad 

i revisionskvalitet och utfärdandet av varningar om fortsatt drift hos de olika revisionsbyråerna. 

Enligt Svanström (2008) så är utbildningsnivån i Sverige jämlik oavsett vilket universitet 

revisorn utbildar sig på och därför borde kompetensen hos de svenska revisorerna inte skilja sig 

åt.  

 

I variabeln ålder på företag visade den logistiska regressionen på ett resultat som inte var 

signifikant, se tabell 4.5. Detta innebär att studien inte kan påvisa att det finns ett samband 

mellan ålder på företag och revisorns utfärdande av fortlevnadsvarning. Resultatet motsäger 

tidigare forskning som visat på att yngre företag är mer troliga att gå i konkurs och har då en 

större sannolikhet att erhålla en fortlevnadsvarning (Boone et al., 2010; Hardies et al., 2016).  
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6. Slutsats och diskussion 
I nedanstående avsnitt redogörs studiens slutsatser samt att resultatet i studien diskuteras. 

Slutligen presenteras förslag till vidare forskning inom ämnet och kritik mot studien framförs. 

 

6.1 Slutsats 

Vilka faktorer är det som påverkar revisionskvaliteten? 

• Finns det ett samband mellan revisorns utfärdande av fortlevnadsvarning och 

revisorns kön? Det gick inte att påvisa något samband mellan revisorns utfärdande av 

fortlevnadsvarning och revisorns kön. 

• Finns det ett samband mellan revisorns utfärdande av fortlevnadsvarning och 

finansiell stress? Det gick att påvisa ett samband mellan revisorns utfärdande av 

fortlevnadsvarning och finansiell stress. 

• Finns det ett samband mellan revisorns utfärdande av fortlevnadsvarning och Big 7? 

Det gick inte att påvisa något samband mellan revisorns utfärdande av 

fortlevnadsvarning och Big 7. 

• Finns det ett samband mellan revisorns utfärdande av fortlevnadsvarning och ålder 

på företag? Det gick inte att påvisa något samband mellan revisorns utfärdande av 

fortlevnadsvarning och ålder på företag. 

 

Sammanfattningsvis kunde studien enbart påvisa att det finns ett samband mellan 

fortlevnadsvarning och finansiell stress.  

 

6.2 Slutdiskussion  

Syftet med studien var att undersöka hur olika faktorer påverkar revisorns utfärdande av 

fortlevnadsvarning och därmed se vad det har för effekt på revisionskvaliteten. Resultatet i 

studien visar att det enbart är variabeln finansiell stress som påverkar revisorns utfärdande av 

fortlevnadsvarning och fann inget samband mellan de andra variablerna. Då vi enbart 

undersökte konkursdrabbade företag kan det vara en möjlig förklaring till varför testerna visar 

på ett samband mellan variabeln finansiell stress och fortlevnadsvarning då de flesta företag 

som går i konkurs befinner sig i finansiell stress. Eftersom studien inte har undersökt aktiva 
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företag är det svårt att säga ifall detta samband går att överföra till företag som inte befinner sig 

i konkurs.  

 

För variabeln kön på revisor så kunde studien inte påvisa något samband vilket kan förklaras 

med att Sverige är ett av de mest jämställda länderna i Europa (Regeringskansliet, 2017) och 

således kan det antas att det inte förekommer så stor grad av skillnader i sociala roller mellan 

män och kvinnor. Eftersom det förekommer en jämn utbildningsnivå hos revisorerna och 

kompetensen i Sverige är jämlik går det att anta att beteendet och revisionskvaliteten mellan 

manliga och kvinnliga revisorer i Sverige inte borde skilja sig åt i allt för hög grad (Svanström, 

2008). Att utbildningsnivån är jämlik påverkar även kompetensen hos revisionsbyråerna, och 

således kan det användas som en möjlig förklaring till varför studien inte finner något samband 

mellan byråtillhörighet och fortlevnadsvarning. Detta resultat innebär att byråtillhörighet inte 

påverkar revisionskvaliteten, vilket motsäger tidigare forskning av Francis och Yu (2009) samt 

Lawrence et al. (2013) som påvisar att Big 4 levererar en högre revisionskvalitet. Även 

variabeln ålder på företag motstrider tidigare forskning av Boone et al (2010) och Hardies et al. 

