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Abstract 
 
Title: Going Concern Opinions in the Audit Report – An Investigation of Swedish 
Companies That Have Gone Bankrupt.  
Authors: Johanna Blom and Anna Jansson. 
Tutor: Ogi Chun. 
 
In the beginning of the 21th century several successful companies filed for bankruptcy. These 
bankruptcies have been known as large accounting scandals and the largest scandals did 
Enron and Worldcom stand for. These bankruptcies arose without any warning signal from 
the auditors about the companies’ financial problems and their inability to continue as a going 
concern. The bankruptcies damaged the reputation of auditors and broad criticism has 
developed at the auditors’ inability to discover companies’ financial problems and their 
unwillingness to reveal a going concern opinion in the audit report. The going concern 
assumption developed during the 17th century and it has become one of the most fundamental 
and important accounting principles when making an annual report. The accounting principle 
implies that the companies will continue as a going concern in the foreseeable future. The 
investing publics have questioned whether auditors take enough responsibility for evaluating 
companies going concern uncertainties for a long time. Their defective confidence is reflected 
in the expectation gap, which means there are a difference between what the investing publics 
believes auditors are responsible for and what the auditors believe their responsibilities are. 
Several researchers have showed that even if auditors find out about companies’ financial 
problems, the auditors might not choose to issue a going concern opinion in the audit report 
due to predicted costs the opinion might have to both the companies and the auditors. 
Therefore, the primary purpose of this study is to investigate Swedish companies that have 
gone bankrupt in the period between 2006-01-01 and 2006-12-31, to see if the auditors have 
disclose a going concern opinion in the audit report in the companies latest annual report. The 
study also intend to investigate if there are geographical differences in Sweden, differences 
between audit firm size, differences between auditor’s competence, and differences between 
client size according to number of going concern opinions. We have made a quantitative study 
by collecting data from the companies’ annual reports. 354 companies which filed for 
bankruptcy during 2006 were selected by a systematic choice. In fact, our study found that 
only 19.8 % of all companies had received a going concern opinion in their latest annual 
report before they failed for bankruptcy. We made a chi-square test for all variables. These 
statistical tests did not show any significant correlation between the numbers of going concern 
opinions and the independent variables. A normal distribution shows that it is only in the 
geographical division there are a significant difference from the total average value. The 
average value for “Norrland” differs significantly from the average value for all the 
companies that had a going concern opinion in the audit report. But there are percentage 
differences between all variables that indicates that auditors with a higher competence issue 
more going concern opinions than auditors with a lower competence, smaller audit firms issue 
more going concern opinions than “the big four”, and client companies with a low turnover 
get more going concern opinions than companies with a medium and high turnover.  
 
Keywords: Going concern opinion, bankruptcies, audit report, auditor, auditing.  
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Sammanfattning 
 
Titel: Going concern utlåtande i revisionsberättelsen – en studie om svenska konkursdrabbade 
aktiebolag. 
Författare: Johanna Blom och Anna Jansson. 
Handledare: Ogi Chun. 
 
I början på 2000-talet gick flera framgångsrika företag i konkurs vilka har blivit kända som 
stora redovisningsskandaler. De två största skandalerna stod Enron och Worldcom för. Dessa 
konkurser uppkom utan att företagens revisorer hade lämnat någon varningssignal om 
företagens fortlevnadsproblem till intressenterna. Konkurserna skadade revisorernas rykte och 
det har vuxit fram en stark kritik mot revisorernas oförmåga att upptäcka företags finansiella 
problem samt deras ovilja att lämna ett going concern utlåtande i revisionsberättelsen. 
Fortlevnadsprincipen växte fram under 1600-talet och har därefter utvecklats till att bli en av 
de mest grundläggande och viktiga redovisningsprinciperna vid upprättandet av 
årsredovisningen. Redovisningsprincipen innebär att företagen ska förutsättas fortsätta sin 
verksamhet under en överskådlig framtid. Intressenterna har under en lång tid ifrågasatt om 
revisorerna verkligen tar ett tillräckligt stort ansvar i utvärderingen av företagens 
fortlevnadsförmåga. Samhällets bristande förtroende återspeglas i det förväntningsgap som 
finns som innebär att det är en skillnad mellan vad intressenterna tror att revisorerna är 
ansvariga för och vad revisorerna tror att deras ansvar är. Tidigare studier har visat att även 
om revisorerna upptäcker att klientföretag har finansiella problem kan de välja att inte utfärda 
ett going concern utlåtande i revisionsberättelsen på grund av förutspående kostnader som 
utlåtandet kan ha både för klientföretagen och för revisorerna. Vårt huvudsakliga syfte med 
studien är därför att undersöka svenska aktiebolag som har gått i konkurs mellan perioden 
2006-01-01 och 2006-12-31 för att se om revisorerna har lämnat ett going concern utlåtande i 
revisionsberättelsen i aktiebolagens senaste årsredovisning. Studien ämnar också undersöka 
om det finns geografiska skillnader i Sverige, skillnader med anledning av revisionsbyråernas 
storlek, skillnader mellan godkända och auktoriserade revisorer samt skillnader till följd av 
klientföretagens storlek och i vilken utsträckning going concern utlåtanden lämnas i 
revisionsberättelsen. Vi har genomfört en kvantitativ studie genom att ha granskat 
konkursdrabbade aktiebolags senaste årsredovisningar och revisionsberättelser. Studien 
grundar sig på en dokumentstudie då 354 konkursdrabbade företag valdes ut genom ett 
systematiskt urval från Internetsidan konkurs.se. Därefter hämtades de utvalda aktiebolagens 
årsredovisningar från databasen Affärsdata. Studiens resultat visar att endast 19,8 % av de 
undersökta aktiebolagen hade fått ett going concern utlåtande i den senaste årsredovisningen 
innan de gick i konkurs. Vi upprättade chi-två test för samtliga variabler som uppvisade att 
det inte finns något signifikant samband mellan andelen going concern utlåtanden och de 
oberoende variablerna. Vi beräknade även en normalfördelning som uppvisade att det endast 
är i den geografiska indelningen som det finns en signifikant avvikelse från det totala 
medelvärdet. Det gäller för Norrlands medelvärde som signifikant avviker från medelvärdet 
för samtliga konkursdrabbade aktiebolag som hade fått ett going concern utlåtande.  Det finns 
dock procentuella skillnader mellan samtliga variabler som uppvisar att auktoriserade 
revisorer lämnar fler going concern utlåtanden än godkända revisorer, att små revisionsbyråer 
lämnar fler going concern utlåtanden än ”the big four” samt att aktiebolag med en liten 
omsättning erhåller fler going concern utlåtanden än aktiebolag med en medelstor och stor 
omsättning. 
 
Nyckelord: Going concern utlåtande, konkursdrabbade aktiebolag, revisionsberättelse, 
revisor, revision. 
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Förkortningar och begreppsförklaringar  
 
ABL  Aktiebolagslagen. 
 
FAR   Föreningen Auktoriserade Revisorer.  
 
ISA  International Standards on Auditing. 
 
Konkurs En konkurs innebär att företagets verksamhet avvecklas och 

likvideras samt att tillgångarna realiseras. Överskottet fördelas 
därefter till företagets borgenärer.1  

 
RL  Revisorslagen.  
 
RN  Revisorsnämnden. 
 
RS  RS står för Revisionsstandard i Sverige. RS är ett regelverk som 

används vid granskning av företagens årsredovisningar, bokföring 
och förvaltning.2  

 
SRS  Svenska Revisorssamfundet. 
 
ÅRL   Årsredovisningslagen. 
 
 
 
 

                                                 
1Mellqvist, M (2007), Obeståndsrätten en introduktion, fjärde upplagan. Norstedts Juridik AB, Stockholm.  
2 Danielsson, Å & Larsson, L-G (2004), RS utmanar revisorns beteende. Balans, nr 11, s. 15-19. 
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1. Introduktion 
 

 uppsatsens första kapitel ges en introduktion och bakgrund till ämnesområdet samt den 
problematik som finns vid revisorernas going concern bedömningar. Problemdiskussionen 
leder fram till uppsatsens syfte och problemformulering. 

 

1.1 Inledning 
I början på 2000-talet gick flera framgångsrika företag i konkurs. Dessa konkurser har blivit 
ihågkomna som stora redovisningsskandaler. De två största skandalerna stod Enron och 
WorldCom för. Enron var det sjunde största energiföretaget i USA och ända fram till 2001 
hade Enron varit ett företag med en enastående framgång. Men under ett och samma år gick 
deras aktiekurs från att ha varit en av de bästa investeringarna på marknaden till att endast 
vara värd 0,26 US dollar. De som drabbades hårdast av företagets konkurs var investerarna 
och de 30 000 anställda som både förlorade sina arbeten och sina pensionspengar som var 
placerade i Enron-aktien.3 WorldCom var det näst största teleoperatör företaget i USA och de 
hade en betydande roll för den amerikanska infrastrukturen och ekonomin. Från att ha varit ett 
företag med stor lönsamhet och den största Internetleverantören i världen med 60 000 
anställda gick de i konkurs 2002.4 Dessa konkurser uppkom utan att företagens revisorer hade 
lämnat någon varningssignal om företagens fortlevnadsproblem till intressenterna. 
Konkurserna påverkade marknadens förtroende för revisorerna negativt och skadade 
revisorernas rykte när det gäller att de ska fungera som ett tidigt varningssystem för hotande 
företagsmisslyckanden.5 Det har vuxit fram en stark kritik mot revisorernas oförmåga att 
upptäcka företags finansiella problem och deras motvillighet att lämna ett going concern 
utlåtande i revisionsberättelsen6. Revisionens kvalitet är viktig och det är därför av stor 
betydelse att kontrollera i vilken utsträckning revisorerna lämnar going concern utlåtanden i 
revisionsberättelsen både för att frågan ska väckas hos revisorerna själva men framför allt för 
intressenternas skull.   
 

1.2 Bakgrund 
I Sverige bildades Svenska Revisorssamfundet (SRS) 1899 för att tydligt markera 
revisorernas profession gentemot lekmännen. Det var dock inte förrän när 1910-års 
aktiebolagslag (ABL) kom som det för första gången ställdes krav på revision. När 
Handelshögskolan i Stockholm började utbilda revisorer uppstod även krav på revisorernas 
kunskaper. År 1912 hade Sverige sina första auktoriserade revisorer som under 1920-talet 
bildade Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR).7 Idag är en av revisorernas 
huvuduppgifter att ”granska, bedöma och uttala sig om företagets redovisning och 
förvaltning”8. Revisorerna ska också upprätta en revisionsberättelse i vilken de bland annat 

                                                 
3 Healy, P. M. & Palepu, K. G. (2003), The Fall of Enron. Journal of Economic Perspectives, Vol. 17, No. 2, pp. 
3-26. 
4 Zekany, K. E., Braun, L. W. & Warder, Z. T. (2004), Behind Closed Doors at WorldCom: 2001. Issues in 
Accounting Education, Vol. 19, No. 1, pp. 101-117.  
5 Nogler, G. E. (2008), Going Concern Modifications, CPA Firm Size and the Enron Effect. Managerial 
Auditing Journal, Vol. 23, No. 1, pp. 51-67. 
6 Ruiz-Barbadillo, E et al. (2004), Audit Quality and the Going-Concern Decision-Making Process: Spanish 
Evidence. European Accounting Review, Vol. 13, No. 4, pp. 597-620. 
7 Artsberg, K (2005), Redovisningsteori – policy och praxis, andra upplagan. Liber AB, Malmö. 
8 FAR förlag (2001), Vad är revision?. FAR förlag AB, Stockholm, s. 7. 
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ska göra en fortlevnadsbedömning av klientföretagen. Detta innebär att om det vid 
granskningen framkommer att det finns en osäkerhet vad gäller företagens fortlevnad ska 
revisorn lämna ett going concern utlåtande i revisionsberättelsen. Det är av stor betydelse att 
revisorerna lämnar ett going concern utlåtande när företagen har problem med sin fortsatta 
drift eftersom intressenterna annars får en felaktig bild av företagen och dess ekonomiska 
ställning.9 För att kunna vara påskrivande revisor krävs det att revisorerna antingen är 
godkända eller auktoriserade enligt FAR/SRS regler10. För att granskningen och bedömningen 
ska bli riktig krävs det även att revisorerna uppvisar en hög kompetens samt är oberoende11. I 
Revisionsstandard i Sverige (RS) har det vuxit fram en föreskrift, RS 570, som talar om hur 
revisorerna ska göra fortlevnadsbedömningen12. 
 
Fortlevnadsprincipen växte fram under 1600-talet. Till en början skedde all handel i 
projektform vilket innebar att ägarna sålde alla tillgångar efter varje affärsresa och kapitalet 
delades upp mellan dem. Denna företagsform fungerade väl när det gällde en resa och då 
inget speciellt hade hänt, men det blev allt vanligare att företagen ville göra fler resor under 
samma ägarskap och de upptäckte svårigheten med att lösa upp alla tillgångar och skulder 
efter varje affärsresa. Under andra hälften av 1600-talet startades därför det som vi idag kallar 
aktiebolag upp. Aktiebolagen gjorde det möjligt för kapitalägarna att satsa pengar som sedan 
kunde förvaltas av andra under en tid så att företagens tillgångar och skulder inte behövde 
uppdelas efter varje affärsresa. Det var även då tanken om fortlevnadsprincipen föddes. 
Eftersom konkurrenssituationen var stor under 1600-talet växte företagens behov av att kunna 
planera för fler än ett år i taget och det var genom avtal som upprättades mellan kapitalägarna 
som detta blev möjligt. Det första avtalet löpte på fyra år vilket senare ledde till att 
kapitalägarna ställde upp med en långsiktig investering som i flera fall blev permanent. 
Kapitalägarna ville därför ha valuta för sina pengar och det var då going concern växte fram. 
Detta innebar att företagen skulle fortsätta sin verksamhet under en överskådlig framtid och 
därigenom kunde kapitalägarna veta att sina pengar förvaltades väl. Det var också nu lagar 
började växa fram då företagen i princip kunde fortsätta sin verksamhet i all oändlighet. 
Fortlevnadsprincipen har därefter utvecklats till att bli en av de mest grundläggande och 
viktiga redovisningsprinciperna för upprättandet av årsredovisningen.13  
 

1.3 Problemdiskussion 
Revisorernas ansvar att utvärdera och upptäcka företags going concern problem har varit ett 
omdebatterat ämne under en lång tid. Kvaliteten på revisorernas going concern bedömningar 
är ett bekymmersamt område både för revisorerna och för intressenterna som använder sig av 
revisorernas finansiella uttalanden.14 Revisorernas mest centrala bedömning är i utvärderingen 
av klientföretagens förmåga att fortsätta sin verksamhet som en going concern. Eftersom 
revisorerna är ansvariga för att värdera effekten av företagens förmåga till fortsatt drift för en 
period om ungefär ett år är risken stor att revisorerna blir föremål för en skadeståndstalan om 
klientföretagen går i konkurs utan att någon varning har lämnats i revisionsberättelsen som 

                                                 
9 Cassel, F (1996), Den reviderade revisionsrollen – En oren berättelse. Nerenius & Santérus Förlag, Stockholm. 
10 Sveriges riksdag, Svensk författningssamling (SFS), Förordning (1995:665) om revisorer. Tillgänglig på 
Internet: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1995:665 [Hämtad 2009-11-15] 
11 Cassel, F (1996), Den reviderade revisionsrollen – En oren berättelse. Nerenius & Santérus Förlag, 
Stockholm. 
12 Adrian, H & Torén, M (2006), RS 570 Fortsatt drift – ytterligare reflektioner. Balans, nr 3 s. 40-44. 
13 Artsberg, K (2005), Redovisningsteori – policy och praxis, andra upplagan. Liber AB, Malmö. 
14 Rau, S. E. & Moser, D. V. (1999), Does Performing Other Audit Tasks Affect Going-Concern Judgements?. 
The Accounting Review, Vol. 74, No. 4, pp. 493-508. 
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utfärdats inom ett år. Men å andra sidan försämras relationen mellan revisorerna och 
klientföretagen och sannolikheten för att revisorerna ska förlora sina klienter ökar om going 
concern utlåtandet har utfärdats om klientföretagen inte går i konkurs inom det närmsta året.15  
 
Användarna av de finansiella rapporterna har under en lång tid ifrågasatt om revisorerna 
verkligen tar ett tillräckligt stort ansvar i utvärderingen av företagens fortlevnadsförmåga. 
Samhällets bristande förtroende för revisorerna återspeglas i det förväntningsgap som finns 
som innebär att det är en skillnad mellan vad intressenterna tror att revisorerna är ansvariga 
för och vad revisorerna tror att deras ansvar är.16 Den primära anledningen för revisorerna att 
utvärdera företagens förmåga att fortsätta sin drift är för att ge intressenterna en tidig varning 
om företagens potentiella fortlevnadsproblem. Men det är oroväckande få revisorer som 
varnar intressenterna om företagens finansiella problem genom att lämna ett going concern 
utlåtande i revisionsberättelsen.17 Problemet kan vara ett uttryck för rädsla vilket innebär att 
revisorerna försöker att in i det längsta att undvika att avge en oren revisionsberättelse med ett 
going concern utlåtande för att en sådan handling upplevs vara konfliktladdad18. Studier har 
visat att även om revisorer upptäcker klientföretags finansiella problem kan revisorerna välja 
att inte utfärda ett going concern utlåtande på grund av förutspående kostnader som utlåtandet 
kan ha både för klientföretagen och för revisorerna. Studier har också visat att revisorer kan 
vara motvilliga att lämna ett going concern utlåtande på grund av argument om den 
självuppfyllande profetian.19 Andra problem är att revisorerna inte har den kompetens som 
krävs samt att de är ekonomiskt beroende av sina klienter20. 
 

