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Sammanfattning 

 

Titel: Den orena revisionsberättelsen  

Författare: Ulas Kesen och Serdar Koc 

Handledare: Bengt Lindström och Jurek Millak 

Bakgrund: Revisionsberättelsen är den rapport som intressenter kan ta del av. Det är revisorns 

uttalande som har högt värde då det är revisorn som är informationsmedlare mellan parterna. Tolkningar 

som revisorn gör, är grund för andras beslut. Tidigare forskning visar att en revisionsberättelse inte 

signalerar tillräckligt om företagets fortsatta drift, samt att det var endast 20-27% som erhållit orena 

revisionsberättelser innan företagen inlett konkurs. De olika anmärkningarna i orena revisionsberättelsen 

har olika allvarlighetsgrader enligt andra studier. 

Syfte: Vi vill med denna studie undersöka om aktiebolagens sist erhållna orena revisionsberättelser, har 

ett statistiskt signifikant samband med aktiebolagens inledda konkurs under året 2010. 

Teori: De teorier som har använts i denna studie är agentteorin och intressentmodellen. I kapitlet 

definieras även begrepp som används inom revision.  

Metod: En kvantitativ metod med en deduktiv ansats har gjorts i form av dokumentstudie. Urvalet har 

utgått från svenska aktiebolag som inlett konkurs under 2010. Kontrollgruppen bestod av svenska 

aktiebolag som inte hade inlett konkurs under samma år.  

Resultat och slutsats: De mest uppkomna anmärkningarna är förbrukat mer än det registrerade egna 

aktiekapitalet samt skatte- och avgiftsanmärkning. Anmärkningar som är av den allvarligaste graden 

förekommer inte ofta. Däremot vid de uppkomna tillfällena med dessa anmärkningar har företagen i de 

flesta fallen gått i konkurs. Vidare visar resultatet att det finns ett samband mellan företagens orena 

revisionsberättelse och konkurs.  

Nyckelord: Oren revisionsberättelse, konkurs, orsak, samband och anmärkningar 
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Abstract 

 

Title: The qualified opinion  

Authors: Ulas Kesen and Serdar Koc 

Supervisors: Bengt Lindström and Jurek Millak 

Background: The audit report is the report that the interested parties can take part of. The auditor’s 

statement is of high value since the auditor is mediating the information between the parties. 

Interpretations made by the auditor, are a foundation for others decisions. Previous research shows that 

an audit report does not signify enough efficiency regarding the company’s ongoing concern. And it was 

only 20-27 % who had received a qualified opinion before the companies had gone bankrupt. The 

various qualified opinion remarks had different levels of serenity according to other studies. 

Purpose: In this study we want to look into if companies last received qualified audit report, has a 

statistically significant relationship with bankruptcy that occurred during the year of 2010. 

Theory: The theories that have been used in the study are the agency theory and the stakeholder theory. 

We have also defined concepts that are used in auditing. 

Methodology: A quantitative method with a deductive approach has been made in the form of a 

document study. The selection was based on Swedish limited companies that had gone bankrupt during 

year 2010. The control group was Swedish limited companies that had not initiated bankruptcy in the 

same year. 

Result and conclusion:  The most upcoming remarks are when more than half of the share capital is 

consumed and remarks about tax and fee. Remarks that are in the highest level of severity do not occur 

often. But when they occur, the companies go bankrupt in most of the cases. Furthermore, the results 

show us that there is a connection between qualified opinions and bankruptcy. 

Key words: Qualified opinion, bankruptcy, cause, relation and remarks 
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1. Inledning 

Inledningsvis i detta kapitel ges en beskrivning av bakgrunden, problemdiskussionen och 

problemformuleringen för valet av studiens underökningsämne. Senare i detta kapitel följer dessutom 

studiens syfte och avgränsning. 

1.1 Bakgrund 

 

Inom revisionen är revisorns uppgift att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om redovisningen och 

förvaltningen. Det viktiga är att revisorn är oberoende när denne utför sin granskning, samt att revisorn 

förhåller sig inom ramen av god redovisningssed vid kontroller av bolagets bokföring, årsredovisning 

samt verkställande direktörens förvaltning. Revisorn måste även kontrollera om bolagets resultat och 

ekonomiska ställning redovisats korrekt. Detta för att informationen måste vara tillförlitlig. I synnerhet 

utförs revisionen för aktieägarna och intressenterna (Moberg, 2006). Det avgörande beslutet som 

investerarna kommer att ta är beroende av, hur pass väl informationen om företaget är tillgänglig för 

investerarna. Därför är revisionsberättelsen en viktig källa för investerarna, för att kunna få ut 

information om ett företag (Lennox, 1999). 

 

En revisionsberättelse utan anmärkning kallas för ren revisionsberättelse, då den utformas i enlighet med 

standardutformningen RS 709 (FAR Förlag, 2005). En revisionsberättelse som avviker från 

standardutformningen, det vill säga en revisionsberättelse med en eller flera anmärkningar kallas för 

oren revisionsberättelse (Carrington, 2010).  

 

Revisorn har som ansvar att varna investerarna för möjliga framtida företagskonkurser. Det har inte 

alltid varit lätt för revisorerna att bedöma företagens framtida fortlevnad. Detta har lett till att 

revisorerna fått stå ut med massiv kritik. Det betyder inte att revisorerna har gjort ett dåligt jobb. För 

revisorerna är det väldigt svårt att göra en bedömning av företagens framtida fortlevnad. Enligt tidigare 

forskning förmedlar revisionsberättelsen inte tillräckligt med signaler om företagets framtida fortlevnad 

(Lennox, 1999).  

 

Enligt andra studier var det bara 20-27 % utav de valda företagen i undersökningen som hade erhållit 

orena revisionsberättelser innan företagen gått i konkurs (Lennox, 1999; Taffler och Tissow, 1977; 

Taffler och Tseung, 1984; Peel, 1989; och Citron och Taffler, 1992). Forskarna menar att revisorerna är 

mer ovilliga att utfärda orena revisionsberättelser till företag som för första gången riskerar att få en oren 
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revisionsberättelse. Forskarna antar att det kan bero på att revisorerna inte vill skada sitt förtroende eller 

att det helt enkelt kan handla om att revisorerna inte vill förlora sina klienter (Lennox, 1999; Lys och 

Watts, 1994; Chow och Rice, 1982; Craswell, 1988; Citron och Taffler, 1992; och Krishnan och 

Stephen, 1995). 

 

Med utgångspunkt i denna bakgrund ansåg vi att det vore intressant att ta reda på mer om den orena 

revisionsberättelsen. Detta genom att undersöka de anmärkningar som förekommer i orena 

revisionsberättelser. Dessutom vill vi undersöka om en oren revisionsberättelse har ett statistiskt 

signifikant samband med konkurs.  

1.2 Problemdiskussion 

 

Tidigare forskning i Sverige visar att 13 % av alla revisionsberättelser som inkom till Bolagsverket år 

2006, hade någon slags anmärkning i sina revisionsberättelser (Brännström och Skough, 2007). 

Brännström, som är generalsekreterare i FAR SRS och Skough som är SME/SMP-ansvarig i FAR SRS, 

klassificerade år 2007 i sin rapport anmärkningarna efter graden av anmärkningarnas förekomst. 

Brännström och Skough (2007) menar i sin rapport att de revisionsberättelser med anmärkningar som 

fanns registrerade i Upplysningscentralen (UC) och Skatteverket kom till i stort sätt samma resultat, 

trots att UC endast registrerar revisionsberättelser med de allvarligaste anmärkningarna. 

De tre mest förekommande och allvarliga anmärkningarna är följande; 

 Bolaget har förbrukat mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet. 

 Bolagets skatter och avgifter har inte redovisats regelrätt. 

 Bolagets årsredovisning har inte upprättats inom angiven tid.  

Anledningen till att dessa ovan nämnda anmärkningar är så allvarliga, beror på att de uppkommit på 

grund av underskott och bristfälliga rutiner (Brännström och Skough, 2007). De anmärkningar som 

finns med i Brännström och Skoughs klassificering rangordnas efter graden av förekomsten på följande 

vis; 

 Revisorn påtalar styrelsens ansvar enligt Kap 25 Aktiebolagslagen (ABL)  

 Betalning av skatter och avgifter har inte skötts regelrätt 

 Försent inlämnade av årsredovisningen eller att årsstämman inte hållits i tid 

 Avstyrka beviljande av ansvarsfrihet för VD och styrelseledamöter  

 Balansräkningen och/eller Resultaträkningen innehåller osäkra alternativt felvärderade poster 

 Brist i bolagets interna kontroll 

 Andra anmärkningar 
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I revisionsberättelsen gör revisorn sitt uttalande efter granskningen av årsredovisningen och 

räkenskaperna. Revisionsberättelsen är från revisorns sida den enda offentliga rapporten som kan nås av 

intressenterna (FAR Förlag, 2005). Att få en eller flera anmärkningar i revisionsberättelsen är en 

allvarlig situation för företagen, därför vart det i stort intresse för författarna att studera vidare i ämnet. 