(2016) då resultatet i denna studie inte påvisar ett samband mellan fortlevnadsvarning och ålder 

på företag. 

 

Som nämnts tidigare i studien definieras revisionskvalitet som sannolikheten att revisorn 

upptäcker och rapporterar en överträdelse (DeAngelo, 1981), vilket mäts genom revisorns 

utfärdande av en fortlevnadsvarning. Förekomsten av fortlevnadsvarningar i studien uppgick 

till 19,6 procent och detta resultat ligger i linje med tidigare studier utförda i Sverige. Det går 

att diskutera huruvida detta resultat tyder på en hög eller låg revisionskvalitet då det innebär att 

cirka 80 procent av företagen inte erhöll en fortlevnadsvarning, vilken kan diskuteras ifall det 

ska ses som ett revisionsmisslyckande eller inte då dessa företag gick i konkurs utan att erhålla 

en varning om fortsatt drift. Dock visar tidigare studier av Tucker et al. (2003) samt Vanstraelen 

(2003) på att revisorer känner en motvilja till att utfärda fortlevnadsvarningar vilket kan förklara 

det låga antalet fortlevnadsvarningar. 

 

Sammanfattningsvis så visar studien på att revisionskvaliteten skiljer sig mellan länder och att 

det är svårt att avgöra om det är en hög eller låg revisionskvalitet. Det studien kan påvisa är att 

finansiell stress har ett samband med fortlevnadsvarningar som i sin tur påverkar 

revisionskvaliteten. Det finns dock andra faktorer som kan påverka revisionskvaliteten samt 

revisorns benägenhet att utfärda en varning om fortsatt drift, bland annat risken för försämrat 
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rykte eller förlusten av en klient (Tucker et al, 2003). Dessa faktorer har inte undersökts i denna 

studie vilket gör att det inte går att uttala sig om dess påverkan på revisionskvaliteten. 

Avslutningsvis bidrar denna studie till att ge en inblick i den svenska kontexten kring forskning 

om revision samt att studien utökar kunskapen kring könsskillnader inom revisionskvalitet.  

6.3 Kritik mot egen studie 

Kritik som går att rikta mot studien är huvudsakligen mot Retriever Business och dess 

pålitlighet. Då studien grundas på data från Retriever Business innebär det att stor tillit läggs 

på databasen och för att studiens resultat ska vara tillförlitligt är det är viktigt att databasen 

innehåller korrekt information. Vid datainsamlingen upptäcktes flera problem hos Retriever 

Business då exempelvis företag utan revisor kom med i urvalet samt att det stod fel namn på 

revisorn i databasen jämfört med årsredovisningen. För att minimera risken för fel utgick vi 

alltid från den information som stod i årsredovisningen och revisionsberättelsen. Det går även 

att vara kritisk mot årsperioden som användes i studien då en längre period än fem år troligtvis 

hade lett till ett mer generaliserbart resultat då populationen och urvalet hade blivit större. Även 

vid genomförandet går det att vara kritisk mot tolkningarna av fortsatt drift då en varning inte 

alltid är utformad med exakt samma ord som finns i standardformuleringen, vilket kan ha lett 

till att det har gjorts olika tolkningar vid insamlandet av datan. För att undvika feltolkningar har 

vi till den största delen samlat in data när vi har suttit tillsammans vilket har gjort att vid tvivel 

om en varning om fortsatt drift så har det varit möjligt att diskutera detta. Vid de tillfällen som 

vi inte satt tillsammans och gjorde insamlingen av datan markerade vi de företag som vi var 

osäkra på och tog sedan upp detta för diskussion vid ett senare tillfälle. 