1.4 Syfte 
Vårt huvudsakliga syfte med studien är att undersöka svenska aktiebolag som har gått i 
konkurs mellan perioden 2006-01-01 och 2006-12-31 för att se om revisorerna har lämnat ett 
going concern utlåtande i revisionsberättelsen i aktiebolagens senaste årsredovisning. Vidare 
ämnar vi undersöka vilka faktorer som kan ha inverkan på revisorernas going concern 
bedömningar.  
 

1.5 Problemformulering 
För att uppnå studiens syfte ska vi försöka besvara följande frågeställningar; 
 

• Har revisorerna lämnat ett going concern utlåtande i revisionsberättelsen i svenska 
konkursdrabbade aktiebolags senaste årsredovisning? 

 
o Finns det geografiska skillnader i Sverige när det gäller revisorernas going 

concern utlåtanden i revisionsberättelsen? 
                                                 
15 Ryu, T. G. & Roh, C-Y (2007), The Auditors Going-Concern Opinion Decision. International Journal of 
Business and Economics, Vol. 6, No. 2, pp. 89-101. 
16 Ibid 
17 Ruiz-Barbadillo, E et al. (2004), Audit Quality and the Going-Concern Decision-Making Process: Spanish 
Evidence. European Accounting Review, Vol. 13, No. 4, pp. 597-620. 
18 Cassel, F (1996), Den reviderade revisionsrollen – En oren berättelse. Nerenius & Santérus Förlag, 
Stockholm. 
19 Nogler, G. E. (2008), Going Concern Modifications, CPA Firm Size and the Enron Effect. Managerial 
Auditing Journal, Vol. 23, No. 1, pp. 51-67. 
20 Ruiz-Barbadillo, E et al. (2004), Audit Quality and the Going-Concern Decision-Making Process: Spanish 
Evidence. European Accounting Review, Vol. 13, No. 4, pp. 597-620. 
 



4 

 
o Finns det skillnader mellan storleken på revisionsbyråer när det gäller 

revisorernas going concern utlåtanden i revisionsberättelsen? 
 

o Finns det skillnader mellan godkända och auktoriserade revisorer när det gäller 
revisorernas going concern utlåtanden i revisionsberättelsen? 
 

o Finns det skillnader mellan storleken på klientföretagen när det gäller 
revisorernas going concern utlåtanden i revisionsberättelsen? 
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2. Metod 
 

 uppsatsens andra kapitel redogörs för de metoder vi använt oss av för att kunna uppnå 
studiens syfte och besvara problemformuleringen. Avsnittet inleds med en beskrivning av 

vald undersökningsmetod och vetenskapliga angreppssätt. Därefter förklaras hur vi gått 
tillväga vid urval och datainsamling. Kapitlet avslutas med en diskussion om studiens 
tillförlitlighet, giltighet, generaliserbarhet samt metodkritik.  

 

2.1 Val av metod 
Vi har genomfört en kvantitativ studie genom att ha granskat konkursdrabbade aktiebolags 
senaste årsredovisningar samt revisionsberättelser för att insamla de uppgifter som har 
behövts för att kunna besvara våra problemformuleringar. Kvantitativt inriktad forskning är 
sådan forskning som innebär mätningar vid datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och 
analysmetoder21.   
 
Problematiken kring revisorernas going concern bedömningar medförde att vi var tvungna att 
studera ett stort antal aktiebolag för att kunna göra statistiska generaliseringar som gäller för 
hela populationen. Detta innebar att den kvantitativa metoden var den bäst lämpade metoden 
för det ändamålet. Ett alternativt sätt att samla in kvantitativ data på hade varit att genomföra 
en surveyundersökning och skicka ut postenkäter till företag22. Vi ansåg dock att 
informationen från årsredovisningarna skulle ge en mer tillförlitlig data eftersom revisorerna 
måste beakta sin tystnadsplikt. 
 

2.2 Dokumentstudie 
Studien grundar sig på en dokumentstudie då vi har utgått från data som funnits i skriftliga 
källor. Först valdes de konkursdrabbade företagen ut från Internetsidan konkurs.se och 
därefter granskades de utvalda aktiebolagens årsredovisningar och revisionsberättelser som 
hämtades från databasen Affärsdata. Fördelarna med forskning som baseras på dokument är 
att dokumenten innehåller en stor mängd information som det är enkelt att få tillgång till på 
ett billigt sätt samt att dokumenten är en beständig datakälla som kan kontrolleras av andra. 
Nackdelarna är dock att dokumenten bygger på sekundära data samt på upphovsmannens 
tolkningar av dokumenten. Det är därför viktigt att forskaren gör en bedömning av källans 
trovärdighet.23 Eftersom både företagens konkurser är offentliga samt att årsredovisningarna 
är offentliga handlingar som kan granskas av andra anser vi att källorna är trovärdiga.  
 

2.3 Metodsynsätt 
Inom det företagsekonomiska ämnet kan man urskilja tre olika metodsynsätt; analytiskt 
synsätt, systemsynsätt och aktörssynsätt. Vi har använt oss av ett analytiskt synsätt i vår studie 
då vi har studerat årsredovisningar för att kunna se samband mellan variablerna och ge svar på 
våra problemformuleringar. Det äldsta synsättet inom redovisningsforskning är det analytiska 

                                                 
21 Patel, R & Davidsson, B (2003), Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, tredje upplagan. Studentlitteratur, Lund.   
22 Denscombe, M (2009), Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur, Lund. 
23 Ibid 

I 
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synsättet som strävar efter att förklara en objektiv verklighet i form av orsakssamband. 
Datainsamlingen styrs av hypoteser som ställs upp i början av undersökningen. Synsättet antar 
att verkligheten existerar oberoende av forskare vilket innebär att den i grunden har en stabil 
struktur. Grundfrågan i detta synsätt är hur man ska nå kunskap som är objektiv och som inte 
endast är subjektiva sinnesupplevelser.24 Fördelarna med ett analytiskt synsätt är att det ger 
studier som är oberoende av tid och rum och som därmed har en hög generaliserbarhet samt är 
individoberoende25. 
 
Våra hypoteser har varit centrala vid datainsamlingen och vi anser att det är den objektiva 
verkligheten vi har studerat eftersom vi inte själva har kunnat påverka den information som 
finns i årsredovisningarna. Det har dock gett visst utrymme för subjektiva tolkningar när det 
gäller revisionsberättelser med ett going concern utlåtande. Men vi har genomgående försökt 
att vara konsekventa vid dessa tolkningar. Vi anser att vår studie är oberoende av tid och rum 
då vi skulle uppnå samma resultat om vi skulle genomföra studien igen vid en senare 
tidpunkt. Även andra forskare skulle erhålla samma forskningsresultat om de skulle 
genomföra denna studie.  
 

2.4 Undersökningsmetod 
Det finns många olika typer av undersökningar. De tre vanligaste undersökningarna är de 
explorativa, deskriptiva och hypotesprövande.26 Vår studie grundar sig på en hypotesprövande 
undersökning. Hypotesprövande undersökningar genomförs inom områden där det finns en 
stor kunskapsmängd samt utvecklade teorier. Utifrån teorier kan forskaren härleda antaganden 
om förhållanden i verkligheten. Undersökningen måste läggas upp så att forskaren undviker 
att något annat än det som uttrycks i hypotesen påverkar resultatet. Informationen som 
insamlas ska vara så exakt som möjligt.27 
 
Det finns mycket tidigare forskning och teorier inom det valda området som vi har utgått från 
i vår studie. Vi har därefter formulerat de hypoteser som undersökningen grundar sig på för 
att fastställa om det finns något samband mellan den beroende variabeln och de oberoende 
variablerna. Vid undersökningens genomförande försökte vi att eliminera sådant som stör och 
som skulle kunna påverka det slutliga resultatet. Detta innebar att vi sorterade listan med 
samtliga konkursdrabbade företag i bokstavsordning för att undvika att någon ort skulle bli 
överrepresenterad eller att tidpunkten för konkursen skulle inverka på resultatet. Eftersom 
undersökningen bygger på årsredovisningar anser vi att det insamlade materialet är objektivt 
och riktigt.  
 

2.5 Vetenskapligt förhållningssätt 
Det finns olika vetenskapliga förhållningssätt där de dominerande är positivismen och 
hermeneutiken. Inom positivismen kännetecknas forskarens förhållningssätt av att forskaren 
står i en yttre relation till forskningsobjektet. Forskaren ska alltid vara objektiv och ska inte 
kunna påverka forskningsresultaten på något sätt. Även om forskaren byts ut ska resultatet av 
forskningsarbetet ändå bli det samma. Positivismen har ofta fått stå för kvantitativa och 
statistiska hårddatametoder för analys. Hermeneutiken har istället ofta fått stå för kvalitativa 
                                                 
24 Arbnor, I & Bjerke, B (1994), Företagsekonomisk metodlära, andra upplagan. Studentlitteratur, Lund.  
25 Artsberg, K (2005), Redovisningsteori – policy och praxis, andra upplagan. Liber AB, Malmö. 
26 Patel, R & Davidsson, B (2003), Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, tredje upplagan. Studentlitteratur, Lund.   
27 Ibid 
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förståelse- och tolkningssystem. Inom hermeneutiken kännetecknas forskarens 
förhållningssätt av att forskaren är öppen, subjektiv och engagerad. Hermeneutikern är till 
skillnad från positivisterna inte intresserad av att förklara fenomen utan de är mer intresserad 
av tolkning för att uppnå förståelse.28 
 
Vår studie kännetecknas av ett positivistiskt förhållningssätt då vi ville försöka förklara 
samband mellan variablerna genom att utföra en kvantitativ studie. Studien har grundat sig på 
befintlig data i form av årsredovisningar vilket har gjort att vi inte kunnat påverka 
forskningsresultaten. Detta leder också till att undersökningens resultat skulle bli det samma 
även om en annan forskare skulle utföra studien. Vi har haft ett objektivt arbetssätt vilket har 
inneburit att vi inte har inblandat våra egna bedömningar och kunskaper under studiens gång 
som hade kunnat påverka det slutliga resultat.   
 

2.6 Angreppssätt 
De sätt som forskaren kan arbeta på för att relatera teori och empiri är genom deduktion, 
induktion och abduktion. Det deduktiva arbetssättet kännetecknas av att forskaren arbetar och 
drar slutsatser om enskilda företeelser utifrån allmänna principer och befintliga teorier vilket 
gör att objektiviteten i forskningen blir hög. Forskaren testar generella påståenden med 
empiriska data. I det induktiva arbetssättet börjar undersökningen med utgångspunkt i 
empirin. Det finns ingen tidigare etablerad teori utan forskaren formulerar en teori utifrån den 
insamlade informationen. Det abduktiva arbetssättet är en kombination av induktion och 
deduktion. Det första steget är induktivt då forskaren utifrån ett enskilt fall formulerar ett 
hypotetiskt mönster som kan förklara fallet. I det andra steget arbetar forskaren deduktivt då 
teorin testas på nya fall.29  
 
Vi har utgått från ett deduktivt angreppssätt i vår studie. Vi har utifrån tidigare forskning och 
befintliga teorier genomfört vår undersökning där vi har utgått från omständigheter som har 
tagits upp i tidigare studier. Därefter har den insamlade datan sammanställts och analyserats 
för att vi skulle kunna dra slutsatser om enskilda fenomen.  
 

2.7 Val av teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen har främst tagit sin utgångspunkt i vetenskapliga artiklar och 
teorier inom revision från litteratur som finns på området. Vi har även använt de lagar och 
standarder som finns för revision. De flesta vetenskapliga artiklar som har använts är studier 
som gjorts i andra länder än Sverige. Trots att det finns vissa skillnader mellan Sverige och 
dessa länder samt mellan hur dessa studier har utförts i jämförelse med vår studie anser vi att 
dessa artiklar har varit relevanta och en bra grund för vår studie. Artiklarna från 
branschtidningen Balans är inte vetenskapliga artiklar vilket innebär att de ej har blivit 
granskade. Vi anser dock att dessa artiklar är trovärdiga då Balans publiceras av FAR/SRS.  
 
Då vi har sökt efter vetenskapliga artiklar har vi framför allt använt oss av Södertörns 
Högskolas sökbaser Business Source Premier och JSTOR. Men även sökmotorerna google 
och google scholar har varit till hjälp då Södertörns Högskolas sökbaser ej har haft alla 
tidskrifter. Då vi har sökt efter litteratur har vi använt oss av Södertörns Högskolas 

                                                 
28 Patel, R & Davidsson, B (2003), Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, tredje upplagan. Studentlitteratur, Lund.   
29 Ibid   
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bibliotekskatalog MIKS. Sökord vi har använts oss av är bland annat going concern, 
fortlevnadsprincipen, revision*, god revisionssed samt oren revisionsberättelse. Vi har använt 
oss av källförteckningarna i de vetenskapliga artiklarna och studierna vi funnit relevanta för 
vår studie för att söka fram fler artiklar och mer litteratur.  
 

2.8 Datakällor 
Datakällor brukar delas in efter huruvida de är primär- eller sekundärkällor. De data som 
samlas in av forskaren själv kallas primärdata och de data som redan har samlats in eller 
återges av någon annan är sekundärdata. Man kan inte dra någon generell slutsats om vad som 
är primärdata och vad som är sekundärdata. Beroende på hur källan används blir den primär- 
eller sekundärdata.30 De primärdata som har använts i vår studie är årsredovisningarna med 
tillhörande revisionsberättelse som har hämtats från Affärsdata. De sekundärdata som har 
använts i studien är främst vetenskapliga artiklar, tidigare studier och litteratur men även lagar 
och revisionsstandarder.  
 

2.9 Urval och datainsamling 
Populationen som låg till grund för vårt urval var 4528 företag som hade gått i konkurs under 
perioden 2006-01-01 och 2006-12-31 enligt Internetsidan konkurs.se. Året 2006 valdes då vi 
anser att det är ett normalår under rådande konjunkturcykel. För att fastställa hur stort urval 
som behövdes i undersökningen använde vi oss av en Internetsida som tillhandahöll ett 
program som utförde beräkningen. Urvalsstorleken kalkylerades fram genom att ange ett fem 
procentigt konfidensintervall och en 95 procentig konfidensgrad. Antalet konkursdrabbade 
företag som fordrades att undersöka efter de urvalskriterierna blev 354 stycken.31 Ur 
populationen gjorde vi ett systematiskt urval som är en form av ett slumpmässigt urval där 
forskaren börjar vid ett slumpmässigt valt objekt för att därefter välja vart n-te objekt i 
populationen. Det antas att det första objektet som väljs kan skapa ett representativt urval för 
populationen. Vi dividerade den totala populationen med urvalspopulationen för att få fram 
vilket n-te företag som skulle väljas. Detta resulterade i att vart tolfte konkursdrabbat företag 
skulle ingå i urvalspopulationen. Listan med samtliga företag som hade gått i konkurs under 
2006 sorterades i företagens bokstavsordning för att eliminera sådant som skulle kunna 
påverka resultatet och för att urvalet skulle bli så slumpmässigt som möjligt. För att erhålla ett 
slumpmässigt urval lottades det första företaget fram vilket blev företag nummer 7 på listan. 
Därefter valdes vart tolfte företag från listan.32  
 
Studien avgränsades till att endast undersöka konkursdrabbade aktiebolag i Sverige som hade 
årsredovisningar med en revisionsberättelse. Handelsbolag och kommanditbolag valdes bort 
eftersom de saknar revisionsplikt. Även ekonomiska föreningar valdes bort eftersom det 
endast finns plikt att registrera årsredovisningar för ekonomiska föreningar som är skyldiga 
att ha en auktoriserad revisor. Eftersom urvalsramen innehöll företag som inte ingick i 
urvalspopulationen hade vi en övertäckning. Handelsbolag, Kommanditbolag och ekonomiska 
föreningar sorterades därför bort. Det totala antalet företag som sorterades bort blev i denna 
grupp 45 stycken. Aktiebolag som hade ansökt om konkurs och som ej hade hunnit upprätta 
någon årsredovisning sorterades också bort vilket var 65 stycken. Även aktiebolag som inte 
                                                 
30 Artsberg, K (2005), Redovisningsteori – policy och praxis, andra upplagan. Liber AB, Malmö. 
31 Calculate Sample Size. Tillgänglig på Internet: http://www.surveysystem.com/sscalc.htm 
[Hämtad 2009-11-03] 
32 Aczel, A. D. & Sounderpandian, J (2006), Complete business statistics, sixth edition. The McGraw-Hill 
Companies, Singapore.  
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hade någon revisionsberättelse i sin årsredovisning sorterades bort. Det var dock bara ett 
aktiebolag som saknade revisionsberättelse.33 Detta ledde till att urvalsramen blev snedvriden 
men vi anser att detta inte har påverkat undersökningens resultat och kvaliteten av studien 
eftersom det totala urvalet var så pass stort34. Vi anser att urvalet ändock är representativt och 
representerar samtliga aktiebolag som hade gått i konkurs under 2006. 
 