Detta genom att undersöka vilka anmärkningar som förekommer i företagens sist inlämnade orena 

revisionsberättelser. Dessutom vill vi undersöka om den orena revisionsberättelsen har något statistiskt 

signifikant samband med konkurs. 

1.3 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka om svenska aktiebolagens sist erhållna orena 

revisionsberättelser, har ett statistiskt signifikant samband med aktiebolagens inledda konkurs under året 

2010.  

 

1.4 Problemformulering 

 

För att syftet ska kunna besvaras, använder vi oss av följande frågeställningar: 

 Vilka anmärkningar förekommer i aktiebolagens orena revisionsberättelser? 

 Har den enskilda anmärkningen som aktiebolagen erhållit ett samband med konkurs? 

 Tenderar aktiebolagen med orena revisionsberättelser i högre grad att inleda konkurs än 

aktiebolagen med rena revisionsberättelser? 

 

1.5 Avgränsning 

Vi har i denna studie valt att avgränsa oss till enbart revisionsberättelser som utfärdats under året 2010. 

Detta beror på att fram till år 2010 var alla svenska aktiebolag skyldiga att ha minst en revisor som 

granskar företagens årsredovisning och räkenskaper (9:1 ABL). 
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2. Tidigare studier/forskning och teori 

I detta kapitel inleds det med en redogörelse för tidigare studier och forskning som behandlat ämnet 

orena revisionsberättelser. Senare i kapitlet förklaras revisionen, revisorn samt en beskrivning av de 

begrepp som används inom revisionen. I slutet av kapitlet redovisas den teoretiska ramen som ligger till 

grund för denna studie. 

2.1 Tidigare studier 

 

Laudon och Persson skrev en magisteruppsats om den orena revisionsberättelsens effekter. Syftet med 

författarnas uppsats var att undersöka om den orena revisionsberättelsen signalerar en negativ bild till 

intressenterna. För att därefter visa vilken ställning intressenterna tar efter den negativa signalen. 

Vidare i uppsatsen undersöker författarna om företag med orena revisionsberättelser är mer benägna att 

gå i konkurs eller likvidation i jämförelse med företag med rena revisionsberättelser. Det författarna 

kom fram till i sin undersökning var att företag med orena revisionsberättelser är mer benägna att gå i 

konkurs eller likvidation än företag med rena revisionsberättelser. Dessutom kunde författarna slå fast 

att större företag med orena revisionsberättelser är bättre rustade för den fortsatta fortlevnaden än 

mindre företag med orena revisionsberättelser. En annan viktig detalj som författarna även kunde se är 

att revisionsberättelsernas allvarlighet kan ha verkan på företagens fortsatta drift. Därmed kunde 

författarna konstatera att den orena revisionsberättelsen utgör en negativ signal till intressenterna, vilket 

i sin tur leder till att intressenterna tar ställning utifrån det (Laudon och Persson, 2004). 

2.2 Tidigare forskning 

 

Ulf Gometz, adjungerad professor inom revisionsrätt, tidigare ordförande i föreningen auktoriserade 

revisorer och samtidigt en av Sveriges ledande experter inom revision. Gometz arbetade som 

auktoriserad revisor för Ernst & Young innan pensionen vid slutet av 1990-talet (Julander, 2009). 

Gometz fick på begäran av FAR att kategorisera olika anmärkningar efter allvarlighetsgrad.  Med 

anledning av att revisorernas bedömningar kan skilja sig från revisor till revisor, menar Gometz att 

revisorerna vid sina bedömningar bör förhålla sig till väsentlighetskriterierna. Därmed utformade 

Gometz sin allvarlighetsskala inom väsentlighetskriterierna (Gometz, 1991). I allvarlighetsskalan har 

Gometz klassificerat anmärkningarna efter allvarligheten. Nedan följer en tabell som visar hur han 

rangordnat anmärkningarna. Anmärkningen som ligger högst upp i tabellen är allvarligast och 

anmärkningarna som följer är mindre allvarliga (Gometz, 1991). 
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Revisionens ”allvarlighetsskala” 

 

Vad revisorn gör? (Rapportering) Vad det betyder i huvudsak? Grad av allvarlighet 

Avstyrker ansvarsfrihet (skrivs i 

revisionsberättelsen, RB) 

Skadestånd 10 

Avstyrker ansvarsfrihet eller lämnar 

ansvarsfrågan öppen (RB) 

Skadestånd 9 

Anmärkning i RB Skada, brott mot ABL och bolagsordning, 

slarv med skatt och avgifter 

7–8 

Upplysning i RB Föreskriven information saknas i 

årsredovisningen 

6 

Erinring enligt ABL till styrelsen Mindre allvarlig men ej oväsentlig kritik 5 

PM till styrelsen Kritik, förslag 4 

PM till VD Kritik, förslag 3 

Tillsägelse Lindrig kritik, förslag 1–2 

Ingenting – 0 

 

KOMMENTAR: Tabellen förutsätter att kravet på väsentlighet är uppfyllt när revisorn rapporterar i en eller annan form. 

Fiktiva fakturor – 10 poäng 

 

Tabell – Gometz, 1991 

 

Enligt aktiebolagslagen är erinringar inte tillräckligt väsentliga för att vara med i revisionsberättelsen. 

Erinringar är varningar som är riktad till styrelsen och verkställande direktören. Dessutom kan dessa 

varningar vara åtgärdade eller vara hemligheter om företagets angelägenheter och därmed vara till skada 

för företaget om aktieägare, konkurrenter eller andra utomstående fick kännedom om detta. Erinringar 

lämnas direkt över till styrelsen i form av skriftligt rapport och skrivs även ner i protokoll (FAR Förlag, 

2005). 

 

Andra rapporteringar i form av kritik och förslag tar revisorn direkt upp med de ansvariga i företaget 

som är berörda i det specifika området. Kritik och förslag till förbättringar lämnas löpande under året till 

ansvariga, vilket gör att företaget snabbt kan åtgärda de brister som föreligger (FAR Förlag, 2005). 

I och med att de fem sista punkterna i Gometz tabell inte ingår i revisionsberättelsen, så kommer dessa 

punkter inte att beaktas under studiens gång. Orsaken till att vi tagit med de fem sista punkterna, trots att 

de inte är relevant till uppsatsens syfte, är för att vi vill behålla tabellen i sin ursprungsform. 

2.3 Revision 

 

Inom revisionen är revisorns uppgift att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om redovisningen och 

förvaltningen. Det viktiga är att det utförs av en revisor som är oberoende i sin granskning. Revisorn ska 

inom ramen av god redovisningssed kontrollera bolagets bokföring, årsredovisning samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning. Kontrollera om bolagets resultat och ekonomiska ställning 

redovisas på ett korrekt sätt. Den ekonomiska informationen måste vara tillförlitlig, därför måste 

revisorn kontrollera det. Revisionen utförs för aktieägarna, intressenter, de anställda och bolagets 
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borgenärer. Revisionen delas upp i två grupper, intern och extern revision. Den externa revisionen utförs 

av en revisor som är vald av bolagsstämman som avser verksamheten. Den interna revisionen är en del 

av bolagets förvaltade organisation och verksamhet, den går ut på att löpande granska och förbättra det 

interna kontrollsystemet. Internkontroll innebär att alla metoder och åtgärder som används är för att 

säkerställa fel som kan begås av verksamheten, så att de inte leder till fel i redovisningen och orsakar 

förlust för företaget. Allt som disponeras ska vara i enlighet med styrelsens och den verkställande 

direktörens intentioner. Ansvaret för den interna kontrollen har företagsledningen, dock har revisorn 

alltid själv ansvar för de bedömningar som ligger till grund för uttalandet i revisionsberättelsen 

(Moberg, 2006). 

2.4 Revisorn  

 

En revisor kan ha olika roller. Revisorn kan agera i egenskap av den som bedriver kontroll i klientens 

verksamhet. Revisorn kan agera i form av den som lämnar råd till klienten och även till andra. Revisorn 

kan även agera i den rollen, där denne utför arbete för klientens räkning inom klientens verksamhet. 

Revisorn kan ge råd till bolagets ledning i frågor, som exempelvis berör skatter. Det kan finnas olika 

former av revisorer i aktiebolag, fysiska och juridiska personer. Vid gällande av fysiska personer kan 

dessa vara auktoriserade eller godkända revisorer. Vad gäller juridiska personer kan det vara 

registrerade revisionsbolag som är revisor i ett aktiebolag. Revisorn har en kontrollerande funktion. 

Kontrollerna och granskningarna ska utföras inom ramen av god redovisningssed (Moberg, 2006). 