 

Variabeln finansiell stress innehöll tre olika kriterier och för att företaget skulle definieras som 

finansiellt stressat behövdes enbart ett av kriterierna vara uppfyllda, vilket gör att det går att 

rikta kritik mot definitionen av variabeln. Detta då ett företag med ett negativt resultat ett 

enstaka år blir definierat som i finansiell stress, således har det lett till att en stor andel av 

företagen befann sig i finansiell stress. Dock undersöktes enbart konkursdrabbade företag 

vilken skulle kunna förklara varför en stor andel av företagen befann sig i finansiell stress. För 

att kunna göra en jämförelse med andra liknande studier valde vi att använda oss av samma 

definition av finansiell stress som de tidigare studierna. En annan begränsning med att studien 

enbart undersökt konkursdrabbade företag är att vi inte kan uttala oss om någon träffsäkerhet i 
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varningarna då vi inte vet hur många företag som har fått en varning om fortsatt drift och sedan 

överlevt.  

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Då resultatet i studien visade att det inte fanns någon skillnad i revisionskvalitet mellan män 

och kvinnor vore det intressant att utöka undersökningen till länder som inte är lika jämställda 

som Sverige. Det vore även intressant att undersöka hur egenskaper som revisorn besitter, som 

exempelvis kompetens, utbildning, ålder på revisorn och inkomst, påverkar revisionskvaliteten. 

Då denna studie enbart undersökte konkursdrabbade företag kan inga slutsatser dras kring 

revisorns träffsäkerhet i fortlevnadsvarningarna vilket gör det intressant att genomföra en 

liknande studie men då även undersöka en kontrollgrupp för att kunna dra slutsatser om 

träffsäkerheten. 



 
 

  

Referenser 
 

Aktiebolagslag (SFS 2005:551). Justitiedepartementet. 

 

Al-Dhamari, R. A. A., & Chandren, S. (2017). Audit Partners Gender, Auditor Quality and 

Clients Value Relevance. Global Business Review, 19(4), 1-16. 

  

Bamber, E. M., & Iyer, V. M. (2007). Auditors' identification with their clients and its effect 

on auditors' objectivity. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 26(2), 1-24. 

 

Bauwhede, H. V., & Willekens, M. (2004). Evidence on (the lack of) audit-quality 

differentiation in the private client segment of the Belgian audit market. European accounting 

review, 13(3), 501-522. 

 

Birnberg, J. G. (2011). A proposed framework for behavioral accounting research. Behavioral 

Research in Accounting, 23(1), 1-43. 

 

Boone, J. P., Khurana, I. K., & Raman, K. K. (2010). Do the Big 4 and the second-tier firms 

provide audits of similar quality?. Journal of Accounting and Public Policy, 29(4), 330-352. 

 

Booth, A. L., & Nolen, P. (2012). Gender differences in risk behaviour: does nurture matter?. 

The Economic Journal, 122(558). 

 

Breesch, D., & Branson, J. (2009). The effects of auditor gender on audit quality. IUP Journal 

of Accounting Research & Audit Practices, 8(3/4), 78. 

 

Bryman, A., & Bell, E. (2017). Företagsekonomiska forskningsmetoder. (Uppl. 3). 

Stockholm: Liber AB. 

 

Carrington, T. (2014). Revision. (Uppl. 2) Stockholm: Liber AB. 

  

Citron, D. B., & Taffler, R. J. (2001). Ethical behaviour in the UK audit profession: the case 

of the self-fulfilling prophecy under going-concern uncertainties. Journal of Business Ethics, 

29(4), 353-363. 



 
 

  

 

Croson, R., & Gneezy, U. (2009). Gender differences in preferences. Journal of Economic 

Literature, 47(2), 448–474.  

 

Dahmström, K. (2011). Från datainsamling till rapport - att göra en statistisk undersökning. 

(Uppl. 5:2). Lund: Studentlitteratur. 

