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Abstract 

Sweden has one of the highest bankruptcy rates among industrialized countries, bankruptcy occurs to a 

greater extent in comparison with firms in other countries. Each year about 12 000 companies in 

Sweden file for bankruptcy, the vast majority are small companies which most of them are joint-stock-

companies. Revisionsstandard in Sweden (RS) is a regulatory framework based on the ISA 

(International Standards on Auditing) issued by IFAC (International Federation of Accountants). The 

auditor uses the RS in auditing a company's financial statements, accounting and management's 

administration. The standard RS 570 states that the auditor must determine whether the audited entity 

has the ability to continue operations. Are there serious doubts about this ability, the auditor has to 

express these doubts in their report.  

 

The aim of this study is to examine how generally the going concern comment occurs before the 

company enters bankruptcy in Stockholm municipality, and how the auditor relates to going concern. 

The study has a deductive approach in which conclusions are drawn on the observed data based on 

theories. To examine how auditors relate to going concern, three interviews are made. 80 audit reports 

are reviewed to see if the going concern comment occurs.  

 

The results show that 49 out of 80 bankrupt companies have unclean audit reports. Only ten companies 

have a going concern note. The conclusion is that the going concern objections are rare. Auditors face a 

dilemma in which they want to do right for two parties, the client and the shareholders. 
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Sammanfattning  

Sverige har en av de högsta konkursfrekvenserna bland industriländer, konkurs förekommer i större 

utsträckning än rekonstruktion i jämförelse med företag i andra länder. Varje år begärs ca 12 000 företag 

i Sverige i konkurs. Den allra största delen utgörs av mindre företag varav de flesta är aktiebolag. 

Revisionsstandard i Sverige (RS) är ett regelverk baserat på ISA (International Standards on Auditing) 

som ges ut av IFAC (International Federation of Accountants). Revisorn använder sig av RS vid 

revision av ett företags årsredovisning, bokföring samt företagsledningens förvaltning. I standarden RS 

570 står det att revisorn måste avgöra om det granskade företaget har förmåga att fortsätta sin 

verksamhet. Finns det allvarliga tvivel om denna förmåga, skall revisorn ge uttryck för dessa tvivel i sin 

revisionsberättelse.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur vanligt förekommande going concern anmärkningar är innan ett 

företag inleds i konkurs i Stockholms kommun, samt hur revisorer förhåller sig till going concern. 

Studien har ett deduktivt angreppssätt där slutsatser dras på observerade data utifrån teorierna. För att 

undersöka hur revisorer förhåller sig till going concern görs tre intervjuer. 80 revisionsberättelser 

undersöks för att se om going concern anmärkningar förekommer.  

 

Resultaten visar att av 80 stycken konkursinledda företag har 49 stycken orena revisionsberättelser. 

Endast tio företag har en going concern anmärkning. Slutsatsen är att going concern anmärkningar 

förekommer sällan. Revisorer står inför ett dilemma där man vill göra rätt för två parter; klienten och 

aktieägarna.  

 

Nyckelord: Going concern, fortsatt drift, fortlevnadsprincipen, revisionsberättelse, konkurs, RS 750.  
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1 Inledning  

I det här avsnittet beskrivs bakgrunden till studien. Avslutningsvis förs en problemdiskussion där 

tidigare forskning tas upp. Detta leder sedan till studiens problemformulering och syfte. 

1.1 Bakgrund 

Sverige har en av de högsta konkursfrekvenserna bland industriländer, konkurs förekommer i större 

utsträckning än rekonstruktion i jämförelse med företag i andra länder.
1
 Varje år begärs ca 12 000 

företag i Sverige i konkurs. Den allra största delen utgörs av mindre företag varav de flesta är 

aktiebolag.
2
 Konkurs innebär att alla likvidamedel ett företag har, används för att kunna betala av 

företagets skulder.
3
 En förutsättning för att ett företag skall kunna försättas i konkurs är att företaget är 

på obestånd, det vill säga att företaget inte kan betala sina skulder samt att denna oförmåga inte endast 

är tillfällig.
4
  

 

Under de senaste åren har ett flertal skandaler drabbat företag som försätts i konkurs, vilket många 

gånger även lett till att revision ifrågasatts. Det har även uppkommit diskussioner om det är styrelsen 

eller revisorn som bär ansvaret för att ett företag försätts i konkurs. Det amerikanska energibolaget 

Enron är ett känt exempel på en sådan skandal då det år 2001 uppdagades att deras balansräkning var ett 

bedrägeri, vilket grundade sig i bokföringen där företaget nervärderade skulderna och övervärderade 

tillgångarna och vinster. Enron hade brutit mot lagen om bokföringsbrott. Trots att revisionsbyrån 

Arthur Andersen kände till hur företagets ekonomiska ställning låg till lämnades ingen anmärkning. 

Vilket man fick respons från allmänheten och började ifrågasätta revisorns arbete.
5
 HQ-bank är ett annat 

exempel på företag som har varit med om en än mer aktuell skandal. I detta fall hittade 

finansinspektionen i Sverige i efterhand allvarliga brister i bankens redovisning, trots att revisorn 

granskat och godkänt bolagets räkenskaper.  Även här lämnade revisorn ingen anmärkning på bolaget.
6
  

 

Forskaren Reginald Jägerhorn var den förste som undersökte möjligheten att prognostisera 

företagskonkurser. Jägerhorn ville undersöka i vilken utsträckning revisonerna informerade om bolagets 

                                                 

 
1
 K. Gratzer, H. Sjögren, Konkursinstitutets betydelse i svensk ekonomi, Gilunds Förlag, 1999, s. 14. 

2
 Ibid s. 14-15. 

3
 http://www.kronofogden.se/konkurs/vadarkonkurs.4.14db52b102ed4e5fe380002973.html 2010-12-04  kl.10.00. 

4
 T. Gregow, Sveriges rikes lag, konkurslag SFS 1987:672, 2§ 1 kap, Norstedts Juridik, 2009. 

5
 P. M, Healy & K. G, Palepu, The Fall of Enron, Journal of economic perspectives, vol. 17, 2003: s. 3-26. 

6
 http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/hqs-revisor-synas_5222249.svd    2010-12-10 kl. 19.00. 
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ekonomiska ställning samt utveckling. Studien visade att revisionsberättelser inte lämnade tillräckliga 

uppgifter angående företagets kritiska ställning och utveckling.
7
  

 

Inom företagskonkurser diskuterar man olika faktorer som kan framkalla konkurser. Kedner ansåg att 

det fanns åtta konkursfaktorer; lönsamhet, faktorer utanför ledningens kontroll, finansiering, planering 

och kontroll, utbildning, investeringar, organisation och företagsutveckling.  Lönsamheten i ett företag 

var den främsta orsaken till att ett företag går i konkurs.
8
  

 

Innan en revisor handlar tänker revisorn på vilka risker det kan medfölja, en anmärkning kan leda till att 

revisorn förlorar sin kund. Ett annat exempel kan vara att företaget förlorar sina intressenter på grund av 

revisorns anmärkning.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Revisionsstandard i Sverige (RS) är ett regelverk baserat på ISA (International Standards on Auditing) 

som ges ut av IFAC (International Federation of Accountants). Revisorn använder sig av RS vid 

revision av ett företags årsredovisning, bokföring samt företagsledningens förvaltning. Det är därför 

viktigt som revisor att vara insatt i regelverket så att revisionen uppfyller de standarder som finns i 

Sverige. RS är indelad i olika sektioner; uppgifter och ansvar, planering, intern kontroll, revisionsbevis, 

användning av andras arbeten, slutsatser och rapportering samt revisors rapport vid annan revision än 

lagstadgad revision.
9
  

I standarden RS 570 står det att revisorn måste avgöra om det granskade företaget har förmåga att 

fortsätta sin verksamhet. Finns det allvarliga tvivel om denna förmåga, skall revisorn ge uttryck för 

dessa tvivel i sin revisionsberättelse.
10

 I en artikel i Svenska Dagbladet den 1 december 2010 skrevs det 

om en ny forskningsrapport som visar att revisorernas arbete påverkas negativt av antalet uppdrag de 

har. Antalet anmärkningar vad det gäller fortsatt drift minskar i förhållandet till antal uppdrag en revisor 

har samtidigt. Revisorer med fler än 200 uppdrag, lämnade hälften så många anmärkningar om fortsatt 

drift än de revisorerna med färre än 200 uppdrag. Tobias Svanström, en av forskarna till artikeln, menar 

att det är en bevisning att revisionskvalitén försämras ju fler uppdrag en revisor har.
11

   

                                                 

 
7
 A. Koponen, Företagens väg mot konkurs, Intellecta DocuSys AB, 2003, s. 55.  

8
 Ibid s. 56-57. 

9
 http://alltomrevision.wordpress.com/rs-revisionsstandard-i-sverige/ 2010-12-01 kl.21.46. 

10
 Samlingsvolymen – Revision, RS Revisionsstandard i Sverige, Revisionsbevis, RS 570 Fortsatt drift, FAR SRS Komplett. 

11
 http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/revisorer-gor-samre-jobb-med-fler-uppdrag_5758759.svd 2010-12-01 kl. 12.59. 
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En tidigare studie genomförd i Spanien visar att revisionskvalitén påverkar sannolikheten för att 

finansiellt trängda företag bör få en going concern anmärkning. Revisionskvalité definieras i studien 

som revisorns nivå av oberoende och kompetens. Ju större klienten är desto mindre troligt är det att de 

får en going concern anmärkning. Detta gäller även om deras förhållanden visar att en sådan 

anmärkning är kvalificerad. Är revisorn beroende kan han eller hon känna sig pressad av klienten och 

undviker att anmärka för att inte förlora den.
12

  

Kinda har kommit fram till samma slutsats men argumenterar för andra faktorer som kan påverka 

revisorns beslut att lämna going concern anmärkningar. Revisorn kan till exempel vara snabb med 

utlåtanden av den fortsatta driften. Detta beror på att det finns en rädsla för att bli stämd av investerare 

och kreditgivare om ett utlåtande inte görs och firman går i konkurs.
13

 Det är inte bara rädslan för att bli 

stämd, utan utlåtandet kan även ge en dålig inverkan på revisionsbyråns rykte, varför revisorer undviker 

att anmärka.
14

   

Revisorn ställs ofta inför ett dilemma när avvägningen mellan att anmärka eller inte anmärka görs. Det 

är lämpligt att varna för finansiell oro och lämna ut uppgifter om eventuell framtida konkurs till 

användarna. Även om det finns förvaltning av resterande medel för att rädda företaget, kan utsagan av 

konkursen förverkligas, då framtida händelser är svåra att förutse.
15

 Taffler och Citron kallar problemet 

”den självuppfyllande profetian”. De hittade inget samband mellan den självuppfyllande profetian och 

going concern anmärkningar eftersom majoriteten av de företag med anmärkningar de undersökte 