2.5 God revisorssed  

 

God revisorssed innebär att som oberoende revisor följa de etiska perspektiven för att göra sig förtjänt 

av förtroendet som yrket kräver. Förtroende och oberoende är två centrala begrepp inom god 

revisorssed. En viktig förutsättning för revisorn är att denne agerar genom ömsesidigt förtroende 

gentemot uppdragsgivaren. Revisorn måste vara professionell, även mot uppdragsgivaren, därför måste 

revisorn vara opartisk vid granskningarna (Cassel, 1996). 

2.6 God revisionssed 

 

Begreppen väsentlighet och risk är utgångspunkten när revisorn följer god revisionssed. Detta gör 

revisorn vid utförande av sina professionella revisionsmetoder för att få tillräcklig med underlag för sina 

uttalanden (Cassel, 1996). Enklare uttryck bland erfarna revisorer för god revisionssed är god sed. Detta 

innefattar kunskap, erfarenhet och professionella omdömen som revisorn använder sig utav vid sina 

uttalanden (FAR Förlag, 2005). 



 
7 

2.7 God redovisningssed 

 

Innebörden av god redovisningssed är normer som tillämpas vid granskning av bokföring, bokslut och 

olika finansiella rapporter. Detta ska ske i enlighet med existerande praxis (FAR Förlag, 2005). 

Innebörden av god redovisningssed bör bestämmas med bakgrund av kvalificerade och representativa 

redovisningsskyldiga aktörer. I den bemärkelsen skall betydelsen erkännas av publika direktiv och 

rekommendationer av kompetenta organ som redovisningsråd (Cassel, 1996).  

2.8 Revisionsprocessen 

 

Revisionsprocessen är en modell som revisorn använder sig av för att skapa försäkran och komfort. 

Revisionsprocessen består av fyra delar; företagsledningens påståenden, revisorns bestyrkande åtgärder, 

dokumentation av dessa bestyrkande åtgärder och revisorns rapportering (Carrington, 2010).  

 

 Företagsledningens påståenden är de direkta eller indirekta påståenden som kommit till uttryck 

i årsredovisningen, dessa påståenden är; 

- Existens 

- Rättigheter 

- Sammanträffanden 

- Fullständighet 

- Värdering 

- Mätning 

- Presentation och upplysning 

Revisorn måste ta hänsyn till dessa punkter, oavsett om det handlar om en transaktion, en intern 

kontroll eller hur redovisningen förts fram i årsredovisningen (Carrington, 2010). 

 

 Revisorns bestyrkande åtgärd kan med andra ord benämnas som revisorns 

granskningsåtgärder, det revisorn vidtar för att bli komfortabel för att bestyrka 

företagsledningens påståenden (Carrington, 2010). 

 

 Dokumentation är den viktigaste delen av revisionsprocessen. Här dokumenteras allt från det 

reviderade företaget, vilken bransch företaget verkar i, vilka risker det finns i branschen samt 

vilka risker det finns för företaget. Dokumentationen fortsätter med revisorns planering som 

innehåller; vad som ska utföras, när det ska utföras och vilka som är med.  
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Revisorn dokumenterar även vilka påståenden som granskas, hur granskningen sker och vilka underlag 

som testats. Sedan använder revisorn all information som referensbevis till revisionsberättelsen 

(Carrington, 2010). 

 

 Rapportering är detsamma som revisionsberättelse. Vissa delar av dokumentationen är strikt 

sekretessbelagda, men den vanligaste formen av rapportering är revisionsberättelsen. I 

revisionsberättelsen presenteras vad revisorn gjort och vad revisorn kommit fram till. 

(Carrington 2010) 

 

2.9 Revisionsberättelsen  

 

Revisorn ska lämna in en revisionsberättelse till bolagsstämman. Revisionsberättelsen ska innehålla 

uppgifter om bolaget, vilken räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser samt vilket eller vilka 

normsystem som bolaget ska tillämpa för redovisningen. Det ska vara normsystem för revision som RS 

avser. Revisorn ska även ange om revisorn har en mening som avviker från styrelsen eller annan revisor, 

om revisorns inriktning eller omfattning är begränsad, eller om revisorn saknar tillräckligt med 

underlag. Revisorn är skyldig att i revisionsberättelsen uttala om årsredovisningen har upprättats enligt 

lag om årsredovisning. Revisorn är bolagets kontrollorgan. Känner revisorn någon tveksamhet, så ska 

revisorn ge ett uttryck i revisionsberättelsen. Om revisorn vid sin granskning funnit en punkt som kan 

föranleda till ersättningsskyldighet, ska det anmärkas i revisionsberättelsen. Revisorn måste beakta 

borgenärernas, samhällets och aktieköpande allmänhetens intresse och inte bara bolagsledningens 

intresse. Om revisionsberättelsen innehåller anmärkningar, ska en kopia skickas in till Skatteverket 

(Moberg, 2006). 

 

2.10 Ren revisionsberättelse 

 

Man kan aldrig ha någon garanti för att allting står rätt till, vid undertecknandet av revisionsberättelsen. 

Revisorn ska vid sitt genomförande försäkra sig om att det inte föreligger några väsentliga fel. Revisorn 

ska granska händelserna efter räkenskapsårets utgång, ända framtill att revisionsberättelsen har 

undertecknats. 

En revisionsberättelse utan anmärkning kallas för ren revisionsberättelse, då den utformas enligt 

standardutformningen i RS 709 (FAR Förlag, 2005). 

För att revisorn ska kunna tillstyrka revisionsberättelsen, ska revisionsberättelsen förhålla sig till att; 
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 ”Resultaträkningen och balansräkningen fastställs. 

 Vinsten disponeras (alternativt förlusten behandlas) i enlighet med förvaltningsberättelsen. 

 Ansvarfriheten ska kunna beviljas för VD och styrelseledamöterna” (FAR Förlag, 2005:88). 

2.11 Oren revisionsberättelse  

 

Om revisorn har lagt märke till och fattat ett beslut om att årsredovisningen avviker från 

standardutformningen RS 709, så ska detta framgå i revisionsberättelsen. Det kan t.ex. handla om poster 

som förts fel eller helt och hållet utelämnats. Det kan även vara värderingar, periodiseringar, 

rubriceringar eller specificering, upplysning om värderingsprinciper och innehållet i 

förvaltningsberättelsen som förts fel eller varit ofullkomlig. Tillstyrkandesatserna i revisionsberättelsen 

påverkas i regel av sådana avvikelser när de uppstår. Revisionsberättelsen kan också avvika från 

standardutformningen när VD:n eller styrelsen agerat utanför aktiebolagslagen, därmed blir dessa 

ersättningsskyldig gentemot bolaget enligt aktiebolagslagen (Carrington, 2010). 

 

Om en revisionsberättelse skulle avvika från standardutformningen skulle det föra med sig allvarliga 

följder för VD:n och styrelseledamöterna. Det skulle leda till stor uppmärksamhet, inte minst bland 

aktieägarna. Därför tar revisorn alltid upp det med ledningen innan denne gör en anmärkning i 

revisionsberättelsen, på så vis minskar missförståndet (Carrington, 2010). 

 

Men även om bristerna har åtgärdats, kan revisorn välja att anmärkningarna förs in i 

revisionsberättelsen. Det är brister utav väsentlig betydelse eller om det är brister som fört med sig 

allvarliga effekter. De iakttagelser som revisorn anser vara fel måste åtgärdas. Även om bristerna inte är 

utav väsentliga fel så hindrar det inte klienten från att åtgärda felen. Denna typ av maningar kallas för 

varning, även om det inte är en varning i juridisk mening. Om dessa varningar inte åtgärdas kan revisorn 

bestämma sig för att skriva in det i revisionsberättelsen (Carrington, 2010). Enligt en studie gjord utav 

Brännström och Skough (2007) visar att 13 % av alla svenska bolag hade orena revisionsberättelser.  

2.12 Väsentlighet 

  

Inom revisionen är väsentlighet ett fundamentalt begrepp. Detta för att kunna avgöra vart 

revisionsarbetet ska inriktas och hur omfattande revisionsarbetet ska vara. 

Vissa punkter som revisorn måste ha klart för sig innan revisionen kan ledas till de områden där 

väsentliga fel är störst. Det krävs för revisorn att (FAR Förlag, 2005); 
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 Kunna ha en inblick i verksamheten och vara medveten om riskerna som kan leda till väsentliga 

fel i årsredovisningen samt, 

 Ha en inblick i vilken intern kontroll som företagsledningen har över det som råder i 

verksamheten (FAR Förlag, 2005). 

Väsentlighet enligt revisionsstandarden (RS 320) är följande; 

”Information är väsentlig om ett utlämnande eller en felaktighet kan påverka de beslut som användaren 

fattar på basis av informationen i de finansiella rapporterna. Graden av väsentlighet beror på postens 

eller felets storlek och på omständigheterna kring utelämnandet eller felet. Väsentlighet är därför mer 

en fråga om en tröskelnivå än en grundläggande kvalitativ egenskap som information måste ha för att 

vara av värde” (FAR Förlag, 2005:23). 