Efter att urvalsramen var klar hämtade vi aktiebolagens senaste årsredovisning från databasen 
Affärsdata för granskning. De uppgifter vi lagrade och kodade i Excel var om 
revisionsberättelsen var ren eller oren samt varför revisionsberättelsen var oren, vilken 
revisionsbyrå den påskrivande revisorn arbetar på, om revisorn var godkänd eller auktoriserad 
samt företagens omsättning. I några årsredovisningar framgick inte om den påskrivande 
revisorn var godkänd eller auktoriserad samt vilken revisionsbyrå revisorn arbetar på. För 
några aktiebolag kunde vi dock söka på revisorns namn på sökmotorn google och då få fram 
vilken revisionsbyrå revisorn arbetar på. Detta medförde ändock att vi fick ett bortfall på 
variabeln godkänd eller auktoriserad revisor på 3 stycken samt på variabeln revisionsbyrå på 
34 stycken. Detta bortfall har dock inte påverkat de övriga variablerna i studien och således ej 
heller studiens tillförlitlighet.  
 

 
Figur 1. Urvalsram. 
Källa: Egen bearbetning.  
 

                                                 
33 Körner, S & Wahlgren, L (2005), Statistiska metoder, andra upplagan. Studentlitteratur, Lund.  
34 Denscombe, M (2009), Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur, Lund. 
 

Företag som gått i konkurs under 2006 
354 stycken 

Aktiebolag 
309 stycken. 

Årsredovisning utan revisionsberättelse 
1 stycken. 

Aktiebolag med årsredovisning 
244 stycken. 

Årsredovisning med revisionsberättelse 
243 stycken. 

Handelsbolag, Kommanditbolag samt 
Ekonomiska föreningar 

45 stycken 

Aktiebolag utan årsredovisning 
65 stycken. 
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2.10 Bearbetning av data 
Under datainsamlingens gång lagrades allt material i Excel för att få en tydlig struktur över 
arbetet. Därefter har kodning av data skett. För att ta reda på om det föreligger geografiska 
skillnader i Sverige gällande revisorers going concern utlåtanden i revisionsberättelsen 
delades Sverige upp i de geografiska kategorierna Norrland, Svealand och Götaland. Dessa 
kategorier tilldelades en numerisk kod där Norrland kodades med siffran ett, Svealand med 
siffran två och Götaland med siffran tre. Därefter kodades varje ort genom att de tilldelades 
det numeriska värde som överensstämde med den geografiska kategori där orten fanns. 
Kodning har även gjorts gällande variablerna ren och oren revisionsberättelse, revisionsbyrå, 
godkända och auktoriserade revisorer, samt aktiebolagens omsättning. Rena 
revisionsberättelser kodades med siffran ett, orena revisionsberättelser kodades med siffran 
två och orena revisionsberättelser med ett going concern utlåtande kodades med siffran tre. 
Liknande kodades variabeln revisionsbyrå utifrån om aktiebolaget hade granskats av någon av 
de största revisionsbyråerna som tillhör ”the big four” (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 
Deloitte, KPMG samt Ernst & Young)35 eller om de hade granskats av någon annan 
revisionsbyrå där ”the big four” kodades med siffran ett och de övriga revisionsbyråerna 
kodades med siffran två. Godkända revisorer kodades med siffran ett och auktoriserade 
revisorer kodades med siffran två. Klientföretagen indelades i tre grupper, liten, medelstor och 
stor, efter hur stor deras omsättning var. Klientföretagens omsättning kodades därefter där en 
omsättning mellan 0 och 499 999 kronor kodades med siffran ett, en omsättning mellan 
500 000 och 4 999 999 kronor kodades med siffran två och en omsättning på 5 000 000 
kronor eller mer kodades med siffran tre.  
 

2.11 Reliabilitet  
Med reliabilitet menas hur tillförlitliga undersökningens data är, vilka data som används, 
insamlingssätten samt hur de har bearbetats36. Det är viktigt att forskaren kan lita på att 
mätningarna inte är påverkade av ett forskningsinstrument som ger olika resultat vid olika 
mätningar av samma oförändrade enhet37. Ett sätt att mäta datas reliabilitet är att genomföra 
samma undersökning vid två olika tillfällen. Om resultaten blir densamma vid båda 
undersökningstidpunkter är det ett tecken på hög reliabilitet. Eventuella variationer i 
resultaten beror på variationer i mätobjektet. Ett annat sätt att mäta datas reliabilitet är att flera 
forskare undersöker samma företeelse. Ett tecken på hög reliabilitet är om flera forskare 
kommer fram till samma resultat.38  
 
Eftersom vår studie har utgått från befintlig data från Internetsidan konkurs.se där samtliga 
konkurser under 2006 finns registrerade samt från databasen Affärsdata där aktiebolagens 
årsredovisningar finns anser vi att vår studie har hög reliabilitet. Denna information kommer 
inte att förändras i framtiden vilket innebär att vi skulle erhålla samma forskningsresultat om 
vi skulle genomföra undersökningen igen. Även andra forskare i Sverige skulle komma fram 
till samma resultat eftersom vi utförligt beskrivit hur vi har gått tillväga vid undersökningens 
genomförande och de skulle använda samma information som finns tillgänglig. 
Kategoriseringen av orena revisionsberättelser med going concern utlåtanden har dock gett 
visst utrymme för tolkning vilket möjligtvis kan ge andra resultat om någon annan forskare 

                                                 
35 Artsberg, K (2005), Redovisningsteori – policy och praxis, andra upplagan. Liber AB, Malmö. 
36 Johannessen, A & Tufte, P. A. (2003), Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Liber AB, Malmö. 
37 Denscombe, M (2009), Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur, Lund. 
38 Johannessen, A & Tufte, P. A. (2003), Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Liber AB, Malmö. 
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skulle genomföra studien. Eftersom de flesta vetenskapliga artiklar som studien grundar sig på 
är skrivna på engelska har dessa översatts till svenska. Även detta har gett utrymme för 
tolkning vilket innebär att andra forskare kan översätta och förstå studierna på ett annat sätt. 
Men eftersom liknande studier har gjorts tidigare och vi har kommit fram till samma resultat 
som flera av de tidigare forskarna tyder det på hög reliabilitet.   
 

2.12 Validitet 
Med validitet menas datas och metoders giltighet samt i vilken omfattning forskningsdata och 
metoderna som används för att erhålla data är exakta och riktiga39. En viktig fråga vid all 
forskning är hur bra data representerar den generella företeelsen, det vill säga om det finns en 
överensstämmelse mellan den generella företeelsen som ska undersökas och mätningen samt 
om data täcker de viktiga frågorna40. 
 
Vi anser att studiens validitet är hög eftersom de data vi erhållit från årsredovisningarna har 
innehållit den relevanta informationen vi har behövt för att kunna analysera resultaten och 
besvara problemformuleringarna samt att vi har undersökt det vi avsett att mäta. Vi betraktar 
uppgifterna från årsredovisningarna som korrekta och vi anser vidare att den metod vi har 
använt oss av gav oss den tillförlitligaste informationen vi hade kunnat få.  
 

2.13 Generaliserbarhet 
Vi valde att genomföra en bred kvantitativ studie för att kunna göra generaliseringar och dra 
slutsatser av resultatet som gäller även för de företag som inte undersöktes. Generaliserbarhet 
handlar om i vilken mån forskaren kan tillämpa sina forskningsresultat på fler populationer än 
den som undersökts. För att detta ska kunna göras måste forskaren arbeta med ett 
slumpmässigt urval med en tillräcklig storlek som ska kunna representera hela populationen. 
Forskaren måste fråga sig om urvalet är representativt för populationen och i vilken mån 
resultaten från undersökningen kan överföras i tid och rum.41 Det är dock viktigt att forskaren 
är försiktig vid generalisering av resultatet och inte drar slutsatser utöver den population som 
låg till grund för urvalet42.  
 
Vi anser att vårt slumpmässiga urval är en omfattande och representativ täckning av 
populationen vilket gör att vi kan generalisera vårt resultat och våra slutsatser till 
populationen. Eftersom studien har genomförts på den svenska revisionsmarknaden innebär 
det dock att resultatet inte kan överföras till andra marknader som har lagar och standarder 
som skiljer sig markant från Sveriges lagstiftning och revisionsstandarder.  
 

2.14 Metodkritik 
Eftersom vi har använt oss av ett systematiskt urval har urvalsstorleken varierat mellan de 
olika variablerna. Det hade varit mer lämpligt att använda ett stratifierat urval då man med ett 
sådant urval kan välja en önskad urvalsstorlek från varje stratum. Detta hade gjort att antalet 

                                                 
39 Denscombe, M (2009), Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur, Lund. 
40 Johannessen, A & Tufte, P. A. (2003), Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Liber AB, Malmö. 
41 Ibid 
42 Bryman, A & Bell, E (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber AB, Malmö. 
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aktiebolag hade blivit lika många i varje variabel. Det fanns dock ingen databas som kunde 
tillhandahålla ett sådant urval för år 2006.  
 
De konkursdrabbade aktiebolagen har haft olika räkenskapsperioder samt har deras senaste 
årsredovisning varit från olika år vilket har gjort att revisorerna inte har haft samma 
bedömningsperiod. Detta är inget vi har kunnat påverka då det saknas lämpliga databaser för 
att kunna styra detta. Vi anser dock inte att det har inverkat på studiens slutliga resultat.  
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3. Teori och tidigare forskning 
 

 uppsatsens tredje kapitel presenteras den teori och tidigare forskning som finns inom 
ämnesområdet. Avsnittet inleds med en allmän referensram där revisionsberättelsen, 

revisionsprocessen samt god revisionssed och god revisorssed förklaras. Därefter följer den 
teoretiska genomgången som behandlar going concern som inleds med revisionens betydelse 
för intressenter, agentteorin och förväntningsgapet inom revision. Vidare förklaras 
fortlevnadsprincipen, RS 570 Fortsatt drift samt going concern processen. Kapitlet avslutas 
med att redogöra för de faktorer som påverkar revisorerna vid going concern bedömningar.  
 

 3.1 Allmän referensram  

3.1.1 Revisionsberättelsen 

Det är revisorerna som avlägger företagens revisionsberättelser som är baserade på en 
granskning som de har gjort av företagens årsredovisningar, bokföring och förvaltning. 
Revisionsberättelsen är ett resultat av den utförda externa revisionen som revisorerna har gjort 
av företagen och innehåller ett skriftligt utlåtande om företagen och dess ekonomiska 
ställning.43 
 
Revisorerna väljs på företagens bolagsstämma vilket innebär att revisorerna får 
revisionsuppdragen av företagens ägare. Detta betyder att all rapportering ska ske primärt till 
ägarna. Men revisorerna kan även behöva rapportera till en tredje part så som Skatteverket. 
Revisionsberättelsen ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan den ordinarie 
bolagsstämman.44    

 
3.1.2 Revisionsberättelsens innehåll  

Revisionsberättelsen ska följa revisionsstandard i Sverige45. För att förenkla detta har 
FAR/SRS tagit fram en standardmall, RS 709, som ska användas vid utformandet av 
revisionsberättelsen. I RS 709 finns det standarder samt vägledning om hur revisorerna ska 
utforma revisionsberättelsen. Bland det första som ska stå i en revisionsberättelse är 
företagens firma och organisationsnummer, räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser 
samt vilket/vilka normsystem för redovisning som företagen har tillämpat.46 Därutöver finns 
det vissa uttalanden som alltid ska finnas med i revisionsberättelsen som anges av 
FAR/SRS47. Revisionsberättelsen ska alltid innehålla ett uttalande om bolagsstämman bör 
fastställa resultaträkningen och balansräkningen. Vidare ska revisorerna uttala sig om hur 
vinsten alternativt förlusten ska behandlas samt om styrelseledamöter och den verkställande 
direktören beviljas ansvarsfrihet.48  
 

                                                 
43 Nationalencyklopedin, revisionsberättelsen. Tillgänglig på Internet: 
http://www.ne.se/lang/revision/292965?i_h_w ord=revisionsber%C3%A4ttelse [Hämtad 2009-11-09] 
44 Moberg, K (2006), Bolagsrevisorn, tredje upplagan. Norstedts Juridik AB, Stockholm. 
45 Allt om revision, RS – Revisionsstandard i Sverige. Tillgänglig på Internet: http://alltomrevisi 
on.wordpress.com/rs-revisionsstandard-i-sverige/ [Hämtad 2009-11-09]  
46 Moberg, K (2006), Bolagsrevisorn, tredje upplagan. Norstedts Juridik AB, Stockholm. 
47 FARs Samlingsvolym 2005 Del 2. FAR förlag AB, Stockholm. 
48 FAR förlag (2001), Vad är revision?. FAR förlag AB, Stockholm. 
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Utöver dessa krav kan revisorerna lämna information om andra viktiga företeelser så som 
försummelse från styrelseledamöter eller verkställande direktör eller om företagen inte har 
fullgjort sina skyldigheter angående skatter och avgifter på ett korrekt sätt. Revisorerna har 
utöver detta även möjlighet att lämna andra upplysningar i revisionsberättelsen som de vill att 
aktieägare och andra intressenter ska känna till.49 Revisionsberättelsen är en offentlig 
handling vilket innebär att revisorerna måste värdera informationen och utelämna den om det 
skulle betyda skada för företagen50.  
 
Om revisorerna väljer att avvika från RS 709 genom att lämna en anmärkning ses 
revisionsberättelsen som oren. Detta signalerar till företagens intressenter att det är något i 
företagens angivna bild som inte stämmer överens med revisorernas bild. Det blir en 
anmärkning om revisorerna vid granskningen har kommit fram till slutsatsen att 
företagsledningen till exempel har brutit mot tillämpad lag eller bolagsordningen. Om 
revisorerna avger en ren revisionsberättelse när de borde ha lämnat en anmärkning kan de 
drabbas av skadeståndsansvar.51 När revisorerna väljer att göra en anmärkning ska denna vara 
skriven med kursiv stil eller på annat sätt vara skild från den övriga texten. Vid anmärkning 
ska revisorerna efter revisionen skicka en kopia till Skatteverket enligt 9 kapitlet 37 § ABL.52 
Revisionen ska leda fram till en rättvisande bild av företagen och dess årsredovisningar som 
intressenterna kan använda som beslutsunderlag för att kunna ta ställning till företagens 
förvaltning. Detta innebär att även en oren revisionsberättelse kan vara en rättvisande bild av 
företagen.53 
 

3.1.3 Revisionsprocessen  

”Revision är att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om ett företags redovisning och 
förvaltning”54. Revisorerna som utför revisionen har tre grundkrav för att revisionen ska 
räknas som tillförlitlig vilket är kompetens, oberoende och tystnadsplikt. Dessa grundkrav är 
reglerade i bland annat ABL och Revisorslagen (RL).55 Granskningen ska också utföras enligt 
god revisionssed56.   
 
Revisionsprocessen delas in i fyra olika faser; planering, genomförande, rapportering och 
dokumentation57.  
 