överlevde. Även de argumenterar för att revisorer undviker anmärkningar på grund av det ekonomiska 

intresset i klienten och av rädsla för att klienten skall byta revisor. Endast i de fall där sannolikheten för 

konkurs var väldigt stor gjordes anmärkningar.
16

 Argumentet får även stöd av Basioudis, 

Papakonstantinou och Geiger. De konstaterade att revisorns oberoende sätts på spel när de får höga 

                                                 

 
12

 E. Ruiz-Barbadillo m.fl. Audit Quality and the Going-concern Decision-making process: Spanish Evidence, European 

Accounting Review, vol 13 Nr 4. 2004: s. 597-620. 
13

 T. Kida, An Investigation into Auditors Continuity and Related Qualification Judgments, Journal of Accounting Research, 

Vol 18 Nr 2: Autumn. 1980: s. 506-523. 
14

 P, Barnes & H.D Huan, The auditor´s Going Concern Decision: Some UK Evidence concerning Independence and 

Competence, Journal of Business & Accounting, 20(2), January 1993: s. 215. 
15

 H. Dassen & S. Wallage. Principles of Auditing an Introduction to International Standards on Auditing, Pearson Education 

limited, second edition, 2005, s. 58. 
16

 D. B. Citron & R. J. Taffler, The Audit Report under Going Concern Uncertainties: An Empirical Analysis, Accounting 

and Business Research, Vol 22 Nr 88. 1992: s. 337-345. 
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arvoden som inte är revisionsrelaterade och besluten om going concern anmärkningar påverkas 

negativt.
17

  

Barnes och Huans menar att anledningar till varför en revisor inte lämnar anmärkningar kan bero på att 

revisorn genuint tror att företaget skall överleva och har goda anledningar att tro det. I andra extrema fall 

kan revisorn kommit till det beslutet på grund av inkompetens, eller brist på tillräcklig förståelse för sin 

klients finansiella situation, för att kunna göra kontinuerliga beslut. Revisorn kan också ha blivit tvingad 

till beslutet, kanske till hans eller hennes bättre omdöme men på grund av det egna kommersiella 

intresset. De menar att empiriska bevis visar att revisorer inte har en god meritlista när det kommer till 

att ta de rätta besluten. Likt de andra forskarna, tar de även upp problemet om oberoende och det 

finansiella intresset hos klienten. Vilket kan leda till att revisorn blir ekonomiskt motiverad till ett 

felaktigt intyga den finansiella översikten hos klienten.
18

  

Åsikter relaterade till risk för fortlevnaden är varningar för kommande finansiella misslyckanden i 

företaget. Under den ekonomiska krisen i slutet av 90-talet visade de flesta företagen inte en behörighet 

till going concern anmärkning. Helt plötsligt riskerade företagen att gå i konkurs på grund av färre 

upptäckter av den finansiella utvecklingen för företag som i själva verket indikerade att befinna sig i 

osunda skick. Många parter förväntar sig att revisorn agerar oberoende för att kunna ge en rättvis åsikt 

av den finansiella rapporten i ett företag. Det betyder att revisorer måste vara försiktiga med att lägga 

fram revisionsyttranden med beaktande av eventuella faktorer som kommit till allmänhetens kännedom 

när de utfärdar going concern anmärkningar.
19

 

 

Trots att en revisor inte är ansvarig för att förutspå konkurser eller framtida händelser, är going concern 

utlåtanden värdefulla för att förutsäga konkurs. Därför sägs det att de utlåtanden som revisorn lämnar är 

ytterst fördelaktiga för användaren av den finansiella rapporten. Utlåtandena är åtminstone en preliminär 

referens för analysen av ett företag.
20

 

 

                                                 

 
17

 I.G. Basioudis m.fl. Audit Fees, Non-Audit Fees and Auditor Going-Concern Reporting Decisions in the United Kingdom, 

ABACUS, Vol 44 Nr 3, 2008: s. 303-304. 
18

 P. Barnes & H.D Huan, The auditor´s Going Concern Decision: Some UK Evidence concerning Independence and 

Competence, Journal of Business & Accounting, 20(2), January 1993: s. 213-214. 
19

 O.C, Masyitoh, D, Adhariani, The analysis of determinants of going concern audit report, Journal of Modern Accounting 

and Auditing, Vol. 6, Nr 4, April. 2010: s. 26. 
20

 O.C, Masyitoh, D, Adhariani, The analysis of determinants of going concern audit report, Journal of Modern Accounting 

and Auditing, Vol. 6, Nr 4, April. 2010: s. 26. 
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Masyitoh och Adhariani nämner i sin studie en del faktorer revisorn måste ta i beaktning i sin 

bedömning. Bland annat ekonomiska villkor som påverkar företaget, återbetalningsförmåga och 

likviditetsbehov i framtiden. Då going concern anmärkningar baseras på revisorns analys för ett företags 

risk att försättas i konkurs, kan revisorn använda sig av finansiella nyckeltal i sin bedömning. De är 

användbara för att förutse misslyckanden och framgångar i ett företag för att avgöra om de kan fortsätta 

verksamheten. I företag där skulderna har varit högre än tillgångarna och de har haft svårt att betala av 

kortfristiga lån, finns det risk för att de lider av likviditets svårigheter. Företag som visar stora förluster 

från år till år, indikerar också att försättas i konkurs.
 21

 

 

Masyitoh och Adhariani undersökte vilka faktorer som är avgörande för revisorer för att utfärda going 

concern anmärkningar. De undersökte variablerna: likviditet, skuldsättningsgrad, lönsamhet, kassaflöde, 

revisionskommitté och revisionsbyråns storlek.
22

 Slutsatsen de drog var att endast skuldsättningsgraden 

och storleken på revisionsbyrån har en påverkan på revisorns bedömning.
23

 

Företagskonkurser i Sverige har ökat markant de senaste åren. I Stockholms län ökade antalet konkurser 

med 20 procent under december månad år 2009.
24

 Det skulle därför vara intressant att undersöka 

förekomsten av going concern anmärkningar i Stockholm. 

1.3 Problemformulering 

Hur vanligt är det att revisorer lämnar going concern anmärkningar i revisionsberättelser i Stockholm 

innan inledd konkurs?  

Är revisionsberättelser innan inledd konkurs i Stockholm orena och vilka anmärkningar är vanligast? 

Finns det ett samband mellan going concern anmärkningar, soliditet och kassalikviditet? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur vanligt förekommande going concern anmärkningar är innan ett 

företag inleds i konkurs i Stockholms kommun, samt hur revisorer förhåller sig till going concern.   

 

                                                 

 
21

 O.C, Masyitoh, D, Adhariani, The analysis of determinants of going concern audit report, Journal of Modern Accounting 

and Auditing, Vol. 6, Nr 4, April. 2010: s. 27, 28. 
22

 Ibid s. 26. 
23

 Ibid s. 36. 
24

 http://www.tillvaxtanalys.se/sv/statistik/konkurser/2009/december-2009/ 2010-12-03 kl. 18.00. 
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1.5 Disposition  

 

 
 

 

 

Inledning

• Avsnittet behandlar bakgrund, problemdiskussion, problemformulering 
samt syfte.

Metod

• Metoden redogör för vilka metoder som har använts, tillvägagångssätt, 
en beskrivning av variabler som undersöks samt metodkritik. 

Teori

• Här presenteras going concern, fortlevnadsprincipen samt 
redovisningsstandarder och rekommendationer som en revisor skall 
arbeta efter.

Empiri

• Presentation av den egna undersökningen samt en redogörelse för 
klassificeringen av nyckeltalen.

Analys och 
tolkning

• Empirin analyseras utifrån den teoretiska referensramen samt tidigare 
forskning.

Slutsats och 
diskussion

• I slutsatsen besvaras problemformuleringen samt syftet. Avslutningsvis 
förs en diskussion och förslag till vidare forskning ges.
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2. Metod 

I metod avsnittet redogörs för tillvägagångssätt samt motivering till valda metoder. Avsnittet avslutas 

med en metodkritik samt alternativ metod. 

2.1 Vetenskapligt angreppssätt 

En deduktiv teori representerar hur förhållandet mellan teori och empiri ser ut, den kopplas ihop med ett 

kvantitativt angreppssätt och utifrån teorierna görs observationer och sedan kan slutsatser dras.
25

 

Författarna använde sig av ett deduktivt angreppssätt då de utifrån teorierna observerade data och drog 

slutsatser utifrån det.  

  

2.2 Kvantitativ metod 

Kvantitativ data består av siffror och associeras oftast med forskningsstrategier som 

surveyundersökningar och experiment, och med forskningsmetoder som frågeformulär och observation. 

Källor till kvantitativa data kan vara företagsdata som resultat och sysselsättning.
26

 Den kvantitativa 

ansatsen har som syfte att åstadkomma statistiskt generaliserbar kunskap.
27

  

 

En kvantitativ undersökning gjordes av företagens revisionsberättelser och nyckeltalen; soliditet och 

likviditet. De togs fram ur årsredovisningarna som fanns tillgängliga i databasen Affärsdata. 

Revisionsberättelser valdes då revisorer lämnar sina anmärkningar i dem. Anmärkningar i en oren 

revisionsberättelse är skrivna i kursiv stil. Rena revisionsberättelser innehåller ingen kursiv stil, därav 

inga anmärkningar. Nyckeltalen används på grund utav deras ekonomiska relevans. De är 

sammanfattande numeriska värden, vars syfte är att beskriva olika förhållanden
28

. Förhållandena kan 

vara verkliga eller overkliga, sanna eller osanna. Nyckeltalen uttrycker en konstruerad eller en 

representerad verklighet. En viktig utgångspunkt vad det gäller nyckeltal är att de skiljer sig från 

verkligheten. De kan inte beskriva alla komplexa relationer och mångfacetterade verklighet som en 

organisation består av. De är endast förenklingar av de förhållanden av vad måttet skall beskriva.
29

 

Kassalikviditet är ett mått på betalningsförmåga på kort sikt. Om den är för låg kan det medföra en risk 

                                                 

 
25

 A. Bryman, E.Bell, Företagetsekonomiska forskningsmetoder, Liber AB ,2005, s.23, 25. 
26

M. Denscombe, Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, Studentlitteratur, 

andra upplagan, Polen, 2009, s. 328. 
27

 A. Johannessen & P. A. Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Liber AB, 2007, s. 262. 
28

 B, Catasús och J, Gröjer, Boken om nyckeltal, Liber AB, upplaga 2, 2008, s. 16. 
29

 Ibid s. 16, 17. 
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att man inte kan fullgöra sina betalningar, varför författarna ansåg att den var relevant för 

undersökningen.
30

 Uppfyller inte företaget sina betalningsförpliktelser, riskerar företaget att gå i 

konkurs. Soliditet är ett mått på betalningsförmåga på långsikt. Den visar hur god förmåga företaget har 

för att klara av sina förluster utan att försätta sig i konkurs, vilket gjorde att även den ansågs relevant för 

undersökningen.
31

 Båda nyckeltalen ger en bild av hur företagets finansiella ställning ser ut, vilket bör 

vara relevant vid bedömandet av fortsatt drift. Författarna koncentrerade sig på revisionsberättelserna 

för att undersöka om det fanns going concern anmärkningar i dem eller andra typer av anmärkningar. 