2.13 Risk  

 

Under revisionsuppdraget är tid och pengar väldigt begränsade. För att revisorn ska kunna komma fram 

till ett uttalande i revisionsberättelsen, väljer revisorn därför de granskningsmetoderna som är mest 

verkningsfulla. Bedömningen av risken och väsentligheten avgör omfattningen av det som ska granskas 

samt tidpunkten och tillvägagångssättet för granskningen som ska ske. Att hitta väsentliga fel i 

redovisningen eller brister i den interna kontrollen, gör det inte enbart lättare att analysera riskerna. 

Analysen för även med sig underlag för förvaltningsberättelsen, när revisorn ska bedöma om styrelsens 

och verkställande direktörens agerande inte utsätter verksamheten för risker som kan leda till skada, 

utan några motsvarande affärsmässiga fördelar (FAR Förlag, 2005).  

2.14 Anmärkningar 

 

I vissa fall är revisorn skyldig att omgående skicka in revisionsberättelsen till Skatteverket. Det är när 

revisionsberättelsen innehåller någon eller några av nedanstående anmärkningar (FAR Förlag, 2005): 

 

 Det kan vara anmärkningar om VD:n eller styrelsen gjort sig skyldig till försummelse som 

kan leda till ersättningsskyldighet. 

 Anmärkningar om VD:n eller styrelseledamot agerat utanför ABL vid tillämpning av lag 

om årsredovisning eller bolagsordningen. 

 Uttalande om årsredovisningen inte tillämpats i enlighet med årsredovisningslagen. 

 Uttalanden om upplysningar som ska lämnas i enlighet med lag, har inte lämnats in. 

 Uttalande om att styrelsen eller VD bör avstyrkas ansvarsfrihet gentemot företaget. 
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 Uttalande om att företaget inte fullföljt sina förpliktelser i enlighet med skattelagarna, 

genom att: 

- Skatteavdrag inte har gjorts 

- Företaget ska registreringsanmälas  

- Inlämning av deklaration samt deklaration för skatt (FAR Förlag, 2005). 

 

Vid uppkomna anmärkningar i revisionsberättelsen, så kallas revisionsberättelsen för en oren 

revisionsberättelse. 

2.14.1 Fortsatt drift (Going concern) 

 

Enligt Farrugia och Baldacchino (2005) är anmärkningen going concern en av de mest förekommande 

anmärkningarna. Going concern är i svensk mening fortsatt drift. Med att få en going concern 

anmärkning menas att företagets fortlevnad är i osäkerhet. Det som kan föranleda till tvivel om 

företagets fortsatta drift, är följande enligt ISA 570 Fortsatt drift (Carrington, 2010); 

”Ekonomiska 

 Nettoskuld, total eller kortfristig 

 Lån med en fastställd förfallotidpunkt som inte troligtvis kommer att återbetalas eller överdriven 

förlitan på kortfristiga lån för finansiering av anläggningstillgångar. 

 Signaler från kreditgivare och andra borgenärer kommer leda till att dem drar undan sitt stöd. 

 Dåligt kassaflöde från verksamheten enligt årsredovisningen eller rapporter med ekonomisk 

information om företagets framtid. 

 Ogynnsamma ekonomiska nyckeltal. 

 Omfattande rörelseförluster eller omfattande värdeminskning på tillgångar som begagnas för att 

generera kassaflöden. 

 Resterande eller avbrutna utdelningar. 

 Bristande förmåga att betala borgenärer på förfallodagen. 

 Bristande förmåga att uppfylla villkoren i låneavtal. 

 Övergår till att betala leverantörerna kontakt från att tidigare ha det på kredit. 

 Bristande förmåga att finansiera utvecklig och betydande investeringar.  

Verksamhetsrelaterade 

 Oersättlig förlust av en nyckelperson i företagsledningen 

 Förlust av betydelsefull marknad, franchiseavtal, licenser eller huvudleverantör. 

 Problem med arbetskraft brist på viktiga förnödenheter.  
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Andra 

 Kapitalbrist eller någon annan situation där lagstadgade krav inte uppfylls  

 Pågående rättsliga åtgärder eller myndighetsåtgärder mot företaget som, om de leder till 

framgång för motparten, kan resultera i krav som sannolikt inte kan uppfyllas. 

 Ändringar i lagstiftning eller regeringspolitik som förväntas få en ogynnsam effekt på företaget.” 

(Carrington, 2010:171–172). 

2.14.2 Skatter och avgifter 

 

Enligt Brännström och Skough (2007) innehöll 17 % av alla orena revisionsberättelser skatte- och 

avgiftsanmärkning. Det är också en av de mest förekommande anmärkningarna i Sverige. Med detta 

menas att skatter och avgifter inte betalats regelrätt. 

2.14.3 Brist i internkontroll 

 

Enligt Brännström och Skough (2007) har 4 % av alla orena revisionsberättelser anmärkningar om brist 

i internkontroll. Med detta menas att det är fel i det egna systemet, dvs. det avviker från föreskrifter och 

manuella rutiner (Cassel, 1996). Den interna kontrollen är ett bra hjälpmedel till förvaltningsrevisionen 

vid uttalande av redovisningen. Inom redovisningen och revisionen har definitionen internkontroll länge 

använts. FAR har använt denna definition som är bunden till aktiebolagslagens tolkningar. Kontroller 

över företagets bokföringar, medelförvaltningar och ekonomiska ställning innefattar de delar av 

företagets organisation och rutiner som försäkrar; 

 Att redovisningen förblir korrekt och fullständig. 

 Att företagets resurser är inom ramen av aktiebolagslagen, bolagsordningen och möjliga direktiv 

från bolagsstämman fördelas enbart i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens 

avsikter (FAR Förlag, 2005). 

Några exempel som kan leda till brist i internkontroll är följande: 

 Väsentliga fel i årsbokslut. 

 Varor som fortfarande finns i lager, har bokförts som sålda. 

 I bokslutet har inte upplupna kostnader förts med. 

 Leverantörsfakturorna är inte i organiserade. 

 Råmaterial som ingår i balansräkningens lagerräkning, har leverantörsfakturorna inte bokförts 

som skuld, i och med införseln till lagret (FAR Förlag, 2005). 
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2.14.4 Förbrukat mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet 

 

Enligt Brännström och Skough (2007) är denna anmärkning den mest förekommande. Hela 36 % av alla 

orena revisionsberättelser innehöll denna anmärkning. Förbrukat eget aktiekapital innebär att bolagets 

egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet (25 kap, 13 § ABL). 

2.14.5 Avstyrka beviljande av ansvarsfrihet för VD och styrelseledamöter 

 

Enligt Brännström och Skough (2007) innehöll 16 % av alla revisionsberättelser anmärkningar som 

innebar att revisorn avstyrkt beviljande av ansvarsfrihet för verkställande direktören och 

styrelseledamöterna. Med avstyrkt beviljande av ansvarsfrihet för verkställande direktören och 

styrelseledamöterna innebär det att dessa har gjort sig skyldiga till ett eller flera väsentliga fel, som kan 

få dem att bli ersättningsskyldig gentemot bolaget (Moberg, 2006). 

2.14.6 Sent inlämnade av årsredovisningen 

 

Enligt 8 kap 3 § ÅRL ska företaget skicka in revisionsberättelsen och årsredovisningen till 

Bolagsverket, inom en månad efter att balansräkningen och resultaträkningen har fastställts av 

bolagsstämman. Vid fall då det inte lämnats in inom sju månader efter räkenskapsslutet ska 

förseningsavgift betalas av företaget (8 kap 6 § ÅRL). Det kan finnas flera orsaker till att företaget inte 

inlämnar årsredovisningen i tid, bland annat kan det bero på att företaget inte vill komma ut med 

information för att dölja företagets konkurssituation (Keasey och Watson, 1987). Enligt Brännström och 

Skough (2007) så förekommer denna anmärkning i 17 % av alla orena revisionsberättelser. Därmed är 

denna anmärkning en av de vanligaste anmärkningarna. 

2.14.7 Tillstyrka eller avstyrka fastställande av balansräkningen och 
resultaträkningen 

 

Enligt 9 Kap 32 § ABL är det krav på att revisorn skall uttala sig om fastställandet av balansräkning och 

resultaträkning. Däremot har revisorn inget krav på att av- eller tillstyrka fastställandet av balansräkning 

och resultaträkning. Men revisorn bör uttala sig om det förekommer tvivel. Detta för att ge 

bolagsstämman en bra och klar vägledning (Moberg, 2006). 

2.15 Agentteori 

 

Teorin förklarar förhållandet mellan två parter, där den ena parten beslutar om att agera för den andra 

parten. Parten som agerar för en annan kallas för agent. Den andra parten har benämningen principal. 