 

DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. Journal of accounting and economics, 

3(3), 183-199. 

 

Deegan, C., & Unerman, J. (2011). Financial Accounting Theory, Second European Edition. 

(2. uppl.) McGraw Hill Education. 

 

Denscombe, M. (2016) Forskningshandboken - För småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. (Uppl. 3). Lund: Studentlitteratur. 

 

Dimaggio, P., & Powell, W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and 

Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review, 48(2), 147-

160. 

 

Djurfeldt, G. & barmark, M. (2009). Statistisk verktygslåda - multivariat analys. (Uppl. 1). 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Eliasson, A. (2013). Kvantitativ metod från början. (Uppl. 3). Lund: Studentlitteratur. 

 

Eriksson-Zetterquist, U., Kalling, T & Styhre, A. (2015). Organisation och organisering 

(Uppl. 4). Stockholm: Liber AB. 

 

Eshleman, J. D., & Guo, P. (2014). Do Big 4 auditors provide higher audit quality after 

controlling for the endogenous choice of auditor?. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 

33(4), 197-219. 

  

FAR (u.å.) ISA 570 Fortsatt drift (omarbetad). 

https://www.faronline.se/filer//Dokument/ISA_pdfer/ISA570.pdf [Hämtad 2018-02-25]. 



 
 

  

 

Francis, J. R. (2004). What do we know about audit quality? The British Accounting Review, 

36(4), 345–368. 

 

Francis, J. R. (2011). A framework for understanding and researching audit quality. Auditing: 

A journal of practice & theory, 30(2), 125-152. 

 

Francis, J. R., Michas, P. N., & Yu, M. D. (2013). Office size of Big 4 auditors and client 

restatements. Contemporary Accounting Research, 30(4), 1626-1661. 

 

Francis, J. R., & Yu, M. D. (2009). Big 4 office size and audit quality. The Accounting 

Review, 84(5), 1521-1552. 

 

Geiger, M. A., & Raghunandan, K. (2002). Auditor tenure and audit reporting failures. 

Auditing: A Journal of Practice & Theory, 21(1), 67-78. 

 

Geiger, M. A., & Rama, D. V. (2006). Audit firm size and going-concern reporting accuracy. 

Accounting horizons, 20(1), 1-17. 

 

Giroux, G. (2008). What went wrong? Accounting fraud and lessons from the recent scandals. 

Social research, 1205-1238. 

  

Gold, A., Hunton, J. E., & Gomaa, M. I. (2009). The impact of client and auditor gender on 

auditors’ judgments. Accounting Horizons, 23(1), 1–18. 

 

Gray, I., & Manson, S. (2000). The audit process, principles, practice and cases. (Uppl. 2). 

London: Thomson Learning. 

 

Guiral, A., Ruiz, E., & Rodgers, W. (2011). To what extent are auditors’ attitudes toward the 

evidence influenced by the self-fulfilling prophecy?. Auditing: A Journal of Practice & 

Theory, 30(1), 173-190. 

  

Hardies, K., Breesch, D., & Branson, J. (2011). Male and female auditors' overconfidence. 

Managerial Auditing Journal, 27(1), 105-118. 



 
 

  

  

Hardies, K., Breesch, D., & Branson, J. (2016). Do (fe)male auditors impair audit quality? 

Evidence from going-concern opinions. European Accounting Review, 25(1), 7-34. 

  

Healy, P. M., & Palepu, K. G. (2003). The fall of Enron. Journal of economic perspectives, 

17(2), 3-26. 

  

Hjalmarsson, B. & Malmström, H. (2017, 28 februari). Några reflektioner kring revisorns 

granskning av fortsatt drift. Balans. Hämtad från: http://www.tidningenbalans.se 

 

Hossain, S., Chapple, L., & Monroe, G. S. (2016). Does auditor gender affect issuing going-

concern decisions for financially distressed clients?. Accounting & Finance. 