Kassalikviditet och soliditet valdes för att se om det fanns en koppling mellan dem och rena samt orena 

revisionsberättelser.   

 

2.3 Kvalitativ metod 

Kvalitativa ansatser kan bestå av intervjuer eller observationer.
32

 Fördelen med att tillämpa en kvalitativ 

metod är att författaren får en djupare information, det vill säga en mer djupgående och detaljerad data 

samt att informanterna får möjligheten att utveckla sina åsikter och idéer.
33

 Inom kvalitativa metoder 

används ofta strategiska val, då syftet med ansatsen är att man vill generera överförbar kunskap. Ett 

strategiskt urval innebär ett medvetet val om vilka som skall delta i undersökningen. Viktigt är att de 

informanterna som väljs bör vara lämpliga för fallstudien.
34

  

 

Den kvalitativa metoden bestod av intervjuer med ett strategiskt urval av två godkända revisorer samt en 

auktoriserad revisor från SET, Grant Thornton och Göran Johansson revisionsbyrå. Auktoriserade och 

Godkända revisorer valdes då det är de som granskar årsredovisningarna och upprättar 

revisionsberättelsen. Tanken med intervjuerna var att få en översiktlig bild hur en revisor bedömer vad 

det gäller going concern samt processen till denna typ av anmärkningar i revisionsberättelsen. Frågorna 

var öppna för att erhålla utförliga svar samt för att uppnå en djupare förståelse inom frågan om 

fortlevnad. Intervjufrågorna baserades utifrån teorierna.  Författarna ämnade få en djupare förståelse 

kring bedömningen av fortlevnad samt hur revisorer förhåller sig till denna typ av bedömning, därför 

ansågs det lämpligt att intervjua de personer som har erfarenhet och kompetens inom området.  

 

                                                 

 
30

 A. Grönlund, T. Tagesson & P. Öhman, Principbaserad redovisning, fjärde upplagan, Studentlitteratur, Estland, 2010, s. 

248. 
31

 Ibid s. 248-249. 
32

A. Johannessen & P. A. Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Liber AB, 2007, s. 68. 
33

 M, Denscombe, Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, Studentlitteratur, 

2006,  s.161-162. 
34

 A. Johannessen & P. A. Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Liber AB, 2007, s. 84. 
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2.4 Population och urval 

Populationen bestod av alla aktiebolag som inletts i konkurs under år 2009 i Stockholms kommun, de 

uppgick till 565 stycken. Anledningen till varför endast Stockholms kommun undersöktes, var att det 

hade inträffat flest konkurser i kommunen. I Göteborg hade endast 136 företag försatts i konkurs och i 

Malmö endast 106 företag under år 2009 enligt Konkurs.se. Ibland kan en undersökning av en 

population vara för stor att undersökas, därför kan det vara bra att göra ett stickprov av populationen. Ett 

stickprov är ett urval av individer ur en population. Utifrån dessa kan sedan slutsatser göras som gäller 

för hela populationen. Är detta möjligt betyder det att urvalet är representativt. Representativa urval 

skall ge resultat som speglar vad som gäller för populationen som helhet.
35

 I den kvantitativa metoden 

gjordes ett slumpmässigt urval av 100 bolag. Ett slumpmässigt urval grundar sig på ett antagande, där 

man får ett urval som utgör ett representativt tvärsnitt av hela populationen. Urvalet blir representativt 

då urvalet har gjorts slumpmässigt samt att det utgör ett tillräckligt stort antal från de valda.
36

 

Författarna anser att ett urval av 100 bolag är representativt för populationen då den tidigare forskningen 

visar att going concern anmärkningar sällan görs oavsett vilken bransch man undersöker. Populationen 

kan då anses vara mer homogen i detta avseende, vilket inte kräver ett lika stort urval. Endast de senast 

tillgängliga årsredovisningarna före konkursinledningen undersöktes. Aktiebolag valdes då dessa är 

revisionspliktiga och en revisionsberättelse krävs, detta krav saknas för övriga bolagsformer.  

 

2.5 Tillvägagångssätt 

De senast tillgängliga årsredovisningarna innan inledd konkurs togs fram med hjälp av Affärsdata. 

Bolagen delades in i två grupper, en med rena revisionsberättelser och en med orena. Anmärkningarna i 

de orena revisionsberättelserna klassificerades i åtta variabler. Varför de valdes ut var för att de var mest 

förekommande i revisionsberättelserna. Variablerna förklaras senare i metodavsnittet under rubriken 

Beskrivning av variabler.  

 

Grupperna jämfördes utifrån företagens respektive soliditet och kassalikviditet som togs fram med hjälp 

av årsredovisningarna. Författarna delade in nyckeltalen i två grupper: God och Icke god för att lättare 

kunna jämföra dem mellan företagen. Syftet var att undersöka om det fanns några samband mellan 

nyckeltalen och orena/rena revisionsberättelser i de konkursinledda företagen. För att författarna skulle 

                                                 

 
35

 G. Djurfeldt, R Larsson, O Stjärnhagen, Statistisk verktygslåda 1- samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa 

metoder, 2 upplagan, studentlitteratur, 2010, s.101. 
36

 M. Denscombe, Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, Studentlitteratur, 

2006, s.19. 
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få en djupare bild mellan sambanden och processen till going concern anmärkningar intervjuades två 

godkända revisorer samt en auktoriserad revisor. Intervjuerna spelades in och transkriberades för att 

författarna inte skulle gå miste om information. Informanterna fick möjligheten att vara anonyma men 

valde att inte vara det. Alla intervjuer gjordes på revisorernas respektive huvudkontor i Stockholm.  

Nedan följer en kort presentation av de intervjuade revisorerna: 

 

Jonas Helleklint har jobbat på SET revisionsbyrå i sju år och har varit godkänd revisor sedan april 

2009. Författarna fick kontakt med Jonas genom att en av författarna har kontakter med SET 

revisionsbyrå som rekommenderade Jonas.  

 

Waldemar Schröder har jobbat på Grant Thornton i sex år och är sedan två år tillbaka godkänd revisor. 

Södertörns högskola anordnade en arbetsmarknadsdag för ekonomer (E-day), där studenter och 

arbetsgivare får chansen att intrigera med varandra. Grant Thornton fanns på plats, en av författarna 

frågade Waldemar om han ville ställa upp på en intervju. 

 

Göran Johansson har varit auktoriserad revisor sedan 1986, förutom det dagliga revisionsarbetet 

undervisar han på C- och D- nivå på Södertörns högskola. Göran har även skrivit flera läroböcker inom 

redovisning samt driver Göran Johansson Revisionsbyrå i Nacka Strand AB. Författarna fick kontakt 

med Göran då han undervisade på Södertörns högskola.  

 

2.6 Bortfall 

Studien fick ett bortfall om 20 årsredovisningar från det totala urvalet då all information inte fanns 

tillgänglig i Affärsdata. Antingen fanns årsredovisningen tillgänglig men inte revisionsberättelsen eller 

att årsredovisningen saknades i sin helhet. Författarna undersökte om det gick att få tag på 

informationen via Allabolag.se för att försöka reducera bortfallet. Tyvärr fanns inte bolagen tillgängliga 

där heller.   

 

2.7 Beskrivning av variabler 

Variablerna har klassificerats i olika kategorier av författarna själva. Klassificeringen baseras på de 

kursiva anmärkningarna i revisionsberättelserna. Beroende på vad som står i meningen faller 

anmärkningar inom olika kategorier. Nedan följer en beskrivning av de variabler som undersöktes i 

revisionsberättelserna. 
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 Going concern; förmågan för ett företag att överleva samt fortsätta sin verksamhet och är den 

engelska beteckningen för fortlevnadsprincipen.  För att hamna under denna kategori skall 

revisorn i kursiv stil anmärka att den fortsatta driften alternativt fortlevnaden är hotad.  

 Kontrollbalansräkning; enligt 13§ i aktiebolagslagen ”skall styrelsen upprätta och låta bolagets 

revisor granska en kontrollbalansräkning.1. när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital 

understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. 2.när det vid verkställighet enligt 4 kap 

utsökningsbalken har visat sig att bolaget saknar tillgångar till full betalning av 

utmätningsfordringar”.
37

 Anmärkningen faller under denna kategori om revisorn i kursiv stil 

skriver att styrelsen inte har upprättat någon kontrollbalansräkning enligt 25 kapitlet i 

aktiebolagslagen. 

 Likviditetsbrist; när ett företag befaras vara icke solvent och befaras ha bristande likviditet.
38

 

Kriteriet för att hamna i den här kategorin är om revisorn skriver i kursiv stil: bolagets likviditet 

är ansträngd. 

 Eget kapital; Om ett bolag har hamnat i en tvångslikvidation på grund av kapitalbrist ”skall 

revisorn granska en kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital 

understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet”.
39 Kriteriet för att hamna i den här 

kategorin är om revisorn anmärker att eget kapital är till sin helhet förbrukat eller understiger 

mer än hälften av aktiekapitalet.  

 Aktiekapital; ”Aktieägarna i ett aktiebolag har inte något personligt betalningsansvar för 

bolagets förpliktelser. Däremot skall bolaget ha ett aktiekapital”.
40

 För att bolaget skall försättas 

i konkurs bör eget kapital vara mindre än 50 procent av aktiekapitalet.
41

 Hamnar anmärkningen i 

denna kategori skall revisorn ha skrivit: aktiekapitalet är förbrukat.  

 Skatter; Juridiska personer det vill säga aktiebolag är skatteskyldiga. Exempelvis mervärdeskatt, 

socialavgifter och löner.
42

 Revisorn skall ha anmärkt i kursiv stil att dessa inte har avlämnats i tid 

under året.  

 Osäkra poster; poster som bedöms vara osäkra i balans- och resultaträkning, t.ex. varulager. 

Anmärker revisorn i kursiv stil att värdet av en eller flera poster är svår bedömda, hamnar 

anmärkningen i denna kategori. 