Planering 
Planeringsfasen inleds med att förstå företagens verksamhet, både de interna och de externa 
förhållandena, genom att revisorerna gör en företagsanalys58. I RS 300 framgår det att 
granskningen av företagen ska inrikta sig på de områden där risken för väsentliga fel är som 
störst. För att kunna komma fram till slutsatsen om vad som ska granskas samlar revisorerna 

                                                 
49 FARs Samlingsvolym 2005 Del 2. FAR förlag AB, Stockholm. 
50 Moberg, K (2006), Bolagsrevisorn, tredje upplagan. Norstedts Juridik AB, Stockholm. 
51 FAR/SRS, När blir det anmärkning i revisionsberättelsen?. Tillgänglig på Internet: http://ww 
w. farsrs.se/portal/page?_pageid=33,60381&_dad=portal&_schema=PORTAL [Hämtad 2009-11-09] 
52 Moberg, K (2006), Bolagsrevisorn, tredje upplagan. Norstedts Juridik AB, Stockholm. 
53 Cassel, F (1996), Den reviderade revisionsrollen – En oren berättelse. Nerenius & Santérus Förlag, 
Stockholm. 
54 FAR förlag (2001), Vad är revision?. FAR förlag AB, Stockholm, s. 7. 
55 Ibid  
56 Moberg, K (2006), Bolagsrevisorn, tredje upplagan. Norstedts Juridik AB, Stockholm. 
57 Ibid 
58 FAR förlag (2001), Vad är revision?. FAR förlag AB, Stockholm. 
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in revisionsbevis i form av exempelvis källdata och bokföring. Det är denna information som 
revisorerna till sist baserar sina slutsatser på.59 
 
Genomförande 
En granskning kan utföras på flera olika sätt och det är därför viktigt att revisorerna gör en 
noggrann företagsanalys så att granskningsåtgärderna passar för klientföretagen. Revisorerna 
upprättar därför en granskningsplan så att tiden ägnas åt de konton där den väsentliga risken 
för fel är som störst. Handlingarna som revisorerna granskar är bland annat företagens 
bokföring och årsredovisning. Denna granskning sker dels genom intern kontroll och dels 
genom substansgranskning. Under hela genomförandet samlar revisorerna in revisionsbevis 
genom främst fyra källor; inspektion, observation, förfrågan och bekräftelse samt beräkning.60  
 
Rapportering och dokumentering 
Enligt 24 § RL ska revisorerna genom hela revisionsprocessen dokumentera sitt arbete. 
Dokumentationen ska innehålla all information som krävs för att andra parter vid ett senare 
tillfälle ska kunna blicka tillbaka för att se att revisorerna har utfört sitt arbete korrekt. Den 
slutliga rapporteringen är revisionsberättelsen som lämnas till företagens styrelse senast tre 
veckor innan bolagsstämman. Förutom att revisorerna kan lämna en anmärkning i 
revisionsberättelsen har de även möjlighet att avge skriftliga erinringar till företagsledningen 
som inte blir offentliga. Dessa uttalanden kan lämnas under den löpande granskningen eller 
efter revisionens genomförande. Erinringar kan användas då revisorerna överväger att 
anmärka i revisionsberättelsen om företagsledningen inte företar åtgärder för att förbättra 
omständigheten. Revisorerna har även alternativet att avlämna muntliga eller skriftliga 
påpekanden under revisionens gång. Revisorernas val av uttalande styrs av risken för att de 
ska drabbas av skadeståndsansvar på grund av oaktsamhet.61  
 

3.1.4 God revisionssed 

Revisorerna ska följa god revisionssed under varje revision som de utför inom sin profession. 
De två centrala begreppen som god revisionssed innebär är risk och väsentlighet. Detta 
innebär att när revisorerna reviderar klientföretagen ska de revisionsmetoder som används 
vara så pass utförliga att det finns tillräckligt med underlag för revisorerna att göra 
kvalificerade uttalanden och slutsatser. Inom god revisionssed finns det även en beskrivning 
av de arbetsuppgifter som revisorerna ska utföra vid en revision. Dessa arbetsuppgifter är att 
granska årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning av företagen. Förutom de två centrala begreppen finns det även ett annat ord som 
god revisionssed grundar sig på vilket är välgrundad. Om revisorerna följer god revisionssed 
kommer de vid revisionen att ge uppdragsgivaren en sorts garanti på att risken för väsentliga 
fel i deras uttalanden och synpunkter är relativt låg. För att kunna utfästa denna garanti 
behöver revisorernas arbete innehålla en riskanalys. Det är i riskanalysen som revisorerna 
kommer fram till var riskerna för fel är som störst och var revisionsinsatserna behövs som 
mest. Slutligen ska arbetet vara så pass väl utfört att revisorerna ska ha fått en bra och 
rättvisande bild över företagens verksamhet och redovisning så att god revisionssed kan 
påtalas.62   
 

                                                 
59 Moberg, K (2006), Bolagsrevisorn, tredje upplagan. Norstedts Juridik AB, Stockholm. 
60 Ibid 
61 Ibid 
62 Cassel, F (1996), Den reviderade revisionsrollen – En oren berättelse. Nerenius & Santérus Förlag, 
Stockholm. 
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3.1.5 God revisorssed 

Enligt 19 § RL ska revisorerna följa god revisorssed när de utövar sin profession63. FAR har 
även utarbetat yrkesetiska regler som revisorerna ska arbeta utifrån. Det finns dock inga 
fullständiga lagar utan god revisorssed är en tolkningsfråga.64 En av tolkningarna är att god 
revisorssed innebär att revisorerna visar att de är värda det förtroende som klientföretagen ger 
dem. De två huvudsakliga begreppen som god revisorssed står för är förtroende och 
oberoende. Rollen som revisor handlar om ett förtroendeuppdrag hos uppdragsgivaren. Har 
inte uppdragsgivaren förtroende för sin revisor kommer det att vara mycket svårt att gå vidare 
i det affärsmässiga förhållandet. Som revisor är det också viktigt att upprätthålla sin 
professionalitet gentemot uppdragsgivaren och att ha ett professionellt affärsförhållande.65  
För att revisorerna ska kunna upprätthålla sitt oberoende måste de inför varje nytt uppdrag 
genomföra en så kallad analysmodell för att se om de kan genomföra sitt uppdrag utan att det 
finns omständigheter som gör att förtroendet gentemot dem kan rubbas66. Det finns även ett 
annat begrepp som god revisorssed grundar sig på vilket är tystnadsplikten. Det finns tydliga 
regler i ABL om att revisorerna inte får lämna ut uppgifter om företagen som de reviderar till 
enskild aktieägare eller annan utomstående då detta kan leda till skada för företagen. 
Revisorerna har dock rätt att bryta mot tystnadsplikten vid speciella fall så som till 
medrevisor, vid byte av revisor och vid en konkurs. Revisorerna måste även bryta mot 
tystnadsplikten om klientföretagen är under utredning för brott.67     
 

3.2 Going concern referensram  

3.2.1 Intressenter 

Ett företag har flera grupper av intressenter som efterfrågar information om företaget och dess 
ekonomiska ställning. Kravet på revision har till att börja med vuxit fram av hänsyn till 
aktieägarna. Ur deras synvinkel är det viktigt att företagens verksamhet och ställning 
kontrolleras av ett sakkunnigt och självständigt organ. Men allt eftersom har det också 
kommit fram att revisionen är av värde även för andra intressenter. Företagens borgenärer, 
anställda, kunder och samhället i övrigt har intresse av att företagens affärer kontrolleras så att 
de sköts på ett lagenligt och korrekt sätt och att företagens ställning och resultat redovisas 
regelrätt.68 Till exempel behöver banker, leverantörer och andra kreditinstitut underlag för att 
bedöma den risk som är förenad med en eventuell kredit och aktieägare behöver information 
när de ska avgöra om de ska köpa fler aktier eller sälja sina befintliga aktier69. 
 
Den utbredda kritiken i revisionsprofessionen är huvudsakligen på grund av dess oförmåga att 
utfärda going concern utlåtanden för klientföretag som går i konkurs en kort tid efter att 
årsredovisningen har blivit offentlig. En fråga som ofta uppkommer är vad revisorerna har 
gjort i sådana här fall. För intressenterna är det viktigt att bli förvarnad om företagens 
finansiella misslyckanden. Intressenterna är framför allt intresserade av två frågor när det 
                                                 
63 Cassel, F (1996), Den reviderade revisionsrollen – En oren berättelse. Nerenius & Santérus Förlag, 
Stockholm. 
64 Moberg, K (2006), Bolagsrevisorn, tredje upplagan. Norstedts Juridik AB, Stockholm. 
65 Cassel, F (1996), Den reviderade revisionsrollen – En oren berättelse. Nerenius & Santérus Förlag, 
Stockholm. 
66 Moberg, K (2006), Bolagsrevisorn, tredje upplagan. Norstedts Juridik AB, Stockholm. 
67 Cassel, F (1996), Den reviderade revisionsrollen – En oren berättelse. Nerenius & Santérus Förlag, 
Stockholm. 
68 Danielsson, Å & Larsson, L-G (2004), RS utmanar revisorns beteende. Balans, nr 11, s. 15-19. 
69 Hansson, S, Arvidson, P & Lindquist, H (2006), Företags- och räkenskapsanalys, tionde upplagan. 
Studentlitteratur, Lund.  
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gäller företagen; hur företagens styrning fungerar samt hur företagens fortlevnadsförmåga ser 
ut. Intressenterna lägger mindre intresse i den rättvisande presentationen av historiska 
värden.70 
 
 
 

Figur 2. Företagens intressenter. 
Källa: Egen bearbetning. 
 

3.2.2 Agentteorin 

En stor del av den forskning som bedrivs inom det företagsekonomiska området bygger på 
agentteorin. Agentteorin utgår från antaganden om att aktörerna är rationella och 
nyttomaximerande. Den fokuserar särskilt på relationer mellan olika aktörer på 
redovisningsområdet vilka är de redovisningsskyldiga (agenten/företagsledningen), 
redovisningsmottagaren (principalen/ägarna) och revisorerna.71 
 
Agentteorins utgångspunkt är att problem uppstår då ägarna överlåter uppgifter till 
företagsledningen som ska tillvarata ägarnas intressen. Kontrakt upprättas mellan ägarna och 
företagsledningen vilket innebär att företagsledningen utför arbete för ägarna och ersätts för 
sitt arbete. 72  Mellan dessa parter finns intressekonflikter. Företagsledarna handlar primärt i 
eget intresse vilket innebär att de exempelvis väljer den redovisningsmetod som ger den 
högsta vinsten om den egna ersättningen är relaterad till vinstnivån.73 Detta innebär att 
ägarnas avkastning inte maximeras i företag med spritt ägande. Eftersom företagsledningen i 
första hand handlar i eget intresse istället för att följa det upprättade kontraktet och sträva efter 
att maximera ägarnas avkastning utgör detta en risk och osäkerhet för ägarna.74  Till exempel 

                                                 
70 Arnold, V et al (2001), The Impact of Political Pressure on Novice Decision Makers: Are Auditors Qualified 
To Make Going Concern Judgement?. Critical Perspectives on Accounting, Vol. 12, No. 3, pp. 323-338. 
71 Artsberg, K (2005), Redovisningsteori – policy och praxis, andra upplagan. Liber AB, Malmö. 
72 Johansson, S-E (2005), Uppdrag revision: revisorsprofessionen i takt med förväntningarna?. SNS Förlag, 
Stockholm.  
73 Artsberg, K (2005), Redovisningsteori – policy och praxis, andra upplagan. Liber AB, Malmö. 
74 Öhman, P (2006), Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman. 
Universitetstryckeriet, Sundsvall. 
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kan företagsledningen manipulera vinsten och begå finansiella bedrägerier på ägarnas 
bekostnad75. Men eftersom företagen är redovisningsskyldiga och årsredovisningarna är 
offentliga innebär detta att omvärlden kommer att få se hur företagsledningen har förvaltat de 
av ägarna delgivna uppgifterna. Redovisningens uppgift är att skapa tillförlitlig information 
mellan den redovisningsskyldiga företagsledningen och de redovisningsberättigade ägarna. 
Det är därför viktigt att redovisningsskyldigheten tryggas och kvalitetssäkras genom att 
redovisningens innehåll kontrolleras och granskas av en utomstående part. För ägarna innebär 
detta kostnader för kontroll då de måste överlåta förvaltningen åt en revisor. Förutom 
kostnaden för revision har ägarna också kostnader då de måste binda upp företagsledningen 
med förmåner för att de ska agera i ägarnas intresse. Revisionen kan betraktas som det led 
som begränsar företagsledningens handlingsutrymme i redovisningshänseende och som 
minskar risken för ägarna och övriga intressenter.76 I agentteorin förklaras förekomsten och 
omfattningen av revision av detta. Ägarna anlitar en revisor som ska se till att deras intresse 
tillvaratas.77 Revisorerna spelar därför en särskild roll i agentproblemet i företag. Revisorernas 
huvudsakliga uppgift är att utjämna den konflikt som finns mellan företagsledningen och 
ägarna.78 
 
Även revisorernas svårigheter att fullgöra sitt uppdrag som oberoende granskare kan 
diskuteras inom ramen för agentteorin. Revisorerna anlitas för att lösa agentproblemet mellan 
ägarna och företagsledningen, men samtidigt uppstår ett annat principalagentförhållande 
mellan de redovisningsberättigade ägarna och revisorerna. Revisorerna är anställda av ägarna 
för att kontrollera företagen och kvalitetssäkra den redovisningsinformation som den andra 
agenten har utgett vilket innebär att revisorerna betraktas som en andra gradens agent i 
förhållande till företagsledningen och ägarna.79 
 

3.2.3 Förväntningsgapet inom revision 

Förväntningsgapet är ofta i debatt och det blir särskilt uppmärksammat då skandaler och 
konkurser har föregåtts av rena revisionsberättelser. Förväntningsgapet är ingen ny företeelse, 
men det har förändrats i takt med utvecklingen av näringslivet, samhället och 
revisionsprofessionen. När det gäller att kvalitetssäkra den finansiella informationen har 
förväntningarna på revisorerna ökat.80 
 
Förväntningsgapet handlar om att det finns skillnader mellan vad revisorerna gör och vad de 
borde göra. Det finns dels ett förväntningsgap mellan intressenternas och revisorernas 
uppfattning om vad revisionen levererar och dels ett förväntningsgap mellan intressenternas 
och revisorernas uppfattning om vad revisionen borde leverera. Förväntningsgapet uppstår 
således då revisorernas och intressenternas uppfattningar skiljer sig åt vad gäller revisorernas 
ansvar och skyldigheter vid revision. Det hävdas att revisionen inte är anpassad till 

                                                 
75 Vera-Muñoz, S (2005), Corporate Governance Reforms: Redefined Expectations of Audit Committee 
Responsibilities and Effectiveness. Journal of Business Ethics, Vol. 62, pp.115-127. 
76 Öhman, P (2006), Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman. 
Universitetstryckeriet, Sundsvall. 
77 Artsberg, K (2005), Redovisningsteori – policy och praxis, andra upplagan. Liber AB, Malmö. 
78 Johansson, S-E (2005), Uppdrag revision: revisorsprofessionen i takt med förväntningarna?. SNS Förlag, 
Stockholm. 
79 Öhman, P (2006), Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman. 
Universitetstryckeriet, Sundsvall. 
80 Johansson, S-E (2005), Uppdrag revision: revisorsprofessionen i takt med förväntningarna?. SNS Förlag, 
Stockholm. 
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intressenternas behov och att den inte är det skydd som den borde vara. Intressenterna har ett 
stort antal förväntningar på revisorerna som inte uppfylls.81 
 
Revisorerna hävdar att intressenterna förväntar sig att revisionen håller en högre grad av 
säkerhet än vad som är rimligt att kräva av revisorerna. Eftersom det inte går att lämna 
fullständiga garantier kan revisorerna endast garantera en rimlig grad av säkerhet. Revisorerna 
menar därför att förväntningarna är orealistiska och inte följer de regler som finns inom 
redovisning och revision.82 Revisorerna anser att det är företagsledningen som är ansvarig för 
redovisningens innehåll och att deras uppgift är att granska innehållet utgående från de 
uppsatta reglerna.  De menar vidare att information som indikerar att något skulle hålla på att 
gå snett kan skada företagen och på grund av tystnadsplikten kan de inte lämna ut sådan 
information.83 
 
Det har också visat sig finnas ett förväntningsgap mellan vad revisorerna inriktar sitt arbete på 
och vad de uppfattar vara särskilt viktigt för intressenterna. Revisorerna granskar ofta sådana 
uppgifter som de behärskar relativt väl vilket är den historiska informationen. De ägnar 
däremot mindre tid åt sådant som de tror skulle vara av betydelse för intressenterna vilket är 
framtidsorienterande information som är viktig vid bedömningen om företagens fortlevnad.84   
 
Det förväntningsgap som blir aktuellt i denna studie är på vilket sätt och med vilken grad av 
säkerhet som revisorerna kan intyga att företagen kommer att fortleva i framtiden. 
Revisorerna anser att det som kan krävs av dem är att de tar hänsyn till att de granskade 
företagen med rimlig säkerhet beräknas fortleva ett år framåt i tiden. Intressenterna har 
däremot en uppfattning om att inte bara kunna lita på att den reviderade informationen är 
korrekt utan även på att den garanterar företagens fortlevnad om inte annat rapporteras. 
Intressenterna förväntar sig således att revisionen garanterar företagens fortlevnad medan 
revisorerna har en annan uppfattning.85 Ett flertal tidigare studier har visat att intressenter och 
revisorer har olika uppfattningar när det gäller bedömningen av de granskade företagens 
fortlevnad86. Bland annat har en studie påvisat att det inte är säkert att revisorerna lämnar ett 
going concern utlåtande i revisionsberättelsen även om de upptäcker att företagen har 
fortlevnadsproblem och intressenterna förväntar sig en varningssignal i revisionsberättelsen87.   
 

3.2.4 Fortlevnadsprincipen 

Definitionen av fortlevnadsprincipen enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) är att företagen ska 
förutsättas fortsätta sin verksamhet. Detta innebär att redovisningen ska utgå från att företagen 
kommer att fortsätta sin verksamhet under den närmast förutsebara framtiden.88 Det innebär 
vidare att företagens resultat och balansräkning inte uppvisar någon intention eller behov av 
likviditet eller nedskärning av verksamheten, minskande handel eller behov av att söka skydd 
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hos kreditgivare. Tillgångarna upptas på basis av deras uppskattade livslängd och att 
företagen kan realisera dem och skulderna upptas på basis av att företagen kan betala av dem 
inom sin förfallotidpunkt.89 Fortlevnadsprincipen är en av de mest grundläggande och viktiga 
redovisningsprinciperna för upprättandet av årsredovisningen. Principen kallas även going 
concern principen.90 Om det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan orsaka tvivel när det 
gäller företagens förmåga att fortsätta verksamheten ska revisorerna lämna en anmärkning i 
revisionsberättelsen som upplyser intressenterna om detta91. 
 