  

Israel, G. D. (1992). Determining sample size (pp. 1-5). Gainesville: University of Florida 

Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agriculture Sciences, EDIS. 

 

Ittonen, K., & Peni, E. (2012). Auditor's gender and audit fees. International Journal of 

Auditing, 16(1), 1-18. 

  

Ittonen, K., Vähämaa, E., & Vähämaa, S. (2013). Female auditors and accruals quality. 

Accounting Horizons, 27(2), 205-228. 

 

Johnson, V. E., Khurana, I. K., & Reynolds, J. K. (2002). Audit-firm tenure and the quality of 

financial reports. Contemporary accounting research, 19(4), 637-660. 

 

Kaplan, S. E., & Williams, D. D. (2012). The changing relationship between audit firm size 

and going concern reporting. Accounting, Organizations and Society, 37(5), 322-341. 

 

Knechel, R. W., & Vanstraelen, A. (2007). The relationship between auditor tenure and audit 

quality implied by going concern opinions. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 26(1), 

113–132. 

 



 
 

  

Kornberger, M., Carter, C., & Ross-Smith, A. (2010). Changing gender domination in a Big 

Four accounting firm: Flexibility, performance and client service in practice. Accounting, 

Organizations and Society, 35(8), 775-791. 

 

Krishnan, G.V., & Parsons, L.M. (2008). Getting to the bottom line: An exploration of gender 

and earnings quality. Journal of Business Ethics, 78(1), 65–76. 

 

Lantz, B. (2013). Grundläggande statistisk analys. (Uppl. 2). Lund: Studentlitteratur. 

 

Lawrence, A., Minutti-Meza, M., & Zhang, P. (2011). Can Big 4 versus non-Big 4 differences 

in audit-quality proxies be attributed to client characteristics?. The Accounting Review, 86(1), 

259-286. 

 

Lennartsson, R. (2018, 8 mars). Backlash för jämställdheten i branschen. Balans. Hämtad 

från: https://www.tidningenbalans.se  

 

Li, C. (2009). Does client importance affect auditor independence at the office level? 

Empirical evidence from going-concern opinions. Contemporary Accounting Research, 26(1), 

201-230. 

 

Loewenstein, G. F., Weber, E. U., Hsee, C. K., & Welch, N. (2001). Risk as feelings. 

Psychological bulletin, 127(2), 267. 

 

Maijoor, S. J., & Vanstraelen, A. (2006). Earnings management within Europe: the effects of 

member state audit environment, audit firm quality and international capital markets. 

Accounting and business research, 36(1), 33-52. 

 

Marténg, C. (2018, 1 mars). Byråerna om PwC:S försäljning av redovisningsdelen: “Skakade 

om branschen”. Balans. Hämtad från: https://www.tidningenbalans.se 

 

Nasution, D., & Jonnergård, K. (2017). Do auditor and CFO gender matter to earnings 

quality? Evidence from Sweden. Gender in Management: An International Journal, 32(5), 

330-351. 



 
 

  

 

Niederle, M., & Vesterlund, L. (2007). Do women shy away from competition? Do men 

compete too much?. The Quarterly Journal of Economics, 122(3), 1067-1101. 

 

Niskanen, J., Karjalainen, J., Niskanen, M., & Karjalainen, J. (2011). Auditor gender and 

corporate earnings management behavior in private Finnish firms. Managerial Auditing 

Journal, 26(9), 778-793. 

 

O’Donnell, E., & E. N. Johnson. (2001). The effects of auditor gender and task complexity on 

information processing efficiency. International Journal of Auditing, 5(2),91–105.  

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. Stockholm: Liber AB. 

  

Persson, E., Karlsson, M. & Yrjö Collin, S-O. (2014, 2 Oktober). Fortlevnadsvarningens 

misslyckande - ett tecken på goda företag? Balans. Hämtad från 

http://www.tidningenbalans.se 

 

Regeringskansliet (2017, 11 oktober).  Svensk jämställdhet i topp. Regeringskansliet. 

http://www.regeringen.se/artiklar/2017/10/svensk-jamstalldhet-i-topp/ [Hämtad: 2018-05-05]. 