                                                 

 
37

 T. Gregow, Sveriges rikes lag, Norstedts Juridik, 2009, Aktiebolagslag (2005:551), 25 kap. 13 §. 
38

 H. Adrian, M. Torén, Balans, RS 570 Fortsatt drift – ytterligare reflektioner, nr 3, 2006: s.43. 
39

 T. Gregow, Sveriges rikes lag, Norstedts Juridik, 2009, Aktiebolagslag (2005:551), 25 kap, 13§. 
40

 Ibid. 1 kap, 3-4§§.   
41

 http://www.bokforingstips.se/artikel/bokforing/insattning-av-aktiekapital.aspx 2011-01-17 kl. 11:30. 
42

 R. Gunnar, Skattelagstiftning 09:2, Norstedts Juridik AB, 2009, Inkomstskattelag (1999:1229) AVD.II. 6 kap  
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 Övrigt; revisionsberättelser som inte innehåller någon av ovan nämnda variabler och/eller 

anmärkningar att årsredovisningen inte har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen eller 

inte avlämnats i tid, revisorn tillstyrker inte balans- och resultaträkningen samt förslag till 

dispositioner. 

 

2.8 Metodkritik  

2.8.1 Validitet 

Undersökningen gjordes med hjälp av dels en kvantitativ datainsamling från Affärsdata och kvalitativ 

data insamling i form av intervjuer. De kvantitativa data bestod av företagens nyckeltal och olika typer 

av anmärkningar i revisionsberättelsen. Dessa togs fram ur den senast tillgängliga årsredovisningen 

innan företagen konkursinleddes. Ursprungligen var idén att ta fram årsredovisningarna från 2008, det 

vill säga ett år innan konkursinledningen. Senare upptäcktes att det inte var möjligt för alla företagen, 

varför författarna var tvungna att ta de senast tillgängliga. På grund av detta kan validiteten i 

undersökningen blivit lägre då nyckeltalen inte alltid beskriver företagens finansiella ställning precis 

innan konkursinledningen. Nyckeltalen kan vara något missvisande då ingen hänsyn togs till bransch i 

undersökningen. Goda/Icke goda nyckeltal i en bransch behöver inte vara det i en annan.  

 

Nackdelen med kvantitativ data är att den inte alltid är beskrivande, den förklarar inte alltid varför saker 

och ting ser ut som det gör. Exempelvis säger siffrorna att företaget mår dåligt, trots det bedöms 

företaget kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Det kan även vara det omvända fallet. Vilket kan bli en 

effekt i den kvantitativa undersökningen eftersom den endast fokuserar på siffror och inte andra 

förhållanden som kan ha påverkat företagen till det sämre eller till det bättre. 

 

Intervjuerna transkriberades, vilket stärker validiteten då författarna analyserade exakt vad 

informanterna sagt och inte vad de trodde att de sagt.  

2.8.2 Reliabilitet  

Nackdelen med intervjuer är att de är tidskrävande, vilket inte gav möjlighet till fler intervjuer. De kan 

även vara förhållandevis subjektiva. En del följdfrågor i intervjuerna var ledande och det finns även risk 

för att informanterna svarade som de trodde att författarna ville att de skulle svara. Undersökningens 

kvalitativa data baserades endast på tre intervjuer. Risken är att informationen som författarna har fått 

fram är relativt subjektiv. Det innebär att undersökningens utfall kunde ha sett annorlunda ut om andra 

personer intervjuades alternativt fler. Den kvalitativa data baserades på ett slumpmässigt urval, vilket 
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innebär att samma undersökning kunde få ett annat utfall om samma objekt tillämpades. Utifrån dessa 

aspekter blir reliabiliteten lägre i undersökningen.  

2.9 Alternativ metod 

En alternativ metod kunde ha varit att endast fokusera på en kvantitativ metod. Med hjälp av Affärsdata 

är det möjligt att ta fram alla revisionsberättelser som innehåller någon form av anmärkning. Utifrån 

dessa kunde man ha plockat ut företag med endast going concern anmärkningar och sedan undersökt 

nyckeltalen för just dessa. Denna metod kunde ha varit bättre då fokus endast ligger på going concern 

anmärkningar, vilket gör att resultatet kunde ha blivit mer tillförlitligt. Validiteten kunde ha blivit högre 

om man hade koncentrerats sig på nyckeltal i en specifik bransch.  

 

Varför en sådan undersökning inte gjordes var på grund utav att den kan tappa djup då inga intervjuer 

alls skulle göras. Den valda metoden ansågs intressantare på grund utav den kvalitativa delen i 

undersökningen, då det är intressant att jämföra teorin med praktiken. 
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3 Teoretisk referensram 

___________________________________________________________________________________ 

Den teoretiska referensramen redogör för de standarder en revisor skall ta hänsyn till vid granskningen 

av en årsredovisning. En utförligare beskrivning av going concern samt fortlevnadsprincipen 

presenteras. 

 

3.1 Revisorns uppgifter 

Enligt Revisorslagen 5-7 §§ skall revisorn följa God revisionssed, han eller hon ska lämna en 

revisionsberättelse efter varje räkenskapsår till företaget samt framföra de erinringar och påpekanden i 

samband med revisionen som följer av god revisionssed.
43

 I aktiebolagslagen sägs även att revisorn ska 

medverka i andra sammanhang än i kontrollfunktionen, till exempel i samband med bolagsbildningar. 

Revisorn har en kontrollerande funktion och ingår inte i bolagets beslutsorganisation.
44

 

 

3.2 God revisionssed och revisorssed 

Vad som ska anses som god revisionssed enligt 9 kap. 3 § 1 st. ABL är: ”Revisorn ska granska bolagets 

årsredovisning, bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning. Granskningen ska vara så ingående och 

omfattande som god revisionssed kräver.”
45

 

 

I RS 200 står att revisorn ska iaktta god revisorssed och de etiska regler som styr revisorns 

professionella ansvar. Vad som anses med professionellt ansvar är: Oberoende, integritet, objektivitet, 

professionell kompetens och omsorg, tystnadsplikt, professionellt uppträdande och god revisionssed.
46

 

FAR beskriver God revisionssed och Revisorssed på följande sätt: 

 

“Revision skall enligt aktiebolagslagen utföras enligt god revisionssed. Revision bygger i grunden på 

förtroende. Kompetens, oberoende och tystnadsplikt är grundkraven för att omvärlden ska ha 

förtroende för revisorn. Enkelt uttryckt är god revisionssed detsamma som god sed bland erfarna 

revisorer med stor integritet och professionellt omdöme.”
47

 

 

                                                 

 
43

 Fars Medlemsvolym, Författningar, Revisorer och revision, Revisionslag (1999:1079), FAR SRS Komplett. 
44

 K, Moberg, Bolagsrevisorn, Nordstedts Juridik, Stockholm, tredje upplagan, 2006, s.39. 
45

  Ibid, s. 36-37, 9 kap 3§ 1 st. ABL. 
46

 Samlingsvolymen – Revisions, RS Revisionsstandard i Sverige, Uppgifter och ansvar, RS 200 Mål och generella principer 

för en revision, FAR SRS Komplett. 
47

 http://www.far.se/portal/page?_pageid=114%2C340408&_dad=portal&_schema=PORTAL 2010-11- 22 kl.13.09. 
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”Som en allmän plikt gäller att en revisor skall iaktta god revisorssed (19 § RevL). Bestämmelsen 

innebär att skyldigheten inte begränsas till egentliga revisionsuppdrag, utan är tillämplig på revisorns 

yrkesverksamhet överhuvudtaget, alltså även på andra närliggande uppdrag som förekommer inom 

ramen revisorsyrkets utövande, som rådgivning, skattefrågor med mera.”
48

 

 

3.3 Revisionsberättelsen 

Enligt 9 kap. 5 § 1 st. ABL ska revisorerna lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman. Inledningen 

i berättelsen skall innehålla anvisningar om; bolagets firma och organisationsnummer, vilken 

räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser, samt vilket eller vilka normsystem för redovisning 

som bolaget har tillämpat.
49

 

 

Revisionsstandard 709 har som syfte att ge vägledning om standardutformningen för 

revisionsberättelsen som är ett resultat av revisorns granskning. I revisionsberättelsen skall revisorn föra 

sina uttalanden, eventuella anmärkningar och upplysningar. Detta grundas på bedömningar av de 

slutsatser som dragits av de revisionsbevis som skaffats fram av de finansiella rapporterna. 

Revisionsberättelsen skall alltid ställas till årsstämman i aktiebolag. Revisorn skall bedöma och ta 

ställning till om årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt om den ger en 

rättvisande bild av bolagets finansiella ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
50

  

 

En revisionsberättelse skall alltid innehålla uttalanden om fastställande av resultaträkningen och 

balansräkning, uttalanden om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust i 

förvaltningsberättelsen samt uttalande om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD. Vid 

förekommande fall skall revisorn vidare lämna upplysning om VD eller någon styrelseledamot gjort sig 

skyldig till någon försummelse som kan leda till ersättningsskyldighet gentemot bolaget. Om VD eller 

styrelseledamot handlat i strid mot aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen, 

anmärka om bolaget inte fullgjort sina skyldigheter rörande skatter och avgifter samt ange om 

årsredovisningen saknar uppgifter som skall lämnas enligt årsredovisningslagen. Utöver nämnda 

anmärkningar, upplysningar och angivningar får revisorn lämna upplysningar som han eller hon anser 

                                                 

 
48

 http://www.far.se/portal/page?_pageid=114,340407&_dad=portal&_schema=PORTAL 2010-11-22  kl.13.14. 
49

K, Moberg, Bolagsrevisorn, Nordstedts juridik, Stockholm, tredje upplagan, 2006, s. 133. 
50

 Samlingsvolymen – Revision, RS Revisionsstandard i Sverige, Revisionsbevis, Stiftelser, ideella föreningar, trossamfund, 

RS 709 Revisionsberättelsens utformning i aktiebolag och andra företag, FAR SRS Komplett. 
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att aktieägarna bör få kännedom om. Särskilda upplysningar skall lämnas av revisorn för att 

uppmärksamma väsentliga förhållanden som påverkar bedömningen av bolagets fortsatta drift.
51

 

 

Det finns nio grundläggande delar i revisionsberättelsen; 1) Rubrik 2) Mottagare 3) 

Organisationsnummer 4) Inledning med identifiering av den årsredovisning som granskats och 

klargörande av styrelsens och VD:s ansvar samt revisorns ansvar 5) Beskrivning av vad revision är med 

referens till god revisionssed i Sverige och beskrivning av det arbete revisorn har utfört 6) uttalanden 

och, i vissa fall, anmärkningar och upplysningar 7) datum 8) Ort 9) Revisorns underskrift.
52

 

 

Revisionsberättelsen är standardiserad för att det ska underlätta för läsaren att förstå den och det blir 

även lättare att uppmärksamma eventuella avvikelser i standardutformningen.
53

 

 

3.4 Going concern 

Begreppet Going concern har vuxit fram på grund av behovet av långsiktig investeringspolicy och 

planering, vilket kan beskrivas som permanent investerat kapital. Going concern uppstår genom att 

kapitalägare låter sin omedelbara bestämmanderätt över kapitalet underordnas behovet av planering och 

kontinuitet i affärerna, en avvägning mellan flexibilitet och effektivitet görs. Konsekvenserna av detta 

utifrån ett kapitalägarperspektiv blir att ingen kan begära att få tillbaka sitt kapital om denne inte finner 

någon annan som vill engagera sig i dennes ställe. För att trygga företagets fortlevnad är det viktigt att ta 

hänsyn till vad som är utdelningsbart och vad som måste kvarhållas för att bevara företagets kapacitet. 