3.2.5 RS 570 Fortsatt drift 

RS trädde i kraft vid revisionen av räkenskapsår som inleddes den 1 januari 200492. RS 570 
Fortsatt drift är en revisionsstandard som baseras på International Standards on Auditing 
(ISA) 570 Going Concern. RS 570 utgår från den grundläggande redovisningsprincipen om 
företagens fortlevnad och ger vägledning om hur revisionsberättelsen kan utformas när det 
finns betydande tvivel om företagens fortsatta drift. Den anger att revisorerna ska överväga 
om antagandet om fortsatt drift som företagsledningen gjort är riktigt samt bedöma om det 
finns väsentliga osäkerhetsfaktorer kring något som gör att det finns betydande tvivel om 
företagens förmåga att fortsätta sin verksamhet. Antagandet om fortsatt drift baseras på 
händelser som bedöms som osäkra i framtiden.93 Om revisorerna finner att ytterligare tvivel 
finns om företagens fortsatta drift efter att ha utfört de standardiserade revisionsuppgifterna 
måste ytterligare revisionsbevis som antingen stödjer eller minskar tron på företagens fortsatta 
drift insamlas94. 
 
RS 570 anger en rad exempel på förhållanden som kan ligga till grund för tvivel om fortsatt 
drift; negativa kassaflöden, betydande rörelseförluster, väsentliga lån som ej kommer att 
förnyas när de förfaller, oförmåga att betala skulder vid förfallotidpunkten, oförmåga att 
uppfylla avtalade lånevillkor, förlust av nyckelpersoner, förlust av viktiga marknader och 
avtal, brist på arbetskraft och råvaror, kapitalbrist samt situationer med skadeståndsanspråk 
och liknande som företagen troligen inte kan uppfylla. Vid bedömningen om fortsatt drift ska 
revisorerna även beakta de motåtgärder som företagsledningen planerar att utföra.95  
 
Om revisorerna bedömer att det finns en väsentlig osäkerhet angående företagens förmåga till 
fortsatt drift ska det anges i årsredovisningens revisionsberättelse. Bedömningen av företagens 
fortlevnad ska omfatta minst tolv månader räknat från balansdagen. Men även händelser som 
har inträffat efter tolvmånadersperioden ska beaktas om de är kända. Om revisorerna bedömer 
att upplysningen i årsredovisningen är tillräcklig ska endast en särskild upplysning lämnas i 
revisionsberättelsen.96 En särskild upplysning är per definition inte en revisorsanmärkning. 
Men revisorerna bekymrar sig ändock för att en avvikelse från standardutformningen av 
revisionsberättelsen ska missuppfattas av intressenterna att vara en revisorsanmärkning och 
därmed vara negativ för företagen.97 Om revisorerna bedömer att upplysningen i 
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årsredovisningen inte är tillräcklig ska ett uttalande med reservation göras i 
revisionsberättelsen alternativt ange en avvikande mening i revisionsberättelsen beroende på 
graden av väsentlighet i den utelämnade informationen. Om revisorerna bedömer att företagen 
inte kommer att kunna fortleva ska alltid en avvikande mening i revisionsberättelsen anges. 
Det går således inte att undgå att revisorerna måste ta ställning till frågan om företagens 
fortsatta drift.98 En studie har visat att en vanlig anledning till att revisorerna misslyckas med 
att utfärda ett going concern utlåtande är på grund av missförstånd av revisionsstandarden99. 
 
Revisorsnämnden (RN) har avgjort ett ärende som visar att det är oerhört viktigt att 
revisorerna lämnar ett going concern utlåtande i revisionsberättelsen när det föreligger en 
väsentlig osäkerhet beträffande antagandet om fortsatt drift. Även om företagen upplyser om 
de förhållanden som ger upphov till osäkerhet när det gäller deras fortlevnad måste ändå 
revisorerna påtala denna osäkerhet i revisionsberättelsen. Enligt RN fyller denna anmärkning 
en viktig funktion då den fäster läsarens uppmärksamhet på den viktiga fortlevnadsfrågan. 
Genom att inte lämna en anmärkning när detta behov finns åsidosätter revisorerna sina 
skyldigheter.100 
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Figur 3. Revisorernas bedömningar enligt RS 570.  
Källa: Adrian, H & Torén, M (2006), RS 570 Fortsatt drift – ytterligare reflektioner. Balans, nr 3 s. 
44.  
 

3.2.6 Going concern processen 

När en going concern bedömning görs väger revisorerna in de relevanta riskerna associerade 
med en felbedömning på två sätt. Revisorerna kan utfärda ett going concern utlåtande till ett 
klientföretag som inte går i konkurs alternativt kan de bestämma sig för att inte utfärda ett 
going concern utlåtande till ett klientföretag som går i konkurs. Ju längre ifrån i tid som 
revisorerna avger en revisionsberättelse från konkursens tidpunkt, ju mindre troligt är det att 
de ska ha lämnat ett going concern utlåtande.101 Men ju svagare företagens finansiella 
ställning är ju större är sannolikheten att de får ett going concern utlåtande i 
revisionsberättelsen102. 
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Ett going concern beslut beskrivs som en två-stegs process. Processen inleds med att 
revisorerna ska identifiera om klientföretagen har ett potentiellt going concern problem. 
Denna identifikation är beroende av två faktorer – företagens finansiella problem och 
revisorernas förmåga att upptäcka problemen vilket beror på deras kompetens. I processens 
andra steg ska revisorerna besluta om företagen med fortlevnadsproblemen ska få en 
revisionsberättelse med ett going concern utlåtande. Detta beslut är baserat på revisorernas 
oberoende och på hur stor ekonomisk betydelse klientföretagen har för dem. Revisionsbyrån 
riskerar att förlora sin klient och intäkterna från klienten vid ett utlåtande, men om revisorerna 
inte lämnar ett utlåtande vid fortlevnadsproblem riskerar de en skadeståndsprocess och ett 
dåligt rykte som kommer att påverka de framtida revisionsuppdragen. Rykte och befarad 
skadeståndsprocess bör därför påverka revisorernas beslutsprocess i hög grad.103 
 
En annan beslutsmodell som används av revisorerna vid going concern bedömningar består av 
fyra steg. Processens första steg är för revisorerna att upptäcka going concern problem vilket i 
stor utsträckning är beroende av den finansiella informationen och revisorernas förståelse för 
klientens företag och bransch. I processens andra steg använder revisorerna sin kunskap för 
att identifiera var problemen finns. Identifiering av de finansiella problemen leder fram till en 
händelseanalys där det tas fram vad som har hänt och vad det är som har orsakat problemen. I 
processens tredje steg när problemen har identifierats utvärderar revisorerna en handlingsplan 
för att åtgärda problemen. I processens sista steg beslutar sig revisorerna för en tillförlitlig 
åsikt där de beaktar om ett going concern utlåtande ska lämnas i revisionsberättelsen eller 
ej.104 
 

3.2.7 Storleken på revisionsbyrån 

Tidigare forskning har visat att det finns ett positivt samband mellan revisionskvalitet och 
storleken på revisionsbyrån. Flera studier har visat att stora revisionsbyråer har högre kvalitet 
på revisionen och lämnar mer tillförlitlig information än de små revisionsbyråerna på grund 
av att de har mer resurser vilket gör att de har möjlighet att utföra grundligare undersökningar 
och de blir därmed mer effektiva på att identifiera potentiella konkurser. Stora revisionsbyråer 
har högre revisionskvalitet eftersom de har lägre incitament att kompromissa deras standarder 
för att garantera att deras klienter bibehålls. Definitionen på revisionskvalitet baserades på 
revisorernas förmåga att upptäcka och eliminera fel och manipulationer i den redovisade 
nettoinkomsten. Även storleken på revisionsbyrån och den grad av arbete som läggs ner på 
revisionen har visat sig ha ett positivt samband.105 En annan studie har visat att de stora 
revisionsbyråerna har betydligt färre felaktiga going concern bedömningar än vad de små 
revisionsbyråerna har106. 
 
En studie har visat att företagens val av revisionsbyrå baseras på revisionsbyråns rykte, namn 
och struktur. Intressenter antar att företag som är reviderade av de stora revisionsbyråerna får 
en högre kvalitet på revisionen och rapporterar mer tillförlitlig information. Företag som 
väljer någon av de stora revisionsbyråerna får därför ett starkare marknadsvärde än vad de 
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företag som väljer någon av de mindre revisionsbyråerna får. Detta antagande är baserat på 
agentteorins perspektiv att stora revisionsbyråer har större möjligheter att kontrollera 
företagsledningens nyttomaximerande beteende.107 
 
En annan studie har visat att revisionsbyråer som har ett gott rykte är mer benägna att lämna 
ett going concern utlåtande eftersom de värnar om sitt rykte. Storleken är här av avgörande 
betydelse vilket innebär att ju större revisionsbyråerna är ju mer benägna blir de att avslöja ett 
going concern problem hos deras klienter för att själva inte förlora sitt goda rykte.108 En 
liknande studie som gjorts påvisar också detta resultat. I den studien sägs att 
revisionsbyråernas storlek kan associeras med revisorernas rykte och revisionskvaliteten och 
att de stora revisionsbyråerna vaktar sitt rykte i större utsträckning än små revisionsbyråer 
eftersom de vet vad de kan förlora genom att göra ett dåligt revisionsarbete. Stora 
revisionsbyråer har därför en motivation att motstå klientföretagens påtryckningar och att 
rapportera upptäckta fel. Dessa forskare anser att storleken på revisionsbyrån kan vara en 
effektiv kvalitetsindikator.109  
 
En studie som har gjorts om effekter efter den stora Enronskandalen visar att de stora 
revisionsbyråerna har blivit mer konservativa i sin rapportering efter denna skandal vilket har 
visat sig i utfärdandet av antalet going concern utlåtanden. I perioden som följdes efter 
Enron’s konkurs utfärdade revisorerna för offentliga handelsföretag relativt sett fler going 
concern utlåtanden till företag som hade problem med sin fortsatta drift än vad de gjorde 
innan Enron’s konkurs.110  
 
Men det finns även forskare som påvisar att det inte finns något samband mellan storleken på 
revisionsbyrån och revisionskvaliteten. En studie som har genomförts i Storbritannien visar 
att små revisionsbyråer inte utfärdar going concern utlåtanden i mindre utsträckning än vad 
stora revisionsbyråer gör111. En annan studie har påvisat ett dylikt resultat att det inte finns 
någon skillnad mellan stora och små revisionsbyråer och kvaliteten på revisionen112. En 
ytterligare studie har visat att stora revisionsbyråer har en högre gräns för vad som är av 
avgörande betydelse i många situationer och för vad som ska avslöjas vilket leder till att de 
utfärdar färre going concern utlåtanden i revisionsberättelsen till klientföretag med finansiella 
problem än vad de små revisionsbyråerna gör. Enligt forskarna leder detta till att företag med 
finansiella problem väljer någon av de stora revisionsbyråerna för att minska sannolikheten att 
få ett going concern utlåtande. De förklarar vidare att en anledning till att revisorer från stora 
revisionsbyråer har en högre gräns för vad som är av avgörande betydelse kan vara för att 
revisorer med mer erfarenhet har en högre gräns för vad som ska avslöjas än vad mindre 
erfarna revisorer har.113 
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3.2.8 Revisorernas oberoende och kompetens 

Revisionskvaliteten består av två komponenter – revisorernas kompetens och revisorernas 
oberoende. Revisorernas kompetens är relaterad till deras specialisering inom klientföretagens 
bransch samt utbildning och erfarenhet. Revisorernas oberoende är relaterat till proportionen 
av deras intäkter från klientföretagen och deras rykte. Revisionskvaliteten påverkar 
sannolikheten att ett företag med finansiella problem kommer att få ett going concern 
utlåtande.114 Eftersom flera olika parter har intresse i tillförlitlig revision är 
revisionskvaliteten viktig. Eftersom intressenterna själva inte har möjlighet att utföra 
granskningen av företagen är det viktigt att revisorerna har rätt utbildning och den kompetens 
som krävs för att kunna göra tillförlitliga granskningar av de finansiella rapporterna.115 Det 
har visat sig att revisorer tenderar att använda en låg informationsgrad och kunskapsstruktur 
när de ska göra en going concern bedömning och de är därmed inte förberedda på att ta 
sådana beslut116.  
 
När det kommer till frågan om revisorernas oberoende så gäller det inte bara det faktiska 
oberoendet som revisorerna själva ska kontrollera genom den så kallade analysmodellen. Det 
gäller även att omgivningen uppfattar revisorerna som oberoende.117 Inför varje ny revision 
måste revisorerna själva upprätta en analysmodell för att fastställa om de uppfyller kravet på 
oberoende och därmed kan acceptera uppdraget. Även om revisorerna har haft klientföretagen 
i flera år måste de varje år göra en ny analys för att kunna utföra revisionen. Analysmodellen 
går ut på att revisorerna analyserar om det finns någon omständighet som gör att förtroendet 
för dem kan förstöras. Det måste även finnas en självständighet inom revisionsverksamheten. 
Om det skulle visa sig att det finns omständigheter som gör att revisorerna kan uppfattas som 
beroende eller att det finns ett bristande förtroende för dem måste de avsäga sig uppdraget.118  
 
De stora problemen är att revisorerna inte har tillräckliga kunskaper samt att de ofta är 
ekonomiskt beroende av sina klienter. Flera forskare har kommit fram till att revisorer har 
identifierat fortlevnadsproblem hos klientföretag men ändock valt att inte lämna ett going 
concern utlåtande i revisionsberättelsen för att de inte har ekonomiska incitament att göra 
detta. Revisorerna uppskattar kostnaderna med att skriva under en oren revisionsberättelse 
eftersom de riskerar att förlora sin klient.119 Revisorernas rädsla kan belysas av ordspråket 
”man biter inte i den hand som föder en”. Det finns anledning att förmoda att revisorerna inte 
bortser från om de kommer att bli omvalda nästa år när de överväger både styrkan och formen 
av sin kritik.120 Denna rädsla för att förlora framtida intäkter kan således göra att revisorerna 
inte lämnar ett going concern utlåtande. Även längden på kontraktet har betydelse vid going 
concern bedömningar. Ju kortare kontraktet är desto troligare är det att företagen ska få ett 
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going concern utlåtande i revisionsberättelsen. Detta resultat visar att långa revisionskontrakt 
kan skada revisorernas oberoende.121 
 
Även andra studier har visat att osäkerheten i beslutsfattandets process beror på en relativt låg 
nivå på revisorernas kunskap. Ett problem är att revisorerna inte har den kompetens som är 
nödvändig för att kunna göra en going concern bedömning. Revisorer med en lägre 
kunskapsnivå faller oftare för påtryckningar från klientföretagen att lämna en ren 
revisionsberättelse. De litar mer på vad klientföretagen säger än vad revisionsbevisen 
uppvisar.122  
 
Forskare som utfört en studie om hur revisionskvaliteten påverkar revisionsbesluten vid 
osäkerhet om företags fortlevnad i spanska företag hittade dock inget samband med 
revisorernas kompetens. Däremot kom forskarna fram till att revisorernas oberoende och 
nivån på företagens finansiella problem har betydelse vid utförandet av ett going concern 
utlåtande.123  
 
Men även om revisorerna besitter hög kunskap och expertis kan bristfällig revisionsplanering 
vilket innebär att fel saker har granskats, ett dålig utförande av revisionen, påtryckningar från 
klienten samt svag påtryckning från intressenterna leda till felaktiga revisionsbeslut124. 
 