Agenten är mer intresserad av att tjäna mer pengar åt sig själv, än åt den dem representerar och 
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principalen är ute efter att maximera sin vinst. Det råder en intressekonflikt mellan dessa två parter, då 

båda vill nyttomaximera (Schroeder, Clark, Cathey, 2010). För att agenten ska kunna ta risker utifrån sin 

position, kan det finnas ett bonusprogram. Bonusprogrammet handlar om att agenten har en fast lön och 

en rörlig lön, där den rörliga delen handlar om hur stor risk agenten tar för principalen (Sundgren, 

Nilsson, Nilsson, 2009). Agentteorin har växt ur den Positiva teorin som Watts och Zimmerman (1978) 

skrev om. Det handlar om att individen har nyttomaximering som utgångspunkt. För att maximera 

nyttan ses funktionen som den förväntade ersättningen under kommande perioder av slagen; bonus och 

aktiekapital (Watts & Zimmerman, 1978). Företagsledningen har mer privat information än ägarna, med 

revisorns inblandning minskar informationsasymmetrin mellan principalen och agenten (Khalil & 

Lawarrée, 1995).  

 

Då företagsledaren (agenten) är den som sköter verksamheten så leder det till att ägaren (principalen) 

inte har någon direkt kontroll över hur agenten bedriver verksamheten, därmed så har agenten ett 

informationsövertag. Denna situation kan betraktas som ett problem, som kan beskrivas inom 

benämningen informationsasymmetri. Informationsasymmetrin har sin utgångspunkt i två problem, 

vilket benämns som moral hazard och adverse selection. Moral hazard som kan förklaras genom att 

människors risktagande påverkas av hur riskfyllt situationen är. Då det är agenten som har tillgång till 

mest information i förhållande till principalen, vilket betyder att principalen är den part som tar den 

största risken vad gäller förluster. Det kan antas att sannolikheten till att agentens agerande inte är lika 

försiktigt, när denne ingår avtal i företagets namn (Carrington, 2010).  

 

När det råder informationsasymmetri så nämns adverse selection som det andra problemet. Adverse 

selection innebär att människors vilja att betala enligt avtalet minskar, då personen i fråga inte 

tillhandahåller tillräcklig information om avtalet. Då principalen aldrig riktigt kan försäkra sig om att 

agenten agerar till företagets fördel, så utgår principalen alltid utifrån att agenten inte agerar till fördel 

för företaget. I den bemärkelsen så leder det till att principalen inte är villig att betala lika mycket i 

ersättning som parterna hade kommit överens, även om agenten agerar uppriktigt vid driften av förtaget 

(Carrington, 2010).  

 

Lösningen till dessa problem blir revisionen. Genom att agenten anlitar en revisor som en tredje 

oberoende part som kontrollerar företagets redovisningar, kan principalen försäkra sig om att 

redovisningarna är korrekta. Därmed är det till fördel för agenten att anlita en oberoende revisor 

(Carrington, 2010). 
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Genom att revisorn försäkrar de finansiella rapporterna, så reduceras problemen moral hazard och 

adverse selection. Även om informationsasymmetri i sin helhet aldrig reduceras, så ökar trovärdigheten 

för den information som ges ut i form av finansiell rapport, när revisorn bestyrkt de påståenden som 

agenten framhäver (Carrington, 2010).  

Därmed beskriver agentteorin revisionens och revisorns betydelse som försäkran för företagsledningens 

uttalanden i de finansiella rapporterna (Carrington, 2010) 

 

2.16 Intressentmodellen 

 

De individer, grupper och organisationer som tillhör företagets omgivning och har ett resursutbyte 

räknas som företagets intressenter. Det är en ömsesidig relation mellan företaget och dess intressenter. 

Företaget är beroende av att intressenterna medverkar i företaget och intressenterna är beroende av att 

tillfredställa sina ekonomiska förväntningar. Intressenter som har ekonomiska förväntningar på företaget 

är bland annat ägare, kreditgivare, stat och kommun. Via revisionen får dessa intressenter samt 

ledningen information om hur företagets ekonomiska ställning förhåller sig (Bruzelius och Skärvad, 

2004).  

 

Om revisorn inte hade utfört revisionen, skulle det ha lett till att intressenterna anlitade andra personer 

som granskade, för att veta om företagets bokföring och redovisning är trovärdig. Revisionen utförs för 

att intressenternas behov skiljer sig åt beroende på vilken intressent det gäller. Beslutet som ägarna 

kommer att ta, är beroende av hur pass trovärdig bild företagsledningen förmedlar. Kreditgivarna vill 

veta om företaget kan betala tillbaka lånen och leverantörerna vill veta om de kommer få betalt, då de 

tar en risk genom att leverera varorna på kredit. Kunderna vill däremot veta om det specifika företaget 

kan leverera det avtalade. De anställda är mer beroende på ett personligt plan, då det handlar om deras 

levebröd. Företagsledningen diskuterar med revisorn om de funderingar de har över ekonomin, så att de 

i sig kan reda ut svårigheter som råder och även ta framtida beslut. Staten och kommunens intressen 

grundar sig på att det företaget redovisat är korrekt, då skatter och avgifter dras utifrån de underlag som 

finns och även bidragen utdelas i enlighet med underlagen (FAR Förlag, 2005). 

 



 
16 

 

Figur 1 – Revisorns olika roller - Egen figur 

 

Figuren ovan visar revisorns olika roller samt vilka parter revisorn utför arbetet för. Den första rollen 

som är försäkran handlar om parterna, ägarna och företagsledningen som har koppling till agentteorin. 

Utfallet av att försäkra de finansiella rapporterna, medför att informationsasymmetrin minskas mellan de 

två berörda parterna. Nästa roll som har med intressentmodellen att göra är förbättring, det vill säga att 

revisorn förbättrar revisionen. Detta gör revisorn genom att lyssna på de krav som ställts från de olika 

intressenterna och sedan försöker förmedla informationen mellan de olika parterna. Till sist har vi rollen 

försäkring där den enda som är i fokus är revisorn själv. Rollen handlar om att revisorn ska försäkra sig 

själv om att allt är korrekt och därmed inte bli ersättningsskyldig till de som har samröre med bolaget. 

Detta görs genom att revisorn ser till att redovisningen håller tillåten standard och vid de fallen det inte 

görs, ser till att företaget kommer upp till den standarden (Carrington, 2010). 
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3. Metod 

I detta kapitel ges en beskrivning av metodvalet och urvalet för denna undersökning. Därefter följer en 

förklaring av tillvägagångssättet. I slutet av kapitlet diskuterar vi undersökningens reliabilitet och 

validitet. 

3.1 Metodval 

 

Denna undersökning utgår ifrån ett positivistiskt synsätt. Ett av de karaktäristiska dragen för 

positivismen är att ta fram hypoteser som därefter testas och generaliseras (Bryman, 2011). 

De frågeställningar vi ställt i problemformuleringen, kan anses vara de hypoteser som ställts. Detta för 

att testa och få fram ett resultat som kan generaliseras till populationen. 

 

Uppsatsens frågeställningar leder till att föreliggande studie får en kvantitativ ansats. Kvantitativa 

metoder utgår från att resultatet ska kunna generaliseras till en större population (Bryman, 1997). Vi har 

generaliserat genom att välja ut två grupper som valts ut slumpmässigt. Dessa två grupper är en 

experimentgrupp samt en kontrollgrupp. I experimentgruppen ingår företag som har inlett konkurs och i 

kontrollgruppen ingår företag som inte har inlett konkurs under 2010. Detta slumpmässiga urval 

kombineras med en statistisk teknik, i vårt fall X
2
-test, för att kunna generalisera resultatet till 

populationen. Att utföra ett X
2
-test är meningsfullt då vi gjort ett slumpmässigt urval (Bryman, 1997). 

 

Denna studie har en deduktiv ansats. Den deduktiva metodansatsen handlar om att härleda från teori till 

praktik (Bryman & Bell, 2005). Arbetssättet har varit deduktivt genom att utgå från vedertagna teorier 

och ett brett beforskad område inom revision. Teorierna som använts i denna studie, är agentteorin och 

intressentmodellen. Där agentteorin och intressentmodellen, kortfattat behandlar hur revisorn och 

intressenterna förhåller sig till revisionsberättelsen som är en del av årsredovisningen. Denna studie är 

en dokumentstudie där vi utgår från företagens årsredovisningar, som vi sammanställt.  

3.2 Urval 

 

Företagen som valts ut är en grupp med svenska aktiebolag som inlett konkurs under 2010 samt en 

jämförelsegrupp med lika många aktiebolag som inte inlett konkurs under samma år. Urvalet kommer 

vara ett stickprov på 100 aktiebolag av vardera gruppen. Urvalet kommer inte att ha någon geografisk 

begränsning utan det kommer att väljas utifrån aktiebolag som finns i Sverige.   
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Det kan nämnas att det i urvalet finns företag som slutfört konkurs år 2010, men som har haft sina sist 

publicerade årsredovisningar tidigare. Detta med anledning av att det tar en viss tid för företagen att 

slutföra konkursen. Företagen som inkluderats i denna studie har haft sina sist publicerade 

årsredovisningar mellan åren 2007-2010.   