För att tvister inte skall uppstå beträffande utdelningar har värderingsprinciper etablerats för att kapitalet 

ska hållas intakt samt att fortsättningen av verksamheten inte ska äventyras.
54

 Den svenska benämningen 

för going concern är fortlevnadsprincipen.
55

 

 

3.5 Fortlevnadsprincipen 

Fortlevnadsprincipen är en av de mest grundläggande och viktiga principerna inom redovisning. Den är 

viktig eftersom flertalet företag fortlever över flera redovisningsperioder och den leder till slutsatserna: 

Det är viktigt att fokusera på företagets vinstpotential, periodiseringsproblemet kommer i fokus och 

periodresultaten är preliminära. Sammanfattningsvis kan man säga att principen talar för att 
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redovisningen bör ske på bokförsmässiga grunder, det vill säga att affärshändelser skall bokföras när de 

äger rum och inte när betalningar sker.
56

 

 

All resultatmätning inom redovisningen sker med osäkerhet och därför är periodresultat en praktisk 

nödvändighet för styrning och beskattning av företag, det “sanna” resultatet skall ses över hela 

företagets livslängd. Principen är central i redovisningen men det råder oenighet när det gäller 

värderingar och mätningar. Till exempel finns det olika uppfattningar om hur man mäter 

vinstpotentialen och hur periodiseringar ska göras.
57

  

 

När företag upprättar sina finansiella rapporter skall de göra en bedömning av företagets förmåga att 

fortsätta sin verksamhet. Utifrån denna basis skall de upprättas, så länge det inte finns för avsikt att 

avveckla företaget eller att upphöra med verksamheten eller att det inte finns något realistiskt alternativ 

att inte anta fortlevnad. Känner företaget till betydande osäkerhetsfaktorer vad det gäller händelser eller 

förhållanden som kan orsaka tvivel om att fortsätta verksamheten, skall de lämna upplysningar om dessa 

faktorer. När ett företag inte använder sig av antagandet om fortlevnad vid upprättandet av finansiella 

rapporter skall de lämna upplysningar om detta och redogöra för den princip som används istället samt 

ange skäl varför företaget inte anses fortsätta sin verksamhet.
58

  

 

De flesta finansiella lagstiftningar, bestämmelser och redovisnings standarder, inklusive International 

Financial Reporting Standards, kräver att företagsledningen ska bedöma att företaget kommer att 

fortleva.
59

 Tillämpas principen antas företaget att fortsätta sin verksamhet över överskådlig framtid och 

företagets tillgångar och skulder kommer att redovisas därefter, det vill säga att tillgångar kommer att 

realiseras och att skulder kommer kunna betalas inom ramen för den löpande verksamheten. Däremot 

krävs ingen detaljerad analys från företaget om antagandet om fortsatt drift, om företaget har visat en 

vinst över flera år och haft tillgängliga finansiella resurser. Relevanta faktorer som företaget bör ta 

hänsyn till vid händelser eller utfall som anses osäkra vid bedömningen är; Graden av osäkerhet i 

förhållande till utfallet av en händelse eller om förhållandet ökar avsevärt ju längre in i framtiden 

bedömningen görs, endast den information som finns tillgänglig vid bedömandet skall ligga till grund 
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för framtiden, företagets storlek och komplexitet, typ av verksamhet och i vilken grad externa faktorer 

påverkar företaget.
60

 

 

Ett företags kapital struktur och finansiella aktiviteter är viktiga när man avgör företagets fortlevnad, 

som är av avgörande betydelse vid fastställandet av revisionsberättelsen. Företag kan använda sig av 

ekonomiska överenskommelser med dotterbolag, spin-offs, överföring av försäljningskontrakt till SPE-

bolag och andra off-balance sheet finansiering. Enron använde sig av off-balance sheet finansiering för 

att visa en mer attraktiv finansierings bild än vad som egentligen var sant. Revisorn behöver information 

om skuld struktur, leasingavtal, faktiska betalningsmottagare och relaterade parter i bedömandet av 

företagets fortlevnad.
61

 Exempel på händelser eller förhållanden som kan leda till tvivel angående 

företagets fortlevnad är negativa kassaflöden från rörelsen över flera år, ogynnsamma ekonomiska 

nyckeltal och nettoskulder (både lång- och kortfristiga).
62

 

 

3.6 Revisorns ansvar och bedömning 

RS 570 har som syfte att ge revisorn en standardiserad vägledning i ansvaret vid revision när det gäller 

principen om antagande om fortsatt drift, som tidigare sagts är en grundläggande princip vid upprättande 

av finansiella rapporter. Revisorn ska, när han eller hon granskar och bedömer resultaten, bedöma om 

företagsledningen har gjort en riktig bedömning av företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet och 

hur de hanterat frågan om fortsattdrift i anknytning till granskningen av företagsledningens 

förvaltning.
63

  

 

Revisorer måste avgöra möjligheten att företaget har likviditets problem, det vill säga att företaget inte 

har möjlighet att fortleva.
64

 De har även ansvar att överväga om företagsledningen gör rätt i att använda 

antagandet om fortsatt drift i upprättandet av årsredovisningen, om det finns betydande 

osäkerhetsfaktorer som rör förmågan att fortsätta verksamheten för företaget. Finns det skall revisorn 

upplysa om detta i årsredovisningen. Har väsentliga händelser och förhållanden om den fortsatta driften 

identifierats ska revisorn vidta ytterligare granskningsåtgärder: Gå igenom företagsledningens planer på 

framtida åtgärder som baseras på bedömningen av fortsatt drift, genom att utföra nödvändig granskning 
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skaffa sig tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att bekräfta eller avfärda om det föreligger 

en väsentlig osäkerhetsfaktor eller inte, överväga om de planer som företagsledningen har och om andra 

faktorer kan lindra situationen samt få skriftliga uttalanden från företagsledningen om deras planer på 

framtida åtgärder.
65

 

 

För att kunna föra en diskussion och genomgång av företagsledningens planer och lösningar i frågan om 

fortsatt drift, innan det är för sent, ska revisorn under planeringsfasen överväga om det finns händelser 

och förhållanden som berör antagandet om fortsatt drift.
66

 Även om revisorn inte gör något uttalande om 

fortsatt drift i revisionsberättelsen kan det inte anses vara en garanti att företaget har förmåga att 

fortsätta verksamheten, eftersom han eller hon inte kan antas förutsäga framtida händelser eller 

förhållanden som kan påverka företagets fortsatta drift.
67 
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4 Empiri  

I detta avsnitt redovisas studiens resultat av intervjuerna, anmärkningarna i revisionsberättelsen samt 

företagens nyckeltal, soliditet och kassalikviditet. Även en beskrivning av nyckeltalen och författarnas 

egen klassificering av dessa presenteras. 

 

4.1 Revisionsberättelser 

 

 
Diagram 1: Antalet rena samt orena revisionsberättelser för 80 företag. 

 

Diagrammet illustrerar hur många av de undersökta företagen som har en ren respektive oren 

revisionsberättelse. I metod delen nämndes tidigare att en oren revisionsberättelse karaktäriseras av ord 

eller meningar i kursiv stil, i ren finns det ingen text i kursiv stil.  Av de 80 konkursinledda företagen har 

31 av dessa rena revisionsberättelser och 49 har orena. Mer än hälften av företagen har en oren 

revisionsberättelse, det vill säga de har ord eller meningar i kursiv stil.  
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4.2 Anmärkningar i revisionsberättelser 

 
Diagram 2: Typ av anmärkningar för 49 företag med orena revisionsberättelser. 

 

Diagrammet visar de 49 företagen som har en oren revisionsberättelse och fördelningen av deras 

anmärkningar utifrån författarnas egen klassificering av variabler. Företag kan ha flera anmärkningar i 

samma revisionsberättelse. En revisors anmärkning kan bestå av ett ord eller meningar. Ett exempel på 

en anmärkning från undersökningen är företag som har en väsentlig osäkerhetsfaktor vilket kan leda till 

tvivel om företagens förmåga att fortsätta sin verksamhet. Den här anmärkningen faller under kategorin 

Going concern.  

 

Resultatet visar att majoriteten företag med orena revisionsberättelser har mer än bara en anmärkning. 

De vanligaste anmärkningarna var Osäkra poster, Övrigt, Kontrollbalansräkning samt Skatter. 

Sammanlagt har endast tio företag en Going concern anmärkning. Den minst förekommande 

anmärkningen är Likviditetsbrist. 
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4.3 Ytterligare anmärkningar 

 
Diagram 3: Ytterligare typer av anmärkningar för tio företag med en going concern anmärkning.  

 

 

Diagrammet visar de tio företagen med en oren revisionsberättelse som har en going concern 

anmärkning. Dessa företag har fått ytterligare anmärkningar i sina revisionsberättelser. Vanligt 

förekommande för företag med en going concern anmärkning är anmärkningar på Övrigt, Osäkra poster 

och Eget kapital. De minst förekommande variablerna är Likviditetsbrist och Aktiekapital.  