 

Revisorsinspektionen (2018). Godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade 

revisionsbolag. 

https://www.revisorsinspektionen.se/globalassets/webbplatsen/publicerat/manadsstatistik/201

8/revstat-2018-04.pdf. [Hämtad: 2018-05-02].  

 

Revisorssinspektionen (u.å. a). Vad innebär god revisionssed. 

https://www.revisorsinspektionen.se/vanliga-fragor-och-svar/ansvar-och-uppgifter/vad-

innebar-god-revisionssed/). [Hämtad 2018-02-23]. 

 

Revisorsinspektionen (u.å. b). Tillsyn. https://www.revisorsinspektionen.se/tillsyn/ [Hämtad 

2018-03-08]. 

 



 
 

  

Revisorsinspektionen (u.å. c). Disciplinärenden. 

https://www.revisorsinspektionen.se/tillsyn/disciplinarenden/ [Hämtad 2018-03-08].  

 

Reynolds, J. K., & Francis, J. R. (2000). Does size matter? The influence of large clients on 

office-level auditor reporting decisions. Journal of accounting and economics, 30(3), 375-

400. 

 

Ruiz-Barbadillo, E., Gómez-Aguilar, N., De Fuentes-Barberá, C., & García-Benau, M. A. 

(2004). Audit quality and the going-concern decision-making process: Spanish evidence. 

European Accounting Review, 13(4), 597–620. 

 

Schubert, R. (2006). Analyzing and managing risks–on the importance of gender differences 

in risk attitudes. Managerial Finance, 32(9), 706-715. 

 

Sormunen, N., Jeppesen, K. K., Sundgren, S., & Svanström, T. (2013). Harmonisation of 

Audit Practice: Empirical Evidence from Going-Concern Reporting in the Nordic Countries. 

International Journal of Auditing, 17(3), 308-326. 

 

Stukát, S. (1993). Statistikens grunder. Lund: Studentlitteratur. 

 

Sundgren, S. & Svanström, T. (2013). Audit office size, audit quality and audit pricing: 

Evidence from small and medium sized enterprises. Accounting and Business Research, 

43(1),  31–55. 

Sundgren, S. & Svanström, T. (2014, 4 Juni). En studie av revisorers rapportering av fortsatt 

drift. Balans. Hämtad från http://www.tidningenbalans.se 

 

Svanström, T. (2008). Revision och rådgivning: Efterfrågan, kvalitet och oberoende (Doctoral 

dissertation, Umeå universitet). 

  

Tagesson, T., & Öhman, P. (2015). To be or not to be–auditors’ ability to signal going 

concern problems. Journal of accounting & organizational change, 11(2), 175-192. 

  



 
 

  

Tucker, R. R., Matsumura, E. M., & Subramanyam, K. R. (2003). Going-concern judgments: 

An experimental test of the self-fulfilling prophecy and forecast accuracy. Journal of 

Accounting and Public Policy, 22(5), 401-432. 

 

Vanstraelen, A. (2002). Auditor economic incentives and going-concern opinions in a limited 

litigious continental European business environment: empirical evidence from Belgium. 

Accounting and Business Research, 32(3), 171-186.  

 

Vanstraelen, A. (2003). Going-concern opinions, auditor switching, and the self-fulfilling 

prophecy effect examined in the regulatory context of Belgium. Journal of Accounting, 

Auditing & Finance, 18(2), 231-254. 

 

Vogel, D. L., Wester, S. R., Heesacker, M., & Madon, S. (2003). Confirming gender 

stereotypes: A social role perspective. Sex roles, 48(11-12), 519-528. 

 

Watson, J., & M. McNaughton. 2007. Gender differences in risk aversion and expected 

retirement benefits. Financial Analysts Journal, 63 (4), 52–62.  