3.3 Litteratursökning 

 

Den litteratur och forskning som behandlas i denna studie har funnits i olika databaser som Business 

Source Premier, EconLit och Jstor. Även större allmänna sökmotorer användes: Google Schoolar, 

SH.se, samt Statistiska Centralbyrån (SCB). Nyckelbegrepp som användes i sökandet var revision, oren 

revisionsberättelse, ren revisionsberättelse, konkurs, noggrannhet och stegvis information. Målet var att 

hitta forskningspublikationer som hade en peer - reviewed granskning och dessa fanns att tillgå i 

databaserna ovan. Vi har använt litteratur från kurser som vi läst samt litteratur som vi funnit i tre olika 

bibliotek i Stockholmsområdet. Dessa var Södertörns högskola, Stockholms Universitet och 

Handelshögskolan.  

3.4 Tillvägagångssätt 

 

Uppsatsens syfte leder till att vi använt oss av revisionsberättelser som sekundärdata. Sekundärdata är 

data som redan är insamlad och kan finnas exempelvis i olika register. Dessa data kan användas 

ytterligare som de är eller bearbetas vidare (Dahlström, 2005). Vi har samlat in data via databasen 

Affärsdata och sammanställt det utifrån de valda kriterierna för urvalet. Första kriteriet var företag som 

hade inlett konkurs under 2010 och sökningen gav oss en träff på 6233 företag. Nästa kriterium var 

aktiva aktiebolag som inlett konkurs, vilket gav oss ett resultat på 3686 av de 6233 företagen. Vi valde 

att ta med 100 företag av dem 3686 företagen genom ett systematisk slumpmässig urval. Ett systematisk 

slumpmässigt urval innebär att startpunkten väljs slumpmässigt och därefter väljs stickprovet var ”n” av 

populationen (Lind, Marchal & Wathen, 2010). Vi skulle välja ut vart 37:e företag och startnumret 

slumpades fram av programmet Excel till 15. På samma vis gjordes det för de aktiebolag som inte hade 

inlett i konkurs. Populationen som vi fick från Affärsdata var 392438 aktiva aktiebolag som inte inlett 

konkurs och stickprovet valdes till 100. Därefter lästes revisionsberättelserna och informationen 

sammanställdes på Excel. De företag som inte hade någon revisionsberättelse ledde till att vi inte 

använde dem i vår undersökning. Antalet av de företag som inte räknades med i studien var 27 företag 

av urvalet. I slutändan hade undersökningen 86 företag som hade inlett konkurs och 87 företag som inte 

hade inlett konkurs. Därefter användes PASW Statistics (SPSS) och ett Chi-två test utfördes för att se 

om det fanns något statistiskt signifikant samband mellan revisionsberättelsernas anmärkningar och 
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företagens konkurser. Signifikansnivån som användes låg på 5 %. Värdet som SPSS ger kommer att 

hamna inom nollhypotesens eller mothypotesens värden. Därmed kommer en av hypoteserna att 

accepteras.  

3.5 Databehandling 

 

När informationen var insamlad och sammanställd i programmet Excel, överförde vi materialet till 

datorprogrammet SPSS. Därefter analyserade vi materialet, utifrån syfte och frågeställningar. 

Analysen gjordes av författarna tillsammans, dels för att öka tillförlitligheten och dels för att minska 

risken för felslut. 

3.6 Modeller 

3.6.1 X2-metoden/Chi - två test 

 

För att kunna avgöra om det finns ett statistiskt signifikant samband mellan två dikotomier eller 

nominella variabler används Chi-två testtabeller. Testet säger däremot inte hur stark sambandet mellan 

de undersökta variablerna är (Morgan, Leech, Gloeckner & Barrett, 2011).  

3.6.2 Noll- och mothypotes 

 

För att kunna bedöma trovärdigheten i hypoteserna, antagandena, angående populationerna används 

slumpmässiga urval vid våra hypotesprövningar. Vid hypotesprövningar används en nollhypotes (H0) 

och en mothypotes (H1). Vid prövningen ska nollhypotesen antingen accepteras eller förkastas. Att 

acceptera menas att hypotesen inte bedöms som orimlig, men det behöver inte betyda att den är sann. 

Med att förkasta menas, att nollhypotesen bedöms felaktigt och mothypotesen accepteras. Det behöver 

inte betyda att resultatet är helt uteslutet från att vara korrekt (Körner & Wahlgren, 2000).  

3.7 Reliabilitet, validitet och objektivitet 

 

Reliabilitet handlar om resultaten är tillförlitliga eller ej. Om studien görs än en gång och resultatet blir 

densamma så anses resultatet ha hög reliabilitet (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, 2010). Enligt Bryman 

(2011) så innebär reliabilitet att begreppets mått är följdenlig, riktigt och trovärdig. För att veta om det 

är reliabelt ska tre faktorer tas i beaktning; stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Vi 

bedömer stabiliteten i undersökningen som stark, eftersom en ny mätning av årsredovisningarna 

kommer få samma svar. Den interna reliabiliteten anses pålitlig då företagens redovisning har granskats 

av en oberoende revisor. Den tredje faktorn, interbedömarreliabilitet, handlar om att vi två 
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uppsatsskrivare bedömer innehållet likadant av det insamlade data från Affärsdata. Denna förklaring 

anser vi har en hög tillförlitlighet i vår undersökning. 

 

Validitet betyder giltighet och handlar om det undersökta materialet är relevant för frågeställningen och 

teorin (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 2010). Vår undersökning utgår från studiens 

problemformulering, vilket besvaras under arbetets gång. Den teoretiska referensramen beskriver de 

faktorer som berör syftet samt bakomliggande orsaker.  

 

Objektivitet är ett begrepp som har haft olika betydelser under åren. I dagens samhälle används 

objektivitet som opartiskhet och saklighet (http://www.ne.se/lang/objektivitet). Uppsatsskrivarna har 

varit opartiska på det viset att vi inte har haft något samröre med företagen i fråga eller med andra 

aktörer. Ett objektiv förhållningssätt finns genomgående i hela uppsatsen, där inga egna tolkningar samt 

”tyckande” och ”tänkande” från vår sida har gjorts. Vi har medvetet framfört en diskussion baserat på 

hur vi ”ser” på resultatet utifrån egna meningar endast i slutsats och slutdiskussion.  

3.8 Källkritik 

 

Den här uppsatsens data består av årsredovisningar som har hämtats från Affärsdata. Affärsdata är en 

databas som publicerar information om företag, såsom företagens årsredovisningar. De årsredovisningar 

som finns tillgänglig i databasen är hämtade från Bolagsverket. 

 

Företagens årsredovisningar är den enda offentliga handling som utomstående kan ta del av, vilket innan 

publikationen har kritiskt granskats av en självständig och oberoende revisor. Efter att revisorn granskat 

den finansiella ställningen, uttalar revisorn sig om sina iakttagelser i revisionsberättelsen. Därmed utgår 

vi från att det som står i revisionsberättelserna är tillförlitliga och sanningsenliga om företagens 

ekonomiska ställning. 

3.9 Metodkritik 

 

I denna uppsats har vi valt att endast använda oss av företagens sist publicerade årsredovisningar, år 

2010. Detta på grund av att det låg inom vår intresseram. Vi ville få en bredare inblick i publiceringarna 

gjorda år 2010. Detta för att få en så aktuell undersökning som möjligt. Resultatet kunde möjligen ha 

stärkts om vi hade använt oss av flera perioders årsredovisning och få en mer överskådlig bild. Detta har 

dock förbisetts, då det inte legat inom vår intresseram och dels för att det finns studier som redan gjort 

den undersökningen.  
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4. Empiri och resultat 

I detta kapitel beskrivs undersökningsstatistik som har skapats för att redovisa hur ofta anmärkningar 

förekommer i revisionsberättelser. Vidare formuleras hypoteser om sambandet mellan konkurs och 

anmärkningar. Fortsättningsvis redogör detta kapitel för huruvida orena revisionsberättelser har något 

samband med konkurs. 

 

Nedan visas en tabell på hur frekvent de olika anmärkningarna i revisionsberättelserna är. Den visar 

även hur frekvent anmärkningarna är inom företag som har inlett konkurs likväl för dem som inte har 

inlett konkurs. 

 

Anmärkning Konkurs Icke Konkurs 

Going Concern 18/86    (20,9%) 2/87    (2,3%) 

Skatter och avgifter 27/86    (31,4%) 3/87    (3,4%) 

Brist i internkontroll 21/86    (24,4%) 3/87    (3,4%) 

Förbrukat aktiekapital 27/86    (31,4%) 3/87    (3,4%) 

Avstyrka 8/86      (9,3%) 1/87    (1,1%) 

Varken eller 14/86    (16,3%) 2/87    (2,3) 

Sent inlämnande 20/86    (23,3%) 3/87    (3,4%) 

Övrigt 8/86      (9,3%) 0/87    (0,0%) 

 

För att tolka resultatet utifrån Chi-två testet, beskrivs två hypoteser i början av varje delavsnitt. 