 

4.4 Nyckeltal 

I tabellerna nedan visas en sammanställning för nyckeltalen soliditet och kassalikviditet. Tabellerna är 

uppdelade i två grupper, en med rena och en med orena revisionsberättelser. Nyckeltalen har av 

författarna klassificerats i två grupper; God samt Icke god kassalikviditet och soliditet. Enligt Grönlund 

och Tagesson är tumregeln för en god soliditet 35 procent, dock kan en allt för hög soliditet innebära 

finansiella risker för ägarna. Tumregeln för en god kassalikviditet är 100 procent, däremot kan en allt för 

hög kassalikviditet peka på att pengarna inte används optimalt. Vilket kan innebära att pengarna inte 

arbetas effektivt i företaget.
68

 Klassificeringen har baserats på tumregeln för nyckeltalen. Intervallet för 

en god soliditet ligger mellan 30 procent och 65 procent. En icke god soliditet är allt över 65 procent 

samt allt under 30 procent. En god kassalikviditet ligger mellan 95 procent och 200 procent. Icke god 

kassalikviditet är allt över 200 samt allt under 95 procent.  
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 A. Grönlund, T. Tagesson & P. Öhman, Principbaserad redovisning, fjärde upplagan, Studentlitteratur, Estland, 2010, 

s.248-249. 
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Soliditet 

Soliditet är ett mått på företagets betalningsförmåga på långsikt. Det är ett mått som visar hur god 

förmåga företaget har att bära förluster utan att gå i konkurs det vill säga företagets välmående.
69

  

 

 Formel:  Justerat eget kapital
70

 

                  Balansomslutning 

 

Kassalikviditet 

De likvida omsättningstillgångarna bör vara på samma nivå som de korta skulderna. Att ha för liten 

andel likvida omsättningstillgångar kan vara riskabelt och kan innebära att företaget saknar tillräcklig 

betalningsförmåga.
71

 

 

 Formel: Omsättningstillgångar
72

    

        Kortfristiga skulder 

 

Tabellerna nedan anger det totala antalet goda samt icke goda nyckeltal i företag med orena och rena 

revisionsberättelser. Den första kolumnen anger nyckeltalen, den andra antal Goda nyckeltal och den 

tredje Icke goda nyckeltal.  

 

 God Icke god 

Soliditet 9 40 

Kassalikviditet 6 43 

∑ 15 83 

Tabell 1: Antalet goda samt icke goda nyckeltal i företag med orena revisionsberättelser. 

 

Tabellen visar nyckeltalen för företag med orena revisionsberättelser. Det framgår av tabellen att nio 

företag har en God soliditet och sex företag har en God kassalikviditet. 40 företag har en Icke god 

soliditet och 43 företag en Icke god kassalikviditet. Totalt har 15 företag Goda nyckeltal och 83 företag 

har Icke goda nyckeltal. 
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 God Icke god 

Soliditet 10 21 

Kassalikviditet 12 19 

∑ 22 40 

Tabell 2: Antalet goda samt icke goda nyckeltal i företag med rena revisionsberättelser. 

Tabellen visar nyckeltalen för företag med rena revisionsberättelser. Av tabellen framgår att tio företag 

har en God soliditet och 12 företag har en God kassalikviditet. 21 företag har en Icke god soliditet och 

19 företag har en Icke god kassalikviditet. Sammanlagt har 22 företag Goda nyckeltal och 40 företag har 

Icke goda nyckeltal. 

Det visar sig att företag med orena revisionsberättelser har fler Icke goda nyckeltal än de med rena 

revisionsberättelser. Det finns ingen större skillnad mellan Icke god soliditet och Icke god 

kassalikviditet, de är ungefär lika många i båda grupperna.  

 

4.5 Nyckeltal för företag med going concern anmärkning  

 

 
Diagram 4: Antalet goda samt icke goda nyckeltal för företag med going concern anmärkning. 

 

  

Diagrammet visar om företag med en going concern anmärkning har nyckeltal som är goda eller icke 

goda. Tydligt är att företag med going concern anmärkning inte har goda nyckeltal enligt författarnas 

klassificering. Nio företag har en Icke god soliditet samt kassalikviditet. Endast ett företag har en God 

kassalikviditet och ett företag har en God soliditet.  

 

 

0

2

4

6

8

10

Soliditet Kassalikviditet

1 1

9 9

Nyckeltal

God

Icke god



25 

 

4.6 Resultat av intervjuerna 

4.6.1 Förhållandet mellan revisorer och fortlevnadsprincipen 

Fortlevnadsprincipen är den första förutsättningen för alla bolag för att de skall kunna bedriva 

verksamheten. Befinner sig revisorn i ett läge där ett bolag går dåligt kollar han eller hon på alla sätt hur 

man kan återställa aktiekapitalet eller möjligheten till att skjuta till pengar från ägar håll. Finns det ingen 

förutsättning för fortsatt drift, finns det ingen säkerhet i varken tillgångar eller skulder. Ett bolag skall 

kunna få nytta av sina tillgångar och skulderna skall kunna regleras. Det gäller att se alla möjligheter 

innan diskussionen om fortsatt drift skall tas upp.  

 

Tanken om den fortsatta driften finns hela tiden i bakhuvudet när revisorn reviderar ett bolag. 

Planeringen för revideringen utgår ifrån den fortsatta driften i och med att den är en förutsättning för att 

bedriva verksamheten. Men principen märks inte av förrän den inte uppfylls. Generellt är det viktigt att 

tänka på värderingsprinciper och att ett företag skall ha tillgångar värderade utifrån att de skall fortsätta 

verksamheten. Det är därför en grundläggande tes att se på ett företag över en längre tidsaxel än 

nödvändigtvis bara på tolv månader. 

 

4.6.2 Arbetsprocessen och faktorer vid bedömning av fortsatt drift 

Revisorer planerar arbetsprocessen för bedömandet av den fortsatta driften olika. Man kan börja med att 

planera själva revisionen och redan där utgå ifrån de siffrorna som finns för att snabbt se hur det går för 

företaget. Planeringen styrs utifrån siffrorna och går det dåligt måste revisorn ta hänsyn till om 

verksamheten kan fortsätta. En av revisorerna menade att han inte trodde att det fanns någon riktig 

process för bedömningen av fortsatt drift, utan att den ingår i revisionsplaneringen, det blir antingen ett 

ja eller nej i planeringsstadiet. Upptäcker revisorn att det finns en problematik får denne gå vidare och 

arbetssättet blir mer omständighets beroende. En annan av revisorerna börjar med att titta på 

likviditeten, resultatutvecklingen, om eget kapital är förbrukat och om företaget kan betala sina skulder. 

Kan bolaget inte fortsätta sin verksamhet måste revisorn föra ett resonemang med kunden och bolaget 

måste visa att de är affärsdugliga. Det är värderingsproblematiken som kan äventyra fortsatt drift för 

bolaget. 

 

Det fanns olika faktorer som revisorerna tog hänsyn till vid sin granskning. En var betalningsförmågan. 

Den är viktig eftersom även om det egna kapitalet klarar sig måste bolaget ha förmåga att betala sina 

räkningar. Exempelvis om bolaget har en skatteskuld och Skatteverket kräver in den och de kan inte 

betala, då spelar det ingen roll hur bra det egna kapitalet ser ut. Kan bolaget inte betala är de på obestånd 
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och riskerar att försättas i konkurs. Eget kapital var också en viktig faktor även om verksamheten kan 

fortgå trots att kapitalet är förbrukat. Revisorerna hamnar i två skilda synvinklar, antingen rent 

bolagsrättsligt med kontrollbalansräkning eller obestånd som handlar mer om konkurs. Det finns två 

olika lagstiftningar att ta hänsyn till i den frågan. Det är även viktigt att se hur det står till med 

kortfristiga skulder kontra kortfristiga fordringar och om det finns stora lån som förfaller och det finns 

inga pengar att betala dem med. Väsentlighet och risk är viktiga att ta hänsyn till vid granskningen. Det 

är ingen idé att granska poster som är i sin ordning. Det skall vara poster som slår hårt mot det egna 

kapitalet, likviditeten och därmed fortlevnaden. Det är även viktigt att ta hänsyn till om bolaget är 

valutakurs beroende, ränteberoende och omvärldsberoende ur risk synpunkt. 

 

Revisorerna är beroende av mycket information och vart kvalitén kommer ifrån från annat håll för att 

kunna göra en bedömning av den fortsatta driften. Förutom materian i informationen är det viktigt att i 

tid ha hämtat information samt krävs och förväntas det att en revisor är aktiv. Bland annat är de 

beroende av hur balans- och resultaträkningen ser ut, likviditet, värdet på tillgångar, korta skulder och 

skatteskulder. Det är viktigt att siffrorna är korrekta och att företagsledningen är seriös och förståndig då 

revisorn själv inte kan förutspå framtiden. Några andra viktiga saker att ta hänsyn till är om 

revisionsbyrån har haft kunden länge. Då är det viktigt att tänka på hur det brukar se ut i bolaget och 

tendenser från tidigare år. Bransch och bolag är också viktigt att ta i beaktning. 

 

4.6.3 Känsligt att lämna anmärkning på fortsatt drift 

Revisorerna upplever att det är känsligt vad de än gör när det kommer till att anmärka på den fortsatta 

driften och att de avstår att anmärka även om det finns risk för konkurs. Bolaget kan hävda att de 

kommer få till ett avtal som kommer innebära mer pengar i framtiden. Det är svårt för revisorn att säga 

att avtalet inte kommer gå igenom. Skriver denne ändå i revisionsberättelsen att det finns tvivel kring 

bolagets fortsatta drift kan det leda till att avtalet inte blir av. På så sätt kan man ge bolaget dödsstöten. 

Däremot om revisorn inte hade anmärkt om det hade bolaget kanske fått till avtalet och kunnat fortsätta 

sin verksamhet. Men skriver denne inte och bolaget försätts i konkurs då är det revisorns fel som inte 

upplyste. Det kan leda till att leverantören kanske förlorar pengar och kommer tillbaka till revisorn och 

frågar varför denne inte upplyste om att bolaget låg i riskzonen för konkurs. Revisorerna måste väga för- 

och nackdelar för två parter.  

 

För att vara riktigt säker när man utfärdar en anmärkning gäller det att ha tillräckligt på fötterna annars 

undviker de helst att anmärka. En av revisorerna drog likheten med att det är ungefär som att gå till en 



27 

 

rättegång och döma någon för mord fast man inte är säker. En annan av revisorerna menar att som han 

läser RS har de inget val när det kommer till att anmärka. Men att revisorer som har jobbat längre i 

branschen har ett annat tänk än vad yngre revisorer har. De har en tendens till att vara mer 

bokstavstolkande.  

 

Anmärker en revisor om fortlevnaden kan det bli en självuppfyllande profetia och det kan vara ett skäl 

till varför revisorer undviker att anmärka. Revisorn kan välja att skriva ett PM till företagsledningen om 

det är jobbigt att skriva en revisionsberättelse, som avviker på ett eller annat sätt. De kan även hämta 

hem ett intyg från företagsledningen som säger att de garanterar att de kommer tillföra ett visst kapital. 

En annan av revisorerna har en känsla av att revisorer försöker nog i många fall göra precis allt vad de 

kan för att undvika att skriva något eftersom osäkerhetsfaktorn är svår. Han nämner att det även finns en 

problematik då de också får betalt av sina kunder och därmed finns det en kundvårdsaspekt. På grund av 

det finns det egentligen ett beroende mellan revisorer och kunder som gör att revisorerna blir för snälla. 