3.2.9 Godkända och auktoriserade revisorer 

I Sverige skiljer vi mellan godkända och auktoriserade revisorer. För att kunna bli godkänd 
revisor måste man ha avlagt en kandidatexamen på 120 högskolepoäng inom företagsekonomi 
som huvudämne eller genomgått någon annan motsvarande utbildning samt ha en kvalificerad 
praktisk utbildning som revisorsassistent under minst tre år. Därefter behöver man ha avlagt 
ett godkänt prov för revisorsexamen. För att kunna bli auktoriserad revisor måste man ha 
avlagt en kandidatexamen och genomgått ytterligare utbildning om minst 60 högskolepoäng 
eller ha avlagt en magisterexamen med ekonomisk inriktning alternativt genomgått någon 
annan motsvarande utbildning samt ha en kvalificerad praktisk utbildning som 
revisorsassistent under minst fem år. Därefter behöver man ha dels ett godkänt prov för 
revisorsexamen och dels ett godkänt prov för högre revisorsexamen. Denna praktiska 
utbildning ska inrymma delaktighet vid revision av företag som på grund av sin storlek eller 
av annan anledning är svåra att revidera. Auktoriserade revisorer har således en högre 
utbildning, en längre praktisk erfarenhet av revision samt har reviderat mer komplicerade 
företag.125 Auktoriserade revisorer väljer även att specialisera sig inom olika branscher i högre 
utsträckning än vad godkända revisorer gör126. En studie har visat att kvaliteten på revisorerna 

                                                 
121 Ruiz-Barbadillo, E et al. (2004), Audit Quality and the Going-Concern Decision-Making Process: Spanish 
Evidence. European Accounting Review, Vol. 13, No. 4, pp. 597-620. 
122 Arnold, V et al (2001), The Impact of Political Pressure on Novice Decision Makers: Are Auditors Qualified 
To Make Going Concern Judgement?. Critical Perspectives on Accounting, Vol. 12, No. 3, pp. 323-338. 
123 Ruiz-Barbadillo, E et al. (2004), Audit Quality and the Going-Concern Decision-Making Process: Spanish 
Evidence. European Accounting Review, Vol. 13, No. 4, pp. 597-620. 
124 Arnold, V et al (2001), The Impact of Political Pressure on Novice Decision Makers: Are Auditors Qualified 
To Make Going Concern Judgement?. Critical Perspectives on Accounting, Vol. 12, No. 3, pp. 323-338. 
125 Sveriges riksdag, Svensk författningssamling (SFS), Förordning (1995:665) om revisorer. 
Tillgänglig på Internet: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1995:665 [Hämtad 2009-
11-15]  
126 Nilsson, J & Rosengren, L (2008), Information och signaler i revisionsberättelsen. Högskolan Kristianstad, 
Sektionen för hälsa och samhälle.  
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beror på kunskap, erfarenhet och medfödd förmåga127. En annan studie har visat att kortare 
erfarenhet leder till en lägre kvalitet på granskningen av de finansiella rapporterna128. Men det 
finns även flera studier som har påvisat att det inte finns något samband mellan kvaliteten på 
revisionen och om revisorerna är godkända eller auktoriserade. En studie som har gjorts i 
Skåne län visade att det inte finns någon skillnad mellan godkända och auktoriserade revisorer 
och i vilken utsträckning de anmärker om going concern problem129. En annan studie har 
påvisat ett liknande resultat att det inte finns någon skillnad mellan godkända och 
auktoriserade revisorer vad gäller revisionskvaliteten som har mätts utifrån andelen orena 
revisionsberättelser130. 
 

3.2.10 Storleken på klientföretaget 

En studie har visat att om revisorernas klientföretag är viktiga kunder med stor omsättning är 
sannolikheten mindre att klientföretagen ska få ett going concern utlåtande i 
revisionsberättelsen än om kunderna är mindre viktiga för revisorerna. Detta visar att ju större 
klientföretagen är desto högre är sannolikheten att de inte ska få ett going concern utlåtande 
även fast de borde ha fått det efter hur den finansiella ställning ser ut. Pressen att förlora 
intäkter från klienten ökar med klientens storlek.131 Även andra studier har påvisat att det 
oftast är små företag som erhåller ett going concern utlåtande i revisionsberättelsen132. Men 
det är inte bara pressen över att förlora intäkter från klientföretagen som gör att de oftare 
erhåller rena revisionsberättelser. Eftersom orena revisionsberättelser för med sig negativa 
konsekvenser för de granskade företagen försöker framför allt större företag att undvika att få 
orena revisionsberättelser genom att följa gällande lagar och regler.133 Större företag har 
troligtvis också en mer utvecklad internkontroll vilket leder till att risken blir lägre att få en 
oren revisionsberättelse. Men däremot har större företag ett högre offentligt intresse i 
samhället vilket kan öka risken för att få en oren revisionsberättelse.134 En annan studie har 
visat att revisorer tror att sannolikheten för att stora företag ska gå i konkurs är mindre än för 
små företag, vilket också kan vara en förklaring till att stora företag erhåller rena 
revisionsberättelser i högre utsträckning än vad små företag gör135.  
 

3.2.11 Den självuppfyllande profetian  

Under de senaste årtiondena har revisionsprofessionen varit utsatt för en bred kritik för dess 
misslyckande att förbereda intressenterna för en hotande konkurs och därmed lämna ett going 

                                                 
127 Bonner, S. E. & Lewis, B. L. (1990), Determinants of Auditor Expertise. Journal of Accounting Research, 
Vol. 28, pp. 1-20.   
128 Johnson, V. E., Khurana, I. K. & Reynolds, J. K. (2002), Audit-Firm Tenure and the Quality of Financial 
Reports. Contemporary Accounting Research, Vol. 19, No. 4, pp. 637-660. 
129 Nilsson, J & Rosengren, L (2008), Information och signaler i revisionsberättelsen. Högskolan Kristianstad, 
Sektionen för hälsa och samhälle.  
130 Börjesson, H, Fors, H & Nilsson, C (2005), Orena revisionsberättelser – bestående eller övergående?. 
Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.  
131 Ruiz-Barbadillo, E et al. (2004), Audit Quality and the Going-Concern Decision-Making Process: Spanish 
Evidence. European Accounting Review, Vol. 13, No. 4, pp. 597-620. 
132 Hua, L. G. (2006), Audit Qualifications: What Does It Mean?. Department of Finance and Accounting, 
National University of Singapore.  
133 Nilsson, J & Rosengren, L (2008), Information och signaler i revisionsberättelsen. Högskolan Kristianstad, 
Sektionen för hälsa och samhälle.  
134 Keasey, K, Watson, R & Wynarczyk, P (1988), The Small Company Audit Qualification: A Preliminary 
Investigation. Accounting and Business Research, Vol. 18, No. 72, pp. 323-333.  
135 Nogler, G. E. (2008), Going Concern Modifications, CPA Firm Size and the Enron Effect. Managerial 
Auditing Journal, Vol. 23, No. 1, pp. 51-67. 
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concern utlåtande i revisionsberättelsen136. En av rädslorna med ett going concern utlåtande är 
att det ska bli en självuppfyllande profetia och på grund av detta är revisorerna motvilliga att 
lämna ett sådant utlåtande i revisionsberättelsen. Symptom på finansiella problem är större i 
företag som tidigare har fått en oren revisionsberättelse.137 En oren revisionsberättelse är 
oftast ett slutligt bevis på företagens dåliga finansiella prestation138. Ett going concern 
utlåtande kan minska aktieägares och kreditgivares tro på företagen vilket leder till att 
företagen får svårare att införskaffa nytt kapital samt en ökad kostnad för det existerande 
kapitalet. Revisorernas rädsla är att ett going concern utlåtande kan förhasta en konkurs för ett 
företag som har finansiella problem. Revisorerna står därför i centrum för ett moraliskt och 
etiskt dilemma – att lämna ett going concern utlåtande och riskera en ökad finansiell svårighet 
för klientföretagen eller att inte lämna ett going concern utlåtande och riskera att inte 
informera intressenterna om en potentiell konkurs som kan leda till att skadeståndskrav riktas 
mot dem.139 Men när det finns en konflikt mellan intressenterna och klientföretagen ligger 
revisorernas primära ansvar hos intressenterna140. 
 
Flera studier har visat att revisorerna är oroade över relationen med klientföretagen och att 
going concern bedömningen kan bli en självuppfyllande profetia. Kreditgivare ser ofta ett 
going concern utlåtande som en separat anledning till att inte ge företag lån eftersom det finns 
en osäkerhet med företagen då de har fått ett going concern utlåtande i revisionsberättelsen. 
Detta sätter revisorerna i den positionen att de beslutar om företagen kommer att kunna 
erhålla kapital för att kunna fortsätta sin drift vilket visar att revisorernas going concern 
utlåtanden tenderar att vara en självuppfyllande profetia.141  
 

3.2.12 Psykologiska perspektiv 

En förklaring till revisorernas felaktiga going concern bedömningar finns inom forskning i 
psykologi. Forskning i psykologi har visat att olika processer påverkar påföljande minnen och 
omdömen. En studie har visat att utförandet av andra revisionsuppgifter under pågående 
revision kan påverka de påskrivande revisorernas going concern bedömningar. Givet att 
revisorernas going concern bedömningar är baserade på åtminstone delar av informationen 
hämtade från minnet kommer frågan att bli om deras minne och going concern bedömning är 
påverkade av att de personligen har utfört andra revisionsuppgifter.142 
 
Att göra en going concern bedömning är generellt en svår och komplex uppgift. Om 
proceduren som är nödvändig för att utföra den andra revisionsuppgiften eller going concern 
bedömningen är relativt komplex och inte har blivit automatisk är det osannolikt att 
revisorerna kommer att kunna utföra båda uppgifterna samtidigt. En going concern 

                                                 
136 Arnold, V et al (2001), The Impact of Political Pressure on Novice Decision Makers: Are Auditors Qualified 
To Make Going Concern Judgement?. Critical Perspectives on Accounting, Vol. 12, No. 3, pp. 323-338. 
137 Venuti, E. K. (2004), The Going-Concern Assumption Revisited: Assessing a Company’s Future Viability. 
The CPA Journal, pp. 40-43. 
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139 Venuti, E. K. (2004), The Going-Concern Assumption Revisited: Assessing a Company’s Future Viability. 
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bedömning sker samtidigt som revisorerna har andra saker att göra och detta medför att 
bedömningarna inte blir korrekta. Även om de påskrivande revisorerna går igenom allt 
revisionsmaterial kan deras going concern bedömningar undermedvetet ske baserat endast på 
den del av revisionen som de själva utfört. Om denna del är positiv angående företagens 
fortlevnad kan hela revisionen uppfattas som positiv och därmed lämnas inget going concern 
utlåtande i revisionsberättelsen. Ett annat problem är att dokumentationen oftast sker efter att 
going concern bedömningen har gjorts och därmed är dokumentationen påverkad av minnet 
och önskan att tillfredsställa bedömningen.143 
 
Arbetsminnet är en temporär informationsplats med ett begränsat utrymme som innehåller 
information som är inhämtat från pågående arbete och resultatet av den processen. 
Informationen i arbetsminnet sparas så länge som den behövs och när minnet är fullt kommer 
informationen automatiskt att sorteras bort efter graden av relevans och hur viktig den är för 
det pågående arbetet. Långtidsminnet är det minne där vi lagrar permanent information och 
det har en obegränsad kapacitet. All information som ska ingå i going concern bedömningen 
måste lagras i långtidsminnet innan det försvinner från arbetsminnet för att bedömningen inte 
ska bli felaktig. Det är den senaste informationen som troligen kommer att inhämtas från 
minnet när en going concern bedömning görs. När revisorerna utför andra revisionsuppgifter 
samtidigt påverkas informationen som hämtas från långtidsminnet vilket i sin tur påverkar 
going concern bedömningen. Revisorerna som utför andra uppgifter som är positiva för 
företagens fortsatta drift kommer då att leda till att going concern bedömningen blir positiv.144  
 

3.2.13 Externa specialister 

Studier har visat att det finns kritik mot revisionsprofessionen för att revisorerna inte lämnar 
tidiga varningssignaler på att deras klienter har problem med den fortsatta driften. Revisorerna 
har blivit kritiserade för deras oförmåga att upptäcka företagens finansiella problem och för 
deras motvillighet att lämna ett going concern utlåtande i revisionsberättelsen vilket är en 
indikation på en dåligt utförd revision. Flera studier har påvisat revisorernas låga antal 
revisionsberättelser med ett going concern utlåtande. En studie har uppvisat att mindre än 
hälften av alla företag som hade gått i konkurs hade fått ett going concern utlåtande i sin 
revisionsberättelse.145 En annan studie har visat att av 12 företag som fick en oren 
revisionsberättelse och som senare gick i konkurs fick ingen av dessa företag en förklarande 
paragraf som reflekterade över revisorernas tvivel om fortsatt drift146. I en svensk studie som 
har genomförts på konkursdrabbade företag i Skåne län framgick att 70 % av företagen hade 
fått en oren revisionsberättelse året innan konkurs. Däremot hade revisorerna anmärkt om 
going concern problem i enbart minoriteten av de studerade företagen.147  Detta leder till 
slutsatsen att revisorerna har misslyckats i sin yrkesprofession och att de kanske inte är de 
mest lämpade personerna att lämna ett going concern utlåtande. Det finns andra som kan vara 
mer kvalificerade att göra en going concern bedömning än vad revisorerna är.148  

                                                 
143 Rau, S. E. & Moser, D. V. (1999), Does Performing Other Audit Tasks Affect Going-Concern Judgements?. 
The Accounting Review, Vol. 74, No. 4, pp. 493-508. 
144 Ibid 
145 Ruiz-Barbadillo, E et al. (2004), Audit Quality and the Going-Concern Decision-Making Process: Spanish 
Evidence. European Accounting Review, Vol. 13, No. 4, pp. 597-620. 
146 Venuti, E. K. (2004), The Going-Concern Assumption Revisited: Assessing a Company’s Future Viability. 
The CPA Journal, pp. 40-43. 
147 Nilsson, J & Rosengren, L (2008), Information och signaler i revisionsberättelsen. Högskolan Kristianstad, 
Sektionen för hälsa och samhälle.  
148 Ruiz-Barbadillo, E et al. (2004), Audit Quality and the Going-Concern Decision-Making Process: Spanish 
Evidence. European Accounting Review, Vol. 13, No. 4, pp. 597-620. 



30 

 
Specialister inom konkursområdet kan vara mer lämpade att göra denna bedömning eftersom 
de arbetar med konkurser kontinuerligt och de är vana vid att söka efter mer specifik 
information som behövs vid sådana här bedömningar. Revisorer måste söka efter information 
som är både för och emot bedömningen av företagens fortlevnad vilket betyder att de söker 
efter mer generell information om företagens aktiviteter och branschen som helhet. Hos 
revisorerna ligger fokus mer på hur företagen fick finansiella problem än på om företagen har 
kapaciteten att fortsätta sin drift. Eftersom revisorerna har lägre kunskap och förståelse än vad 
en specialist inom konkursområdet har faller de oftare för företagens förklaringar till hur de 
finansiella problemen har uppstått. Revisorerna har ett svagt försvar mot klientföretagens 
påtryckningar när de framhåller att de har en handlingsplan för att åtgärda problemen och de 
anser då att detta är tillräckligt och utfärdar ej något going concern utlåtande i 
revisionsberättelsen.149  
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4. Resultat och analys av den empiriska undersökningen 
 

 uppsatsens fjärde kapitel presenteras resultatet och analysen av den empiriska 
undersökningen där kopplingar görs till tidigare gjorda studier samt den teoretiska 

referensramen. Avsnittet inleds med studiens hypotesformuleringar och en beskrivning av 
studiens variabler. Därefter följer den empiriska och analytiska redogörelsen av det 
insamlade materialet. Detta har testats med ett chi-två test för att kunna fastställa om det 
finns ett signifikant samband mellan variablerna samt en normalfördelning för att se om 
variablernas medelvärden är signifikant skilda från det totala medelvärdet . Kapitlet avslutas 
med en redogörelse över hypotesernas resultat som antingen accepteras eller förkastas.  
 

4.1 Studiens hypotesformuleringar 
Efter genomgång av litteratur och tidigare forskning som presenterats i kapitel 3 formulerades 
hypoteserna som vår undersökning grundar sig på för att se om det finns något samband 
mellan variablerna. För att mäta om det föreligger ett signifikant samband mellan den 
beroende variabeln och de oberoende variablerna upprättades ett chi-två test för varje 
oberoende variabel. Även en normalfördelning kalkylerades för att kunna fastställa om de 
oberoende variablernas medelvärden signifikant avviker från medelvärdet för samtliga 
konkursdrabbade aktiebolag som hade fått ett going concern utlåtande i revisionsberättelsen. 
Ett z-värde beräknades eftersom samtliga variablers observationer översteg 30 stycken150.  
 
Hypotes 1: Mindre än hälften av de konkursdrabbade aktiebolagen har fått ett going concern 
utlåtande i deras senaste årsredovisning.  
 
Hypotes 2: Det finns geografiska skillnader mellan Norrland, Svealand och Götaland när det 
gäller andelen going concern utlåtanden i de konkursdrabbade aktiebolagens senaste 
årsredovisning.  
 
Hypotes 3: Stora revisionsbyråer lämnar going concern utlåtanden i konkursdrabbade 
aktiebolags senaste årsredovisning i högre utsträckning än små revisionsbyråer. 
 
Hypotes 4: Auktoriserade revisorer lämnar going concern utlåtanden i konkursdrabbade 
aktiebolags senaste årsredovisning i högre utsträckning än godkända revisorer.   

 
Hypotes 5: Små konkursdrabbade aktiebolag har fått going concern utlåtanden i deras senaste 
årsredovisning i högre utsträckning än medelstora och stora konkursdrabbade aktiebolag.   
 

                                                 
150 Körner, S & Wahlgren, L (2005), Statistiska metoder, andra upplagan. Studentlitteratur, Lund.  
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4.2 Beroende och oberoende variabler 
För att tydliggöra de faktorer studien ämnar undersöka har de indelats i beroende och 
oberoende variabler; 
 
Beroende variabel   
Oren revisionsberättelse med ett going concern utlåtande. 
 