 

4.1 Going concern 
 

Nollhypotes (H0) = Det finns inget samband mellan konkurs och anmärkningen going concern. 

Mothypotes (H1) = Det finns ett samband mellan konkurs och anmärkningen going concern.  

 

Resultatet visar att 2,3 % av företagen som inte har inlett konkurs har anmärkningen going concern. För 

de företag som har inlett konkurs ligger procentsatsen på 20,9 med going concern anmärkning.  

 

För att se om det finns ett samband mellan going concern och företagens konkurs kan detta läsas av 

genom Chi-två testet. Värdet som vi fick på testet var 0,00 som är under värdet 0,05. Utifrån detta anser 

vi att H0 förkastas och H1 accepteras. Därmed finns det ett samband mellan konkurs och anmärkningen 

going concern. 
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4.2 Skatter och avgifter 

 

H0 = Det finns inget samband mellan konkurs och revisionsanmärkningen skatter och avgifter. 

H1 = Det finns ett samband mellan konkurs och revisionsanmärkningen skatter och avgifter. 

 

Tabellen som presenterades tidigare visar att 96,6 % av alla företag som inte inlett konkurs har ingen 

anmärkning angående skatter och avgifter. 31,4 % av företagen som inlett konkurs har anmärkning 

angående skatter och avgifter i revisionsberättelserna. 

 

Sambandet mellan konkurs och revisionsanmärkningen skatter och avgifter existerar. H1 accepteras då 

det som i fallet going concern har samma värde som understiger 0,05. 

 

4.3 Brist i internkontroll 

 

H0 = Det finns inget samband mellan konkurs och anmärkningen brist i internkontroll. 

H1 = Det finns ett samband mellan konkurs och anmärkningen brist i internkontroll. 

 

Värdena för företag som inte hade inlett konkurs har likadana värden som anmärkningen innan. Det är 

3,4 % som har en anmärkning som handlar om brist i internkontroll. 24,4 % av företagen som inte 

längre driver sin verksamhet har anmärkningen brist i internkontroll. 

 

Chi-två testet visar värdet 0,00 och leder till att nollhypotesen förkastas och mothypotesen accepteras. 

 

4.4 Förbrukat mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet 

 

H0 = Det finns inget samband mellan konkurs och anmärkningstypen förbrukat mer än hälften av det 

registrerade aktiekapital. 

H1 = Det finns ett samband mellan konkurs och anmärkningstypen förbrukat mer än hälften av det 

registrerade aktiekapital. 

 

Av företagen som inlett konkurs var det 31,4 % som fått anmärkningen förbrukat mer än hälften av det 

registrerade aktiekapitalet av revisorn. För de företag som inte inlett konkurs ligger värdet på 3,4 % när 

det gäller denna sorts anmärkning.  
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Värdet som tagits fram av programmet SPSS vid Chi-två testet visar att det understiger 0,05. Som 

tidigare har nämnts ska H0 förkastas vid de fallen då det är lägre än 0,05 och H1 ska accepteras. 

 

4.5 Avstyrka beviljande av ansvarsfrihet för VD och styrelseledamöter 

 

H0 = Det finns inget samband mellan konkurs och anmärkningstypen avstyrka beviljande av 

ansvarsfrihet för VD och styrelseledamöter. 

H1 = Det finns ett samband mellan konkurs och anmärkningstypen avstyrka beviljande av ansvarsfrihet 

för VD och styrelseledamöter. 

 

Undersökningen visar att det enbart är nio företag som har denna anmärkning. Åtta av dessa är företag 

som inlett konkurs. Vidare i tabellen kan vi se att ett företag utav de nio företagen som fått denna 

anmärkning fortfarande driver sin verksamhet. 

 

Avläsningen av Chi-två testet ger värdet 0,016 och därmed ligger det under nollhypotesens acceptabla 

gräns som är 0,05. Mothypotesen accepteras och påvisar att det finns ett samband mellan konkurs och 

avstyrkandet av ansvarsfrihet för VD och styrelseledamöter. 

 

4.6 Varken avstyrka eller tillstyrka fastsällandet av resultat- och balansräkning 

 

I denna post ingår att revisorn råder bolagsstämman att varken avstyrka eller tillstyrka fastställandet av 

resultat- och balansräkningen. 

 

H0 = Det finns inget samband mellan konkurs och varken tillstyrkandet och avstyrkandet 

H1 = Det finns ett samband mellan konkurs och varken tillstyrkandet och avstyrkandet 

 

2,3 % av alla företag som inte gått i konkurs har denna anmärkning i revisionsberättelsen. Resultatet 

visar sedan att 16,3 % av de företag som inlett konkurs har revisorn uttalat sig i revisionsberättelsen 

angående denna anmärkning.  

 

Värdet vid den här sorten av anmärkningar hamnar på 0,002 på ett Chi-två test. Vi anser att innebörden 

av detta värde påvisar ett samband mellan dessa två variabler. 
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4.7 Sent inlämnande av årsredovisningen 

 

H0 = Det finns inget samband mellan konkurs och sent inlämnade av årsredovisningen 

H1 = Det finns ett samband mellan konkurs och sent inlämnande av årsredovisningen 

 

23,3 % av aktiebolagen som inlett konkurs har anmärkning sent inlämnade av årsredovisningen. Utav 

de 87 företagen som inte inlett konkurs, var det 3,4 % som lämnat in årsredovisningen för sent. 

 

Efteråt genomfördes det ett Chi-två test på resultatet, vilket påvisade att det finns ett signifikant 

samband mellan konkurs och sent inlämnande av årsredovisningen, alltså ska H0 förkastas. 

 

4.8 Övrigt 

Under posten övrigt hamnar anmärkningar som inte har kunnat placeras i de övriga anmärkningarna. 

Denna grupp består av följande påpekanden:  

 Uttalanden om låneförbud,  

 Bolaget hade valt revisor efter räkenskaps år  

 Att det inte fanns någon komplett styrelse. 

 

H0 = Det finns inget samband mellan konkurs och övriga anmärkningar 

H1 = Det finns ett samband mellan konkurs och övriga anmärkningar 

 

Företagen som klarat sig från konkurs har ingen anmärkning som klassificerade sig i gruppen övrigt. 

Däremot finns det bland företag som inlett konkurs. Bland de företagen är det fyra företag som har 

anmärkning om låneförbud. Tre företag som inlett konkurs har fått en anmärkning om att revisorn valts 

efter räkenskaps år och i ett av fallen är det ingen komplett styrelse.  

 

Chi-två testet visar att värdet är 0,004 och är lägre än 0,05. Detta leder i sin tur till att nollhypotesen 

förkastas och mothypotesen accepteras. Med andra ord finns det ett samband mellan konkurs och 

anmärkningsgruppen övrigt. 
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4.9 Revisionsberättelse 

 

 Konkurs Icke konkurs 

Ren 

revisionsberättelse 

30/86    (34,9%) 76/87    (86,4%) 

Oren 

revisionsberättelse 

56/86    (65,1%) 11/87    (12,6%) 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 50,182
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 47,995 1 ,000   

Likelihood Ratio 53,682 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

49,892 1 ,000 
  

N of Valid Cases 173     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 33,31. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Efter att ha analyserat anmärkningarna var för sig, slogs anmärkningarna ihop under en och samma 

grupp, vilket benämndes till oren revisionsberättelse. Detta för att se om oren revisionsberättelse har 

något signifikant samband med konkurs. 

 

H0 = Det finns inget samband mellan konkurs och oren revisionsberättelse 

H1 = Det finns ett samband mellan konkurs och oren revisionsberättelse 

 

De 173 revisionsberättelserna bestod av 106 rena revisionsberättelser och 67 orena revisionsberättelser. 

Resultatet visar att 65,1 % utav aktiebolagen som inlett konkurs har erhållit oren revisionsberättelse. För 

aktiebolagen som inte inlett konkurs, är det 12,6 % utav aktiebolagen som erhållit oren 

revisionsberättelse. 

 

Sambandsprövningen på programmet SPSS visar att nollhypotesen förkastas då värdet understiger den 

kritiska gränsen på 0,05. Mothypotesen accepteras och säger att de orena revisionsberättelserna har ett 

statistiskt signifikant samband med konkurs.
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5. Analys 

I följande kapitel analyseras vårt insamlade datamaterial. Vi har genomgående jämfört resultatet med 

tidigare forskning, teorier och egna antaganden. 

5.1 Anmärkningar 

 

I denna undersökning kom vi fram till att 65,1 % av företagen hade erhållit orena revisionsberättelser 

innan konkursen inleddes. Nämnvärt med detta resultat är att det skiljer sig markant från Lennox (1999) 

forskning, som visade på att det endast var 20-27 % av företagen som hade erhållit orena 

revisionsberättelser, innan dessa företag inlett konkurs (Lennox, 1999). Då Lennox (1999) forskning 

baseras på regelverk som gäller i England, så blir inte resultat där direkt applicerbart med denna studie. 