 

Revisorerna hamnar ofta i ett dilemma när de skall ta ställning till den fortsatta driften. De skall bland 

annat ta hänsyn till aktieägarnas bästa och fråga sig själv vilka risker de tar. Aktieägarna har köpt aktier 

i ett bolag och om de går i konkurs förlorar de ju sina pengar. Tar revisorerna ställning för en sida och 

det innebär att bolaget går i konkurs förlorar folk sina pengar. De måste även ta hänsyn till 

kundaspekten. Revisorer är oberoende men på samma sätt och vis beroende. De måste vara duktiga på 

att berätta varför de måste agera på det här sättet och förankra det. De måste skriva vad de tycker i sin 

revisionsberättelse och då får kunden byta revisor nästa år om den inte är nöjd, men revisorer kan inte 

göra avkall på sitt yrke. En av revisorerna beskriver det som att man står mellan två eldar. Det gäller att 

inte vara för snabb i sina omdömen då revisorn istället kan bli skadeståndsskyldig mot bolaget, det vill 

säga aktieägarna. 

 

4.6.4 Åtgärder 

Revisorerna nämnde vissa åtgärder de måste vidta om de bedömer risk för fortlevnaden. De har en 

anmälningsplikt att upplysa styrelsen. Ett exempel är om bolaget har förbrukat det egna kapitalet. Då har 

revisorn skyldighet att kalla till stämma, ha en kontrollbalansräkning och inhämta olika typer av 

prognoser där aktieägarna får ta ställning till om de skall fortsätta verksamheten eller om de skall 

likvidera. Enligt aktiebolagslagen har revisorn skyldighet att upplysa ägaren om han eller hon befarar att 

det egna kapitalet är förbrukat och att bolaget har betalningsproblem. Undan låter revisorn att inte göra 

det har han eller hon samma skyldigheter som styrelsen. Innebörden av det är att revisorn har samma 
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straffpåföljd som styrelsen. Revisorn skall även prata med företagsledningen och höra vad de har för 

planer och om de är medvetna om att den fortsatta driften är i fara. Ett speciellt intyg brukar revisorn 

också hämta in som talar om att företagsledningen är medvetna om företagets situation och att de anser 

att det inte finns någon risk på grund av olika faktorer. 
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5 Analys och tolkning 

Författarna analyserar och tolkar resultaten utifrån den teoretiska referensramen och tidigare 

forskning. 

5.1 Orena revisionsberättelser och RS 709  

Diagram 1 visar att majoriteten av revisionsberättelserna är orena, det har med RS 709 att göra. Den 

uttrycker att revisorer skall föra sina uttalanden, eventuella upplysningar och talanden i 

revisionsberättelsen. Enligt standarden skall alltid en revisionsberättelse innehålla uttalanden om 

fastställande av resultat- och balansräkningen, uttalanden om förslag till dispositioner och om 

årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. Flertalet revisorer valde att 

avstyrka fastställandet av resultat- och balansräkning samt förslag till dispositioner. De påpekar även i 

de flesta revisionsberättelser att årsredovisningen inte har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 

och att den inte avlämnats i tid. En av anledningarna till varför revisorerna inte kunde tillstyrka alla eller 

några av dessa, kan beror på att det fanns ett flertal osäkra poster i de flesta företagen. Vilket gör att 

revisorn måste ifrågasätta om de finansiella rapporterna är tillförlitliga.  

 

5.2 Anmärkningar 

Revisorn skall även uttala sig om företaget har fullgjort sina skyldigheter rörande skatter och avgifter. 

Det framgår av diagram 2 att revisorerna inte har några problem att lämna anmärkningar angående dessa 

variabler. Några av de mest förekommande anmärkningarna var just osäkra poster och skatter. Däremot 

gjordes inte många going concern anmärkningar, endast tio av 49 revisionsberättelser innehöll en sådan 

anmärkning.  

 

Enligt RS 709 skall revisorn upplysa läsarna om den fortsatta driften kan ifrågasättas i ett företag. Av 

intervjuerna framgick det att revisorer arbetar på olika sätt vid bedömningen av fortsatt drift. Antigen 

börjar de med att planera revisionen och utgår ifrån de siffror som finns för att snabbt kunna se hur det 

går för företaget. Det innebär att planeringen styrs utifrån siffrorna och går det dåligt för företaget måste 

revisorn ta hänsyn till om verksamheten kan fortsätta. En av revisorerna menade att det inte finns någon 

process för bedömning av fortsatt drift utan det är något som ingår i revisionsplaneringen. Det blir 

antingen ett ja eller nej när bedömningen skall göras. Utgångspunkten kan även vara att man börjar ifrån 

likviditeten, resultatutvecklingen, om eget kapital är förbrukat och om företaget inte kan betala sina 

skulder. Det påpekas även att om bolaget inte kan fortsätta sin verksamhet måste revisorn föra ett 
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resonemang med kunden, dock måste även företaget visa att de är affärsdugliga. Det är 

värderingsproblematiken som kan äventyra den fortsatta driften i ett företag. En anledning till varför 

anmärkningar om going concern förekommer sällan kan bero på att revisorer bedömer olika.  

 

Revisorerna nämner att bedömningen är svår på grund av att det är ett risktagande. De hamnar i ett 

dilemma då de är tvungna att ta ställning för två sidor, den ena sidan är att göra ”rätt” mot aktieägarna. 

Risken är då att företaget försätts i konkurs på grund av anmärkningen, då investerare och leverantörer 

kan välja att dra sig ur. En anmärkning på den fortsatta driften kan bli en självuppfyllande profetia. 

Istället för att skriva i revisionsberättelsen kan man välja att skriva ett PM till företagsledningen för att 

undvika att lämna en sådan anmärkning. Den andra sidan är att om revisorn inte anmärker kan han eller 

hon bli skadeståndsskyldig för aktieägarna. Det är de skälen som gör att det blir känsligt för revisorer 

när avvägningen för anmärkningar om fortsatt drift skall göras. Det sistnämnda stämmer överens med 

det Kida nämner i sin studie, en revisor kan vara snabb med att anmärka för att inte bli stämd av 

investerare och kreditgivare. Orsaken till det är att intressenterna inte vill förlora sina pengar.
73

 

 

Problematiken kring den självuppfyllande profetian har Citron och Taffler undersökt utan att finna ett 

direkt samband mellan den och going concern anmärkningar.
74

 Trots det verkar revisorerna i den här 

undersökningen resonera kring det innan de är beredda att utfärda en anmärkning. Andra anmärkningar 

som är vanligt förekommande i revisionsberättelserna enligt diagram 2 är att upprättande av 

kontrollbalansräkning inte är gjord och det egna kapitalet är förbrukat. Varför de här anmärkningarna är 

mer förekommande än going concern anmärkningar kan vara för att det finns stöd i aktiebolagslagens 

25:e kapitel. Den säger att ett företag måste upprätta kontrollbalansräkning vid kapitalbrist – rättsligt 

kan det inte bli fel att lämna en sådan anmärkning. De här två variablerna nämndes även på frågan om 

vilka åtgärder en revisor skall ta om man upptäcker risk för den fortsatta driften. De var även eniga om 

att man skall vidta granskningsåtgärder – diskussion med företagsledningen, inhämtande av prognoser 

samt ett speciellt intyg. I RS 570 står att revisorn skall vidta ytterligare granskningsåtgärder om 

väsentliga händelser och förhållanden om den fortsatta driften har identifierats.  
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5.3 Going concern  

Diagram 3 visar vilka andra typer av anmärkningar som förekommer hos företag med en going concern 

anmärkning. De mest förekommande var Övrigt, Eget kapital och Osäkra poster. Det kan uppfattas som 

logiskt då ett företag som har förbrukat eget kapital inte rimligen kan få en tillstyrkt resultat-, 

balansräkning samt beslut om disposition. Vilket heller inte är rimligt när företagen sitter med poster 

som bedöms vara osäkra. Likviditetsbrist var en av de minst förekommande variablerna och en av de 

variabler som författarna upplevde att de intervjuade revisorerna tyckte var viktig att ta hänsyn till vid 

bedömandet av den fortsatta driften. I intervjuerna nämndes bland annat att man snabbt kan se hur det 

står till för ett företag genom att titta på kortfristiga skulder i förhållande till kortfristiga fordringar, 

vilket är kopplat till likviditeten. Betalningsförmågan tyckte en av revisorerna var viktigast, även den 

associeras till likviditet. Revisorerna som granskade studiens revisionsberättelser kan ha tagit hänsyn till 

andra faktorer än likviditetsbrist. Masyitoh och Adhariani konstaterade i sin studie att likviditeten inte är 

en avgörande faktor vid bedömningen av going concern. Det kan förklara den låga frekvensen av going 

concern anmärkningar i den här studien.
75

 Eget kapital var däremot en av de mest förekommande 

variablerna för företag med going concern anmärkning. Den verkar spela en stor roll i bedömandet av 

den fortsatta driften. De intervjuade revisorerna påpekade att det egna kapitalet är viktigt och de 

anmärker ofta på den i revisionsberättelserna hos företag där fortsatt drift ifrågasätts av revisorn. 

 

Författarna frågade revisorerna vilken information de är beroende av i sitt bedömande av den fortsatta 

driften. En av revisorerna svarade bland annat balans- och resultaträkning, skulder, fordringar och att 

man hamnar i en likviditetsfråga. Man måste även ha mycket på fötterna för att kunna göra en 

bedömning. En annan respondent svarade att han framförallt är beroende av korrekta siffror och helt 

beroende på vart kvalitén kommer ifrån. Alla utom nio revisionsberättelser hade anmärkningar avseende 

att årsredovisningen inte hade upprättas enligt årsredovisningslagen, resultat-, balansräkning och 

dispositioner kunde inte tillstyrkas och årsredovisningen hade inte lämnats i tid. Är det som revisorerna 

säger att de exempelvis är beroende av vart kvalitén kommer ifrån och att revisorn måste ha mycket på 

fötterna för att bedöma om fortsatt drift, kan det bli svårt när man sitter med en årsredovisning som 

bedöms vara otillförlitlig, därav möjligheten till den låga frekvensen av going concern anmärkningar. 
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5.4 Nyckeltal  

Tabell 1 och 2 visar fördelningen mellan Goda och Icke goda nyckeltal för företag med rena och orena 

revisionsberättelser. Gemensamt för båda grupperna är att alla företag har konkursinletts. Rimligtvis bör 

majoriteten i båda grupperna ha Icke god soliditet och kassalikviditet av den orsaken att de är mått på 

företagens betalningsförmåga på kort och långsikt. Ser nyckeltalen inte bra ut kan det vara en orsak till 

varför ett företag drabbas av konkurs. 

 

Av tabellerna framgår att majoriteten i båda grupperna också har Icke goda nyckeltal. Inget nyckeltal 

förekommer mer än det andra, har man en Icke god kassalikviditet är även soliditeten Icke god.  