 
Oberoende variabler  
Geografisk indelning i Norrland, Svealand och Götaland. 
Revisorer indelade efter godkända och auktoriserade. 
Revisionsbyråer indelade efter ”the big four” och övriga revisionsbyråer. 
Klientföretag indelade efter liten, medelstor och stor omsättning. 
Tabell 1. Beroende och oberoende variabel. 
Källa: Egen bearbetning. 
 

4.3 Förekomsten av rena och orena revisionsberättelser i de 
konkursdrabbade aktiebolagens senaste årsredovisning 
 
 Antal Andel i procent 
Rena revisionsberättelser 77 31,7 % 
Orena revisionsberättelser 
utan going concern utlåtande 

118 48,5 % 

Orena revisionsberättelser 
med going concern utlåtande 

48 19,8 % 

Totalt 243 100 % 
Tabell 2. Rena och orena revisionsberättelser. 
Källa: Egen bearbetning. 
 
Tabellen visar att 19,8 % av samtliga undersökta aktiebolag hade fått ett going concern 
utlåtande i den senaste årsredovisningen innan aktiebolagen gick i konkurs. För att se vad 
andelen going concern utlåtanden årligen bör ligga mellan beräknades ett konfidensintervall 
med en konfidensgrad på 95 %. Detta uppvisar att andelen going concern utlåtanden årligen 
bör ligga mellan 21,4 % och 18,2 %. Med 95 % säkerhet kan vi därför säga att 
populationsgenomsnittet ligger mellan 21,4 % och 18,2 %. Flera tidigare studier har påvisat 
revisorers låga antal going concern utlåtanden i revisionsberättelsen för företag som senare 
går i konkurs. Även vår studie ger således uttryck för detta. 31,7 % av de konkursdrabbade 
aktiebolagens årsredovisningar var rena och 48,5 % av de konkursdrabbade aktiebolagens 
årsredovisningar var orena utan ett going concern utlåtande. Dessa revisionsberättelser var 
orena på grund av att årsredovisningen ej hade upprättats inom lagstadgad tid, att 
aktiekapitalet var förbrukat, att det fanns osäkra fordringar till betydande belopp och att VD, 
styrelseledamot eller närstående hade upptagit förbjudna lån. Revisorerna hade även anmärkt 
på att det fanns väsentliga brister i den interna kontrollen och den löpande bokföringen som 
till exempel hade lett till att kassabehållningen ej hade kunnat verifieras samt att skatter, 
sociala avgifter och mervärdesskatt ej hade betalats i rätt tid eller med rätt belopp. 
 



33 

4.4 Geografisk indelning 
 
 Antal undersökta 

revisionsberättelser 
Andel going concern 
utlåtanden 

Andel going concern 
utlåtanden i procent 

Norrland 34 3 8,8 % 
Svealand 111 26 23,4 % 
Götaland 98 19 19,4 % 
Totalt 243 48 19,8 % 
Tabell 3. Geografisk indelning. 
Källa: Egen bearbetning. 
 
Tabellen visar att 8,8 % av de konkursdrabbade aktiebolagen i Norrland hade fått en oren 
revisionsberättelse med ett going concern utlåtande i den senaste årsredovisningen. 
Medelvärdet för samtliga konkursdrabbade aktiebolag som hade fått ett going concern 
utlåtande i revisionsberättelsen var 19,8 %. Detta innebär att de konkursdrabbade 
aktiebolagen i Norrland understiger det totala medelvärdet med 11 procentenheter. 
Normalfördelningen ger ett beräknat z-värde på -3,5948 vilket betyder att medelvärdet för de 
konkursdrabbade aktiebolagen i Norrland signifikant avviker från det totala medelvärdet vid 
ett fem procentigt konfidensintervall. Av de konkursdrabbade aktiebolagen i Svealand hade 
23,4 % fått ett going concern utlåtande i revisionsberättelsen vilket överstiger medelvärdet 
med 3,6 procentenheter. Normalfördelningen ger ett beräknat z-värde på 0,8071 vilket betyder 
att medelvärdet ej signifikant avviker från det totala medelvärdet vid ett fem procentigt 
konfidensintervall. Av de konkursdrabbade aktiebolagen i Götaland hade 19,4 % fått ett going 
concern utlåtande i revisionsberättelse vilket understiger medelvärdet med 0,4 procentenheter. 
Normalfördelningen ger ett beräknat z-värde på -0,1015 vilket betyder att medelvärdet ej 
signifikant avviker från det totala medelvärdet vid ett fem procentigt konfidensintervall. För 
att se om det fanns något signifikant samband mellan den geografiska indelningen och 
andelen going concern utlåtanden upprättades ett chi-två test med en konfidensgrad på 95 %. 
Detta test gav ett observerat chi-två värde på 1,8745 vilket är mindre än det kritiska värdet 
som är 5,99 vid två frihetsgrader. Det finns således inte något signifikant samband mellan den 
geografiska indelningen och andelen going concern utlåtanden trots att det finns procentuella 
skillnader mellan Norrland, Svealand och Götaland samt att Norrland’s medelvärde 
signifikant avviker från det totala medelvärdet.  
 

4.5 Storleken på revisionsbyrån 
 
 Antal undersökta 

revisionsberättelser 
Andel going concern 
utlåtanden 

Andel going concern 
utlåtanden i procent 

”The big four” 59 10 16,9 % 
Övriga 
revisionsbyråer 

150 32 21,3 % 

Totalt 209 42 20,1 % 
Tabell 4. Storleken på revisionsbyrån. 
Källa: Egen bearbetning. 
 
Tabellen visar att ”the big four” hade lämnat ett going concern utlåtande i revisionsberättelsen 
för 16,9 % av de konkursdrabbade aktiebolagen. För denna variabel är medelvärdet för 
samtliga konkursdrabbade aktiebolag som hade fått ett going concern utlåtande i 



34 

revisionsberättelsen 20,1 %. Detta innebär att ”the big four” understiger medelvärdet med 3,2 
procentenheter. Normalfördelningen ger ett beräknat z-värde på -0,7207 vilket betyder att 
medelvärdet ej signifikant avviker från det totala medelvärdet vid ett fem procentigt 
konfidensintervall. De övriga revisionsbyråerna hade lämnat ett going concern utlåtande i 
revisionsberättelsen för 21,3 % av de konkursdrabbade aktiebolagen vilket överstiger 
medelvärdet med 1,2 procentenheter. Normalfördelningen ger ett beräknat z-värde på 0,2892 
vilket betyder att medelvärdet ej signifikant avviker från det totala medelvärdet vid ett fem 
procentigt konfidensintervall. För att se om det fanns något signifikant samband mellan 
storleken på revisionsbyrån och andelen going concern utlåtanden upprättades ett chi-två test 
med en konfidensgrad på 95 %. Detta gav ett observerat chi-två värde på 0,7120 vilket är 
mindre än det kritiska värdet som är 3,84 vid en frihetsgrad. Det finns således inget 
signifikant samband mellan storleken på revisionsbyrån och andelen going concern utlåtanden 
trots att det finns en procentuell skillnad mellan ”the big four” och övriga revisionsbyråer.  
 
Tidigare studier har uppvisat olika resultat då forskare både påvisat att det finns ett samband 
mellan revisionskvalitet och storleken på revisionsbyrån samt att det inte finns något samband 
mellan revisionskvalitet och storleken på revisionsbyrån. Vår studie uppvisar inget signifikant 
samband mellan storleken på revisionsbyrån och andelen going concern utlåtanden. Men det 
finns en procentuell skillnad på 4,6 procentenheter mellan ”the big four” och övriga 
revisionsbyråer som visar att övriga revisionsbyråer utfärdar fler going concern utlåtanden till 
klientföretag med finansiella problem än vad ”the big four” gör. Detta gör att vår studie följer 
flera andra studier som har visat att små revisionsbyråer inte utfärdar going concern 
utlåtanden i mindre utsträckning än vad stora revisionsbyråer gör. Forskare har kommit fram 
till att en förklaring till detta är att stora revisionsbyråer har en högre gräns för vad som är av 
avgörande betydelse i många situationer och för vad som ska avslöjas i revisionsberättelsen. 
Detta leder till att stora revisionsbyråer utfärdar färre going concern utlåtanden i 
revisionsberättelsen till klientföretag med finansiella problem än vad de övriga 
revisionsbyråerna gör.     
 

4.6 Godkända och auktoriserade revisorer 
 
 Antal undersökta 

revisionsberättelser 
Andel going 
concern utlåtanden 

Andel going concern 
utlåtanden i procent 

Godkända revisorer 112 19 17,0 % 
Auktoriserade 
revisorer 

128 29 22,7 % 

Totalt 240 48 20,0 % 
Tabell 5. Godkända och auktoriserade revisorer. 
Källa: Egen bearbetning. 
 
Tabellen visar att godkända revisorer hade lämnat ett going concern utlåtande i 
revisionsberättelsen för 17,0 % av de konkursdrabbade aktiebolagen. För denna variabel är 
medelvärdet för samtliga konkursdrabbade aktiebolag som hade fått ett going concern 
utlåtande i revisionsberättelsen 20,0 %. Detta innebär att godkända revisorer understiger 
medelvärdet med 3 procentenheter. Normalfördelningen ger ett beräknat z-värde på -0,9288 
vilket betyder att medelvärdet ej signifikant avviker från det totala medelvärdet vid ett fem 
procentigt konfidensintervall. Auktoriserade revisorer hade lämnat ett going concern utlåtande 
i revisionsberättelsen för 22,7 % av de konkursdrabbade aktiebolagen vilket överstiger 
medelvärdet med 2,7 procentenheter. Normalfördelningen ger ett beräknat z-värde på 0,6700 
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vilket betyder att medelvärdet ej signifikant avviker från det totala medelvärdet vid ett fem 
procentigt konfidensintervall. För att se om det fanns något signifikant samband mellan 
godkända och auktoriserade revisorer och i vilken utsträckning de lämnar going concern 
utlåtanden upprättades ett chi-två test med en konfidensgrad på 95 %. Detta gav ett observerat 
chi-två värde på 1,0998 vilket är mindre än det kritiska värdet som är 3,84 vid en frihetsgrad. 
Det finns således ej heller något signifikant samband mellan godkända och auktoriserade 
revisorer när det gäller andelen going concern utlåtanden trots att det finns en procentuell 
skillnad mellan godkända och auktoriserade revisorer.   
 
Även beträffande godkända och auktoriserade revisorer och i vilken utsträckning de lämnar 
going concern utlåtanden till företag med finansiella problem har tidigare studier påvisat olika 
resultat. Forskare har både visat att det inte finns något samband mellan godkända och 
auktoriserade revisorer när det gäller andelen going concern utlåtanden och att det finns ett 
samband mellan kvaliteten på revisionen och revisorernas kunskap och erfarenhet. Vår studie 
uppvisar inget signifikant samband mellan godkända och auktoriserade revisorer när det gäller 
andelen going concern utlåtanden. Men det finns en procentuell skillnad på 5,7 procentenheter 
mellan godkända och auktoriserade revisorer som uppvisar att auktoriserade revisorer utfärdar 
fler going concern utlåtanden till klientföretag med finansiella problem än vad godkända 
revisorer gör. Detta överensstämmer med en annan studie som har visat att kortare erfarenhet 
leder till en lägre kvalitet på granskningen av de finansiella rapporterna. Även andra studier 
har visat att revisorer med en lägre kunskapsnivå oftare faller för påtryckningar från 
klientföretagen att lämna en ren revisionsberättelse.  
 

4.7 Klientföretagens storlek 
 
 Antal undersökta 

revisionsberättelser 
Andel going 
concern utlåtanden 

Andel going concern 
utlåtanden i procent 

Liten omsättning 84 19 22,6 % 
Medelstor 
omsättning 

114 21 18,4 % 

Stor omsättning 45 8 17,8 % 
Totalt 243 48 19,8 % 
Tabell 6. Klientföretagens storlek. 
Källa: Egen bearbetning. 
 
Tabellen visar att 22,6 % av de konkursdrabbade aktiebolagen med en liten omsättning hade 
fått ett going concern utlåtande i den senaste årsredovisningen. Medelvärdet för samtliga 
konkursdrabbade aktiebolag som hade fått ett going concern utlåtande i revisionsberättelsen 
var 19,8 %. Detta innebär att aktiebolag med en liten omsättning överstiger medelvärdet med 
2,8 procentenheter. Normalfördelningen ger ett beräknat z-värde på -0,5645 vilket betyder att 
medelvärdet ej signifikant avviker från det totala medelvärdet vid ett fem procentigt 
konfidensintervall. 18,4 % av de konkursdrabbade aktiebolagen med en medelstor omsättning 
hade fått ett going concern utlåtande i den senaste årsredovisningen vilket understiger 
medelvärdet med 1,4 procentenheter. Normalfördelningen ger ett beräknat z-värde på -0,4046 
vilket betyder att medelvärdet ej signifikant avviker från det totala medelvärdet vid ett fem 
procentigt konfidensintervall. 17,8 % av de konkursdrabbade aktiebolagen med en stor 
omsättning hade fått ett going concern utlåtande i den senaste årsredovisningen vilket 
understiger medelvärdet med 2 procentenheter. Normalfördelningen ger ett beräknat z-värde 
på -0,3724 vilket betyder att medelvärdet ej signifikant avviker från det totala medelvärdet vid 
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ett fem procentigt konfidensintervall. För att se om det fanns något signifikant samband 
mellan klientföretagens storlek och andelen going concern utlåtanden upprättades ett chi-två 
test med en konfidensgrad på 95 %. Detta gav ett observerat chi-två värde på 0,8208 vilket är 
mindre än det kritiska värdet som är 5,99 vid två frihetsgrader. Detta betyder att det ej heller 
finns något signifikant samband mellan klientföretagens storlek och andelen going concern 
utlåtanden trots att det finns procentuella skillnader mellan företagen.  
 
En tidigare studie har visat att om revisorernas klientföretag är viktiga kunder med stor 
omsättning är det mindre troligt att klientföretagen ska få ett going concern utlåtande i 
revisionsberättelsen än om klientföretagen hade varit av mindre betydelse för revisorerna. 
Även andra studier har påvisat att det vanligtvis är företag med en liten omsättning som får ett 
going concern utlåtande i revisionsberättelsen. Vår studie uppvisar inget signifikant samband 
mellan klientföretagens storlek och andelen going concern utlåtanden. Men det finns en 
procentuell skillnad mellan aktiebolag med en liten omsättning och aktiebolag med en 
medelstor och stor omsättning som uppvisar att aktiebolag med en liten omsättning erhåller 
fler going concern utlåtanden än vad aktiebolag med en medelstor och stor omsättning får. 
Mellan aktiebolag med en medelstor och stor omsättning finns endast en marginell skillnad 
som uppvisar att aktiebolag med en stor omsättning har fått lägst andel going concern 
utlåtanden.  
 

4.8 Hypotesernas resultat 
Sammanfattningsvis har samtliga chi-två test uppvisat att det inte finns något signifikant 
samband mellan den beroende och de oberoende variablerna. Normalfördelningen uppvisar att 
det endast är i den geografiska indelningen som det finns en signifikant avvikelse från det 
totala medelvärdet. Det gäller för Norrlands medelvärde som signifikant avviker från 
medelvärdet för samtliga konkursdrabbade aktiebolag som hade fått ett going concern 
utlåtande i revisionsberättelsen. Det finns dock procentuella skillnader mellan samtliga 
variabler vilket vi har utgått från då vi accepterat eller förkastat våra hypoteser. Följande figur 
visar vilka hypoteser som accepterats samt vilken hypotes som förkastats.  
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Figur 4. Hypotesernas resultat. 
Källa: Egen bearbetning.  
 
 

 
 
 
 
 

Hypotes 1 
Mindre än hälften av de 

konkursdrabbade aktiebolagen har fått 
ett going concern utlåtande i deras 

senaste årsredovisning. 

Accepteras 

Accepteras 

Förkastas 

Accepteras 

Accepteras 

Hypotes 2 
Det finns geografiska skillnader mellan 
Norrland, Svealand och Götaland när 

det gäller andelen going concern 
utlåtanden i de konkursdrabbade 

aktiebolagens senaste årsredovisning.  

Hypotes 3 
Stora revisionsbyråer lämnar going 

concern utlåtanden i konkursdrabbade 
aktiebolags senaste årsredovisning i 

högre utsträckning än små 
revisionsbyråer.  

Hypotes 4 
Auktoriserade revisorer lämnar going 
concern utlåtanden i konkursdrabbade 
aktiebolags senaste årsredovisning i 

högre utsträckning än godkända 
revisorer.    

Hypotes 5 
Små konkursdrabbade aktiebolag har 
fått going concern utlåtanden i deras 

senaste årsredovisning i högre 
utsträckning än medelstora och stora 

konkursdrabbade aktiebolag.    
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5. Diskussion och slutsats  
 

 uppsatsens femte kapitel presenteras studiens diskussion och slutsats där egna åsikter 
belyses. Här sammanfogas studiens syfte, problemformulering samt empiri med den 

teoretiska referensramen. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning inom 
ämnesområdet.   
 