Öhman, P. (2007). Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman 

(Doctoral dissertation, Mid Sweden Univ). 

  

Öhman, P. (2016, Januari). Den problematiska revisionen. Organisation och samhälle. 

Hämtad från http://org-sam.se/ 

 



 
 

  

Bilaga 



 
 

  

 



 
 

  

 



 
 

  

 



 
 

  

 



 
 

  

 



 
 

   



 
 

  

 



 
 

  

 



 
 

  

 



 
 

   

5569352262 4 0 1 0 1 0 0 1
5568042435 7 1 1 0 1 0 1 1
5565510616 19 1 0 0 1 0 1 0
5568817703 5 1 1 1 1 1 0 0
5568143696 7 0 0 0 0 1 1 0
5560543646 66 0 1 1 1 0 1 0
5565021754 23 0 0 0 0 1 1 0
5590482476 Ingen årsredovisning
5567827893 8 1 0 1 1 0 0 0
5563945228 27 0 0 0 0 0 1 0
5568898521 5 0 1 1 1 0 1 0
5566062039 16 0 0 0 0 0 0 0
5566565122 13 1 1 0 1 0 0 0
5566572813 12 0 0 0 0 1 1 0
5564573458 25 0 0 0 0 0 0 0
5569061525 5 1 1 1 1 0 1 0
5590765730 Ingen årsredovisning
5566752068 12 1 1 1 1 0 1 0
5566337399 14 0 0 0 0 0 0 0
5567833016 Saknas en sida
5567968606 5 0 1 0 1 0 0 0
5568043862 7 0 0 1 1 0 1 0
5567277073 10 0 1 1 1 0 1 1
5567146484 11 1 1 0 1 0 0 0
5564448495 25 0 0 0 0 0 0 0
5567228936 10 1 1 1 1 0 0 1
5566203500 15 1 0 1 1 0 0 0
5567113492 8 0 0 1 1 Saknar revisionsberättelse
5565531596 18 0 0 0 0 1 1 0
5566677943 9 1 1 1 1 0 0 0
5569583585 3 1 1 1 1 0 0 0
5566575394 13 0 0 1 1 0 0 0
5568007842 7 1 0 0 1 0 0 0
5567459739 9 1 0 0 1 0 0 0
5568534027 6 1 0 0 1 0 0 0
5569922692 3 1 1 0 1 1 1 1
5590016126 1 1 0 1 0 1 0
5590664040 Ingen årsredovisning
5562110063 36 1 1 0 1 0 0 0
5566505441 13 1 1 1 1 0 0 1
5568339930 7 0 0 0 0 0 0 0
5590239090 2 1 1 1 0 0 1
5569762247 Ingen årsredovisning
5562761733 31 1 1 1 1 1 0 0
5569788432 Ingen årsredovisning
5568380371 3 0 0 0 0 0 1 0
5590231923 Ingen årsredovisning
5567636161 9 0 0 0 0 0 0 0
5569709040 3 1 0 0 1 0 0 0
5565706578 18 1 0 0 1 0 0 1
5568980832 5 1 1 1 1 0 0 0
5562460666 33 1 0 0 1 Saknar revisionsberättelse
5566568456 13 1 0 0 1 1 1 1
5569685802 2 0 0 0 0 Saknar revisionsberättelse
5568107394 7 1 0 0 1 0 1 0
5565894267 15 1 0 0 1 0 1 0
5590127451 Ingen årsredovisning
5562420496 33 0 0 1 1 0 1 0
5569066110 3 0 0 0 0 0 1 0
5564573110 25 1 1 1 1 0 1 1
5568747447 6 1 1 0 1 0 1 0
5566784319 8 0 1 1 1 0 1 1
5567855407 7 1 0 0 1 0 0 0
5567872907 8 0 1 1 1 0 0 0
5568115926 7 0 1 0 1 0 1 0



 
 

  

 
 



 
 

  

 
 