Diagram 4 visar nyckeltalen för företag med going concern anmärkning, där en överlägsen majoritet har 

Icke god soliditet och kassalikviditet. Sju av tio företag har en soliditet under tio procent, två av dessa är 

lägre än minus 100 procent. Hälften av företagen har en kassalikviditet under 45 procent. Revisorerna 

antydde att betalningsförmågan och det egna kapitalet i förhållande till skulderna är viktiga i deras 

bedömning. Det kan ha varit lättare att göra bedömningen att den fortsatta driften i dessa företag bör 

ifrågasättas då det uppenbarligen har sett dåligt ut i företagen. 

 

Barnes och Huans tror att en anledning till varför revisorer inte anmärker om going concern kan bero på 

att de genuint tror att företagen kommer att överleva och de har goda anledningar till att tro det.
76

 Det 

skulle kunna vara en förklaring till varför going concern anmärkningar inte förekom hos företag med 

Goda nyckeltal, revisorerna hade kanske ingen anledning att befara konkurs. 

  

5.5 Problematik kring going concern  

Större delen av den problematiken som tidigare forskning tagit upp kring bedömningen av fortsatt drift 

dyker även upp i intervjuerna med revisorerna. De är medvetna om att anmärkningar sällan förekommer, 

de är även medvetna om vad det kan bero på. En av revisorerna nämner till exempel att de är både 

beroende och oberoende vad det gäller kundaspekten, av den orsaken att de får betalt. Enligt Masyitoh 

och Adhariani har revisorns oberoende en stark påverkan på revisionskvalitén eftersom den minimerar 

möjligheten till revisorns beslut, då de påverkas av externa faktorer.
77

 En studie som genomfördes i 
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Spanien visade att ju större kunden är desto mindre är chansen att revisorn lämnar en going concern 

anmärkning.
78

 Detta kan vara en annan förklaring till varför going concern anmärkningar inte förekom i 

den här studien. Den här tolkningen styrks även av Barnes och Huans studie, de kom fram till att en 

revisors beslut påverkas av ekonomisk press.
79

 Om revisorn inte är oberoende i sina bedömningar kan 

det betyda att de inte arbetar enligt God revisionssed, vilket kan vara en ytterligare förklaring till den 

låga frekvensen av going concern anmärkningar.   

 

En av revisorerna tar upp dilemmat om den självuppfyllande profetian och menar att det finns nog några 

i marknaden som väljer att inte skriva i revisionsberättelsen på grund av den. En annan revisor 

diskuterar kring problematiken att lämna en anmärkning, han beskriver det som att revisorn kan ge 

bolaget ”dödsstöten” om revisorn anmärker. Samtidigt om revisorn inte anmärker kan bolaget gå i 

konkurs ändå och folk förlorar sina pengar. Han menar att det är viktigt att ha mycket på fötterna och 

jämför det med att gå till en rättegång och döma någon för mord utan att vara 100 procent säker. 

  

Problematiken med att anmärka om den fortsatta driften belys i intervjuerna och tydliggörs i de 

kvantitativa data där going concern anmärkningar lyser med sin frånvaro. Även om revisorer verkar 

följa RS 709, gäller det inte alltid när det kommer till att uttala sig eller upplysa om den fortsatta driften. 

Revisorer verkar inte ha något problem med att lämna andra typer av anmärkningar då majoriteten av 

revisionsberättelserna var orena. Åtgärderna en revisor skall vidta när det finns tvivel om den fortsatta 

driften följs i enlighet med RS 750. Det innebär att revisorn bland annat skall gå igenom 

företagsledningens planer på framtida åtgärder och det framkom av intervjuerna att revisorerna också 

gör det. Däremot kan det ifrågasättas om revisorn utför sin granskning i enlighet med god revisionssed 

då denne skall vara oberoende i sina bedömningar, även när det kommer till frågan om fortlevnad.  
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6 Slutsats och diskussion 

I det här avsnittet besvaras problemformuleringen samt syftet. Avslutningsvis för författarna en 

diskussion av de slutsatser som dragits och ger förslag till vidare forskning. 

6.1 Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka hur vanligt förekommande going concern anmärkningar är innan 

ett företag inleds i konkurs i Stockholms kommun, samt hur revisorer förhåller sig till going concern. 

Författarna hade även en primär och två sekundära forskningsfrågor som de ville besvara med hjälp av 

studien. Den primära frågan löd: 

 

Hur vanligt är det att revisorn gör going concern anmärkningar i revisionsberättelser i Stockholm 

innan inledd konkurs?  

 

I empirin och analysen framkommer det att revisorer sällan väljer att anmärka om going concern. 

Författarna upplever att det kan bero på olika saker. Revisorerna står inför ett dilemma där de vill handla 

rätt för två parter; klienten och aktieägarna.  

De sekundära frågorna löd: 

Är revisionsberättelser innan inledd konkurs i Stockholm orena och vilka anmärkningar är vanligast? 

Revisionsberättelser i företag innan inledd konkurs är orena, de vanligaste anmärkningarna är; 

årsredovisningen har inte upprättats i enlighet med årsredovisningslagen eller har inte avlämnats i tid, 

revisorn tillstyrker inte balans- och resultaträkningen samt förslag till dispositioner, 

kontrollbalansräkning har inte upprättats och revisorn bedömer att det finns osäkra poster. 

 

Finns det ett samband mellan going concern anmärkningar, soliditet och kassalikviditet? 

 

Det visar sig att majoriteten av de företagen med going concern anmärkning har Icke god soliditet och 

kassalikviditet. Dock har endast tio företag en sådan anmärkning och frågan är om det går att dra en 

generell slutsats på en sådan liten grupp. I analysen framkommer att oavsett om företagen har orena eller 

rena revisionsberättelser har majoriteten i båda grupperna Icke goda nyckeltal. Den rimligaste 

tolkningen är att det inte finns ett samband mellan going concern anmärkningar, soliditet och 

kassalikviditet.  
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Den generella slutsatsen är, likt de tidigare forskarna, att going concern anmärkningar är ovanliga. 

Revisionsberättelser i företag innan inledd konkurs är orena och det finns inget samband mellan going 

concern anmärkningar, soliditet och kassalikviditet.  

 

6.2 Diskussion 

Anmärkning på going concern är ett ämne som har diskuterats under en längre tid och det finns redan en 

del forskning inom området. Allmänt känt är att sådana anmärkningar förekommer sällan, vilket även 

konstaterades i denna studie. När studien påbörjades gällde revisionsplikt för samtliga aktiebolag i 

Sverige. Denna plikt är nu avskaffad för mindre aktiebolag, som står för den största andelen av 

konkurser i Sverige. Författarna ställer sig frågan om det kommer att påverka revisorernas dilemma 

ytterligare vad det gäller going concern anmärkningar. Avskaffningen kan innebära att revisorer blir allt 

mer beroende av kunder och därav kan det bli ännu känsligare att göra anmärkningar av en sådan 

karaktär. Blir detta ett faktum kommer det innebära att fler aktieägare, investerare, kreditgivare och 

leverantörer riskerar att inte få fullständig information av företagens finansiella översikt.  

 

Å andra sidan kan avskaffningen innebära mer arbete för revisorerna om några år då kunderna kan 

komma att inse att de är beroende av revisorn och inte tvärtom. Detta kan leda till en omvänd situation 

där revisorn inte upplever pressen från kunden, på det sättet blir det inte lika känsligt att lämna going 

concern anmärkningar.  

 

Författarna ser en annan problematik för företagen där revision inte är en plikt längre. Tillämpas 

fortlevnadsprincipen skall tillgångarna och skulderna redovisas på ett sådant sätt att företaget kommer 

att fortgå i all framtid. Är inte företagsledningen tillräckligt kompetent löper de risken att de inte kan 

göra en korrekt bedömning av företagets fortlevnad och därmed riskerar företaget att ha felaktiga siffror. 

I det värsta fallet kan det leda till att företaget försätts i konkurs. 

 

Frågan är om man kan lösa problemet när det gäller anmärkningar av denna karaktär på grund av att 

revisorn inte enbart utgår från kunden. Denne måste även ta hänsyn till aktieägare, leverantörer och 

övriga intressenter i bedömningen av fortsatt drift ─ revisorn måste tillfredsställa två parter. Det största 

problemet upplever dock författarna är oberoendet. Det är ett allvarligt problem och kan komma att 

förbli ett, om inte FAR (Föreningen för auktoriserade revisorer) eller Revisionsnämnden har för avsikt 

att åtgärda detta. Exempelvis diskuteras det att man bör införa en rekommendation gällande antalet 
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uppdrag en revisor får ha, på det viset ökar kvaliteten på revisionen samtidigt.
80

  Författarna tror att 

problemet är mer invecklat än så, då revisorer är individer och tolkar saker på olika sätt, med detta blir 

bedömningen av fortsatt drift subjektiv.  

 

I revisorns revisionsprocess ingår det att denne skall ta hänsyn till fortlevnadsprincipen och göra ett 

stickprov av årsredovisningen. Stickprovet kan innebära en risk för möjligheten att det inte är 

representativt
81

. Utfallet kan resultera till att revisorn drar en inkorrekt slutsats av restvärdet av debet 

och kredit baserat på stickprovet.
82

 I och med att stickprovet kan bli icke representativt kan detta också 

medföra att fortlevnaden missbedöms.  

 

Idag pågår en diskussion om hur problemet skall åtgärdas då lagstiftningen inte räcker till, vilket har 

uppdagats i Enron och HQ-bank skandalerna. Finansinspektionen (FI) har upptäckt brister i 

redovisningen för finansiella företag och menar att rapportering till finansinspektionen inte fungerar som 

den skall och kräver att revisorer börjar följa lagen
83

. I detta avseende är branschorganisationen FAR 

inte överens, de menar att rapportering endast skall ske om problemet föranleder en erinran till styrelsen 

eller anmärkning i revisionsberättelsen. FAR medger dock att förväntningsgapet är stort och att en 

diskussion nu har inletts med FI om revisorns rapportering skall utökas. Förslaget är således att revisorer 

i finansiella företag skall lämna in en årlig rapport till FI. Denna förändring skulle innebära en 

frekvenshöjning från några rapporter om året till ett par 1000 om året.
84

 Kanske kan denna lösning vara 

svaret på revisorernas dilemma. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

 

 I och med avskaffning av revisionsplikten skulle det vara intressant att undersöka om det 

kommer ske en förändring av going concern anmärkningar. 
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 Då endast tio företag hade going concern anmärkning ledde det till att författarna inte kunde 

påvisa ett samband mellan dessa och nyckeltalen. En studie med ett större urval kan påvisa om 

det föreligger ett samband eller inte. 

 

 Revisorns oberoende är ett problem när det kommer till frågan att besluta om going concern. Ett 

annat förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara om det finns skillnad mellan 

revisionsbyråer i Sverige när det gäller going concern anmärkningar. 
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