5.1 Avslutande diskussion 
Genom uppsatsen har den utbredda kritiken som finns mot revisionsprofessionen 
åskådliggjorts. Det har även framhållits hur viktigt det är att revisorerna lämnar ett going 
concern utlåtande i revisionsberättelsen när det föreligger en väsentlig osäkerhet beträffande 
antagandet om fortsatt drift för att ge intressenterna en tidig varning om företagens 
fortlevnadsproblem. Vårt huvudsakliga syfte med studien var att undersöka om svenska 
konkursdrabbade aktiebolag hade fått ett going concern utlåtande i revisionsberättelsen i den 
senaste årsredovisningen. Studien visar att endast 19,8 % av de undersökta aktiebolagen hade 
fått ett going concern utlåtande i den senaste årsredovisningen innan de gick i konkurs. Innan 
studien genomfördes trodde vi att mindre än hälften av de konkursdrabbade aktiebolagen 
skulle ha fått ett going concern utlåtande i den senaste årsredovisningen vilket innebär att vår 
föreställning uppfylldes. En förklaring till vår låga andel going concern utlåtanden kan vara 
för att de undersökta aktiebolagens årsredovisningar var från olika år. Tidigare studier har 
visat att ju längre ifrån i tid som revisorerna avger en revisionsberättelse från konkursens 
tidpunkt ju mindre sannolikt är det att de ska ha utfärdat ett going concern utlåtande. Men 
eftersom fortlevnadsbedömningen ska omfatta minst 12 månader samt att händelser som har 
inträffat efter tolvmånadersperioden ska beaktas om de är kända borde detta inte ha haft 
någon avgörande betydelse för vårt resultat. Flera tidigare studier har visat att revisorer har 
identifierat fortlevnadsproblem hos klientföretag men ändock valt att inte lämna ett going 
concern utlåtande i revisionsberättelsen även fast intressenterna förväntar sig detta. Vi anser 
att även vår studie ger uttryck för detta. Trots att en stor del av aktiebolagen hade fått 
anmärkningar i revisionsberättelsen beträffande helt förbrukat aktiekapital, osäkra fordringar 
till betydande belopp samt att skatter, sociala avgifter och mervärdesskatt ej betalats i rätt tid 
eller med rätt belopp hade revisorerna ändock inte påtalat att aktiebolagen skulle ha problem 
med den fortsatta driften. Vi anser att detta är exempel på förhållanden som ligger till grund 
för tvivel om fortsatt drift enligt RS 570 Fortsatt Drift. Det är därför inte svårt att förstå att 
förväntningsgapet ofta är omdebatterat och att det framför allt blir uppmärksammat då 
konkurser har föregåtts av rena revisionsberättelser. Intressenterna har ett stort antal 
förväntningar på revisorerna som inte uppfylls.  
 
Flera tidigare studier har visat att revisorerna är bekymrade över förhållandet med 
klientföretaget och att fortlevnadsbedömningen kan bli en självuppfyllande profetia då 
företagen till exempel kan få svårare att uppta lån för att kreditgivare ser detta som en 
osäkerhet hos företagen. Av rädsla försöker revisorerna därför undvika att anmärka på 
företagens fortsatta drift eftersom det kan göra att deras finansiella problem förvärras. Vi 
instämmer med detta då vi tror att det är en viktig anledning till att revisorerna inte utfärdar 
going concern utlåtanden i tillräckligt stor utsträckning som de skulle behöva göra för att 
revisionen inte ska anses vara dåligt utförd. Men det är viktigt att komma ihåg att revisorernas 
ansvar ligger hos intressenterna i första hand när det finns en konflikt mellan klientföretagen 
och intressenterna eftersom det är ägarna som anlitar revisorerna. Vi anser att det även finns 
psykologiska aspekter att ta hänsyn till vid revisorernas fortlevnadsbedömningar som 

I 
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revisorerna bör bli medvetna om. En studie har visat att om revisorerna utför annat 
revisionsarbete under den pågående revisionen kan detta påverka deras going concern 
bedömning. Revisorernas fortlevnadsbedömningar kan undermedvetet ske enbart utifrån den 
del av revisionen som de själva utfört vilket kan leda till att de inte lämnar ett going concern 
utlåtande om deras del av revisionen var positiv. Vi tror även att revisorerna har lätt för att 
påverkas av klientföretagens förklaringar och lösningar till deras finansiella problem och att 
de med anledning av detta inte utfärdar ett going concern utlåtande. På grund av dessa 
synpunkter anser vi därför att det kan finnas andra som är mer lämpade att bedöma företagens 
fortsatta drift eftersom revisorerna är ovilliga att lämna going concern utlåtanden i 
revisionsberättelsen. Revisorerna granskar oftast bara företagens historiska information samt 
söker efter en mer generell information om företagen och dess bransch. En specialist inom 
konkursområdet är däremot mer van att söka efter specifik information som är betydelsefull 
vid bedömningen om företagens fortlevnad och vi anser därför att de är mer lämpade att göra 
fortlevnadsbedömningarna.  
 
Studien ämnade också undersöka om det finns geografiska skillnader i Sverige när det gäller 
revisorernas going concern utlåtanden i revisionsberättelsen. Enligt det beräknade chi-två 
testet finns inget signifikant samband mellan andelen going concern utlåtanden och den 
geografiska indelningen i Sverige. Eftersom det fanns en stor procentuell skillnad mellan 
Norrlands medelvärde och det totala medelvärdet upprättades en normalfördelning för att se 
om Norrlands medelvärde signifikant skiljde sig från övriga Sverige. Normalfördelningen 
uppvisade att Norrlands medelvärde signifikant avviker från övriga Sverige. Innan studien 
genomfördes trodde vi att Norrland skulle skilja sig från övriga Sverige och att Svealand 
skulle ha högst andel going concern utlåtanden eftersom revisionsbyråerna har sina största 
kontor i Svealand. Studiens resultat visar att vår föreställning uppfylldes. Vi antog att 
Norrland skulle vara underrepresenterat när det gäller andelen going concern utlåtanden för 
att Sveriges största städer finns i Svealand och Götaland. Detta innebär också att det finns fler 
företag i dessa delar av Sverige med finansiella problem vilket betyder att revisorerna i 
Svealand och Götaland får större kunskap om processen med att identifiera klientföretags 
fortlevnadsproblem. Vi tror även att revisorer i Norrland är mer sårbara att tappa sina klienter 
för att det finns färre företag i denna del av Sverige. Detta innebär att pressen över att förlora 
intäkter ökar vilket kan leda till att de har en högre gräns vid utvärderingen av företags 
finansiella problem och för vad som ska avslöjas för intressenterna. Detta kan också medföra 
att de får svårare att upprätthålla sitt oberoende. 
 
Vidare ämnade studien undersöka om det finns skillnader mellan storleken på 
revisionsbyråerna när det gäller revisorernas going concern utlåtanden i revisionsberättelsen. 
Vi trodde att ”the big four” skulle ha lämnat fler going concern utlåtanden än de övriga 
revisionsbyråerna för att många tidigare studier har visat att stora revisionsbyråer har högre 
kvalitet på revisionen och har större resurser till att utföra mer ingående granskningar. Detta 
skulle då leda till att de blir effektivare på att identifiera företags fortlevnadsproblem. Vårt 
resultat skiljer sig dock från vår föreställning då övriga revisionsbyråer procentuellt hade 
lämnat fler going concern utlåtanden än ”the big four”. Vi antar att detta beror på att ”the big 
four” har en högre gräns för vad som är av avgörande betydelse vid bedömningen av företags 
fortsatta drift. Vi tror också att många revisorer börjar sin karriär på ”the big four” för att 
därefter välja att fortsätta sin yrkesbana på en mindre revisionsbyrå alternativt starta en egen 
revisionsbyrå. Detta behöver då inte innebära att revisorer som arbetar på ”the big four” skulle 
ha mer erfarenhet och kunskap än revisorer som arbetar på en mindre revisionsbyrå. Tidigare 
studier har visat att revisionsbyråer som har ett gott rykte är mer benägna att lämna ett going 
concern utlåtande eftersom de värnar om sitt rykte. Storleken skulle enligt dessa studier vara 
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av avgörande betydelse vilket innebär att ju större revisionsbyråerna är ju mer benägna blir de 
att upptäcka fortlevnadsproblem hos deras klienter för att själva inte förlora sitt goda rykte. Vi 
tror dock att det skulle kunna vara tvärtom. Med det menar vi att mindre revisionsbyråer kan 
vara mer angelägna om att bevara sitt rykte gentemot intressenterna samt framtida klienter för 
att de har färre klienter.  
 
Vi har även undersökt om det finns skillnader mellan godkända och auktoriserade revisorer 
när det gäller revisorernas going concern utlåtanden i revisionsberättelsen. Vi trodde att 
auktoriserade revisorer skulle ha lämnat fler going concern utlåtanden än godkända revisorer 
för att auktoriserade revisorer har en högre utbildning, en längre praktisk erfarenhet av 
revision samt har reviderat mer komplicerade företag. Vårt resultat visar att auktoriserade 
revisorer procentuellt har lämnat fler going concern utlåtanden än godkända revisorer vilket 
innebär att vår föreställning uppfylldes. Tidigare studier har visat att revisorer med en lägre 
kunskapsnivå oftare faller för påtryckningar från klientföretagen att lämna en ren 
revisionsberättelse. Vidare besitter inte revisorer med en lägre kunskapsnivå den kompetens 
som är nödvändig för att kunna göra en korrekt bedömning av företagens finansiella ställning. 
Vi instämmer med dessa forskare då vi tror att detta är en stor anledning till att auktoriserade 
revisorer lämnar jämförelsevis fler going concern utlåtanden i revisionsberättelsen till företag 
med finansiella problem. Vi anser vidare att en annan anledning till att auktoriserade revisorer 
utfärdar fler going concern utlåtanden är för att de väljer att specialisera sig inom olika 
branscher i högre utsträckning än godkända revisorer. Detta leder till att de får en högre 
förståelse för klientföretagens verksamhet och bransch. Eftersom revisorerna är anställda av 
ägarna för att kontrollera företagen är det viktigt att de har den kompetens som krävs för att 
kunna kvalitetssäkra redovisningsinformationen och varna intressenterna om företagen har 
problem med den fortsatta driften. En tidigare studie har visat att en vanlig anledning till att 
revisorerna misslyckas med att utfärda ett going concern utlåtande är på grund av 
missförstånd av revisionsstandarden. Vi anser ej att revisorerna kan skylla på missförstånd av 
revisionsstandarden. Revisorer måste ha den kompetens som krävs för att kunna göra korrekta 
fortlevnadsbedömningar.  
 
Slutligen har vi undersökt om det finns skillnader mellan storleken på klientföretagen när det 
gäller revisorernas going concern utlåtanden i revisionsberättelsen. Aktiebolagen indelades 
efter storleken på omsättningen. Vi trodde att aktiebolag med en liten omsättning skulle ha 
fått fler going concern utlåtanden än aktiebolag med en medelstor och stor omsättning för att 
flera tidigare studier har uppvisat att små företag oftare erhåller ett going concern utlåtande i 
revisionsberättelsen. Vårt resultat visar att det finns en procentuell skillnad mellan aktiebolag 
med en liten omsättning och aktiebolag med en medelstor och stor omsättning där aktiebolag 
med en liten omsättning har fått fler going concern utlåtanden vilket betyder att vår 
föreställning uppfylldes. Skillnaden är marginell mellan aktiebolag med en medelstor och stor 
omsättning. Resultatet tyder dock på att aktiebolag med en stor omsättning har fått lägst andel 
going concern utlåtanden. Tidigare forskare har kommit fram till att revisorer inte lämnar ett 
going concern utlåtande i revisionsberättelsen för att de inte har ekonomiska incitament att 
göra detta då de riskerar att förlora sitt klientuppdrag och dess framtida intäkter. Vi delar 
dessa forskares åsikt då vi tror att pressen att förlora intäkter från klienten ökar med klientens 
storlek. Vidare antar vi att större företag har en mer utvecklad internkontroll som minimerar 
risken för fel i redovisningen vilket bör leda till att dessa företag får en oren 
revisionsberättelse i lägre utsträckning än företag med en mindre framskriden internkontroll. 
Vi tror även att större företag har ett högre offentligt intresse vilket gör att de följer lagar och 
regler i högre utsträckning än mindre företag. En tidigare studie har uppvisat att revisorer tror 
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att sannolikheten för att stora företag ska gå i konkurs är lägre vilket kan vara en annan orsak 
till att de får färre going concern utlåtanden än vad företag med en liten omsättning får.  
 
Sammanfattningsvis har revisorernas ansvar att identifiera företags fortlevnadsproblem varit 
ett omdebatterat ämne under en lång tid och revisorerna har varit utsatta för en omfattande 
kritik för deras misslyckande att förbereda intressenterna för en hotande konkurs och därmed 
lämna ett going concern utlåtande i revisionsberättelsen. Även vår studie uppvisar att 
revisorerna hade lämnat en låg andel going concern utlåtanden i revisionsberättelsen för 
aktiebolag som senare gick i konkurs trots att de hade upptäckt att aktiebolagen hade 
finansiella problem. När revisorerna väljer att inte lämna ett going concern utlåtande när det 
föreligger en väsentlig osäkerhet beträffande företags fortsatta drift åsidosätter de sina 
skyldigheter gentemot intressenterna. Det är viktigt att rädslan över att förlora framtida 
intäkter inte påverkar revisorernas fortlevnadsbedömningar. Slutligen vill vi betona att det är 
av central betydelse att revisorerna förstår påföljden av en felaktig fortlevnadsbedömning och 
att de använder sig av de granskningsmetoder som krävs för att förhindra att detta sker. Det 
finns en anledning till att fortlevnadsprincipen har blivit en av de viktigaste 
redovisningsprinciperna och det är därför av stor vikt att revisorerna utför en korrekt 
bedömning av företagens ställning och resultat. Eftersom revisorerna vet att de lägger mindre 
tid åt framtidsorienterande information som de tror skulle vara av betydelse för intressenterna 
måste de förändra detta. Om revisorerna inte uppfyller de förväntningar som ställs på dem av 
intressenterna kommer revisionsprofessionen att förlora sin trovärdhet och den fråga som 
uppstår är då om revisorernas fortlevnadsbedömningar är något som kommer att efterfrågas i 
framtiden.  
 

5.2 Förslag till fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att undersöka orsaker till varför revisorerna inte lämnar en 
anmärkning om klientföretags fortlevnadsproblem när de exempelvis har påtalat att företagens 
aktiekapital är förbrukat, att det finns osäkra fordringar till betydande belopp, att det finns 
väsentliga brister i den interna kontrollen samt att skatter, sociala avgifter och mervärdesskatt 
ej betalats i rätt tid eller med rätt belopp. Detta borde vara starka skäl att ifrågasätta företagens 
förmåga till fortsatt drift.  
 
Vidare förslag till fortsatt forskning inom ämnesområdet är att undersöka revisorers 
mandatperiod och andelen going concern utlåtanden för att se om en längre mandatperiod 
ökar eller minskar revisorers anmärkningar om klientföretags fortlevnadsproblem.   
 
En amerikansk studie har visat att trots en svagare ekonomi i en lågkonjunktur med ökat antal 
konkurser så ökar inte revisorernas antal going concern utlåtanden151. Det skulle därför vara 
intressant att se hur detta förhåller sig till Sverige genom att göra en jämförelse mellan ett 
normalår och ett år i en lågkonjunktur.  
 
En annan amerikansk studie har visat att antalet konkursdrabbade företag som hade fått ett 
going concern utlåtande i revisionsberättelsen ökade med 30 % efter Enron’s konkurs. I 
perioden från 2000 och fram till Enron’s konkurs i slutet av 2001 hade 40 % av de 
konkursdrabbade företagen fått ett going concern utlåtande. I perioden som löpte efter 
Enron’s konkurs och fram till 2003 ökade antalet going concern utlåtanden till 70 %. 

                                                 
151 Venuti, E. K. (2004), The Going-Concern Assumption Revisited: Assessing a Company’s Future Viability. 
The CPA Journal, pp. 40-43. 
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Slutsatsen som forskarna drog av detta var att Enronskandalen hade en omedelbar påverkan 
på revisorernas going concern bedömningar.152 Eftersom Enron’s konkurs och flera andra 
stora konkurser som inträffade i början på 2000-talet påverkade synen på revision inte bara i 
USA utan även i resten av världen skulle det vara intressant att även undersöka detta fenomen 
i Sverige genom att göra en jämförelse mellan åren innan Enron’s konkurs och åren efter 
Enron’s konkurs samt hur det ser ut idag.  Denna typ av studie skulle kunna påvisa om antalet 
going concern utlåtanden ökade efter Enronskandalen och om antalet going concern 
utlåtanden fortfarande är på samma nivå idag eller om det bara var effekten av Enron’s 
konkurs som gjorde att de ökade tillfälligt. 

 
 

                                                 
152 Nogler, G. E. (2008), Going Concern Modifications, CPA Firm Size and the Enron Effect. Managerial 
Auditing Journal, Vol. 23, No. 1, pp. 51-67. 
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