Dock kan sägas att Lennox (1999) forskning grundar sig på flera studier och andra forskares studier. Av 

den anledningen är det intressant att nämna en sådan jämförelse här. 

 

Den mest förekommande anmärkningen enligt tidigare undersökningar är förbrukat mer än hälften av 

det registrerade aktiekapitalet (Brännström & Skough, 2007). Nämnvärt i denna studie är anmärkningen 

förbrukat mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet är lika förekommande som skatte- och 

avgiftsanmärkningen. I denna studie är denna anmärkning mycket högre bland de företag som inlett 

konkurs, då hela 31,4 % av dessa hade en sådan anmärkning. Laudon och Persson (2004) visar att 

företag med anmärkningen förbrukat mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet inleder konkurs i 

högre grad än i jämförelse med andra anmärkningar. Enligt intressentmodellen är kreditgivarna en av 

intressenterna till företagen. Då företagen förbrukat mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet 

leder det till att kreditgivarna kan bli skeptiska. Detta kan möjligtvis leda till att företagen inte kommer 

att få kredit av kreditgivarna. Leverantörerna är en annan intressentgrupp enligt intressentmodellen. När 

företaget förbrukat mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet leder det till att leverantörerna blir 

bekymrande, då de befarar att företaget förmodligen inte kommer kunna betala skulden. Då företaget 

inte har kapital att återbetala skulden, kan det leda till att leverantören inte skickar ut nästa leverans 

innan de fått betalt för den tidigare leveransen, enligt intressentmodellen.  

 

Gometz (1991) menar att anmärkningen, avstyrkt beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

och verkställande direktören är den allvarligaste typen av anmärkning. Vår undersökning visar att åtta 

av företagen som inlett konkurs och ett av företagen som inte inlett konkurs har fått denna anmärkning.  
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Enligt agentteorin är agenten (styrelsen) och principalen (aktieägarna) nyttomaximerande individer. 

Detta innebär att det råder en intressekonflikt mellan dessa två grupper. Då principalen är den part med 

minst information, så uppstår det en informationsasymmetri. För att försäkra principalen om att 

verksamhetens förvaltning, organisation och angelägenheter skötts till företagets fördel, så anlitas en 

revisor. Detta för att råda bot på den informationsasymmetri som uppstår. Då revisorn föreslår 

bolagsstämman att avstyrka beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, så 

innebär det att dessa gjort sig skyldiga till ett eller flera fel. Med detta förslag uppfyller revisorn sin roll 

som informationsförmedlare, enligt agentteorins informationsasymmetriska avtal. 

 

Då hela 31,4 % av alla företag som inlett konkurs och 3,4 % av de icke konkursinledda företagen i vår 

undersökning fått skatte- och avgiftsanmärkning, påvisar detta att denna anmärkning tillsammans med 

anmärkningen förbrukat mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet, är de mest förekommande 

anmärkningarna i denna studie. Nämnvärt med denna anmärkning är att skatte- och 

avgiftsanmärkningen kommer strax efter anmärkningen förbrukat mer än hälften av det registrerade 

aktiekapitalet i tidigare undersökningar som vi studerat (Brännström och Skough, 2007). Denna 

anmärkning är den tredje allvarligaste anmärkningen enligt tidigare forskning (Gometz, 1991). Då hela 

31,4 % av de företag som gått i konkurs fått denna anmärkning, påvisar det att denna anmärkning är 

allvarlig. Anledningen till detta kan bero på att anmärkningen kan leda till allvarliga konsekvenser 

(Brännström & Skough, 2007). Enligt intressentmodellen är staten och kommunen en av 

intressentgrupperna. Därigenom kan staten och kommunen gå miste om sina skatte- avgiftsintäkter 

genom att företaget inte betalat sina skatter och avgifter korrekt. Detta beror på att staten och kommunen 

med sina skattefordringar, anses vara oprioriterade borgenärer vid gäldenärens konkurs (18 § FRL).  

 

Anmärkningen sent inlämnade av årsredovisningen var också bland de mest förekommande 

anmärkningarna. Vår undersökning visar att 23,3 % av alla företag som inlett konkurs hade denna 

anmärkning. En anledning till att företagen är sena med årsredovisningen kan vara att företagen vill 

dölja sina befarade konkurssituationer (Watson & Keasey, 1987). Enligt agentteorin är en av revisorns 

ansvar att minska informationsasymmetrin mellan ägarna och styrelsen. Då årsredovisningen lämnats in 

för sent, leder det till att ägarna inte får den informationen i tid. Detta kan leda till spekulationer och 

oroligheter bland ägarna. Enligt intressentmodellen är investerarna en av intressentgrupperna. Om 

företaget är sen med årsredovisningen, kan det föra med sig att möjliga investerare blir misstänksamma 

och förlorar intresset. Detta kan ge en negativ effekt på företaget genom att de går miste om 

betydelsefulla resurser. 

 



 
28 

I vår undersökning var det 24,4 % av de företag som inlett konkurs och 3,4 % utav de företag som 

fortfarande bedriver sin verksamhet, som hade fått anmärkningen brist i internkontroll. Därmed är 

denna anmärkning den tredje mest förekommande, vilket motsäger tidigare undersökningar (Brännström 

& Skough, 2007). Detta visar även att denna anmärkning är allvarlig, då 24,4 % av alla företag som 

inlett konkurs hade fått anmärkningen brist i internkontroll i revisionsberättelsen. Att företaget brustit i 

internkontrollen kan innebära att leverantörsfakturorna inte har bokförts som skuld, trots att varorna 

kommit in till lagret. Vidare kan detta leda till att leverantörerna som är en del av intressentgrupperna, 

får sina fakturor betalda för sent eller att de eventuellt inte betalas alls. Ett sådant exempel skulle kunna 

leda till att företagets och leverantörernas samarbete avslutas.  

 

Att revisorn avstyrkt resultaträkningen, balansräkningen och vinstdispositionen är enligt tidigare studier 

den näst allvarligaste typen av anmärkning (Laudon och Persson, 2004). I vår undersökning var det hela 

16 företag som hade fått denna anmärkning. 14 utav dessa företag som fått denna anmärkning hade 

inlett konkurs.  

Enligt agentteorin är agenten (styrelsen) och principalen (aktieägarna) nyttomaximerande individer. 

Detta innebär att det råder en intressekonflikt mellan dessa två grupper. Med anledning av att 

principalen är den part med minst insyn i verksamheten, så uppstår det en informationsasymmetri. Då 

principalen inte helt kan försäkra sig om att agenten agerar i företagets fördel. Med anledning av detta 

anlitas en revisor, för att principalen ska kunna ha en bättre insyn i företagets förvaltning och 

redovisning.  

Då revisorn föreslår bolagsstämman att avstyrka resultaträkningen, balansräkningen och 

vinstdispositionen innebär det att ansvaret som agenten besitter har missköts. När revisorn upplyser 

bolagsstämman om dessa iakttagelser, så uppfyller revisorn sin del av agentteorins 

informationsasymmetriska avtal.  

 

Då revisorn anmärkt om going concern, innebär det att företagets fortsatta drift är osäker i tolv månader 

framåt (Carrington, 2010). I undersökningen som vi har gjort var det 20 företag som hade fått denna 

anmärkning, utav dessa var det 18 företag som inlett konkurs. De resterande två företagen som 

fortfarande bedriver verksamheten med denna anmärkning, kan hamna i konkurs inom en tidsperiod av 

tolv månader som tidigare nämnts i detta stycke. Då revisorn anmärkt om företagets fortsatta drift kan 

det leda till att intressentgruppen investerare drar sig undan från att investera i företaget, då företagets 

framtida fortlevnad är i osäkerhet. 
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5.2 Samband 

 

Syftet med denna studie var att undersöka de anmärkningar som kan förekomma i oren 

revisionsberättelse samt om den sist erhållna orena revisionsberättelsen hade ett samband med konkurs. 

De företag som hade en oren revisionsberättelse hade två olika sorters utfall, konkurs och icke konkurs. 

Följdeffekterna för rapporterna som avvek från standardutformningen RS709 var att majoriteten (83,6 

%) hade inlett konkurs. 34,9 % utav företagen som inlett konkurs hade rena revisionsberättelser. 

Resultatet visar att orena revisionsberättelser har ett samband med företagens konkurs. Det statiska 

sambandet påvisar att det finns ett signifikant samband mellan konkurs och oren revisionsberättelse. Det 

framkommer dock inte hur stark sambandet sinsemellan är. Laudon och Persson (2004) kommer även i 

sin studie fram till att det finns ett samband mellan orena revisionsberättelser och konkurs. De parter 

som ingår i intressentmodellen bör vara aktsamma då en oren revisionsberättelse uppkommer. Detta 

med anledning av att 65,1 % utav de företag som inlett konkurs hade orena revisionsberättelser. 

Revisorn sköter sitt arbete genom att påpeka i revisionsberättelsen de iaktagelser som uppstår under 

granskningen av det specifika företagets årsredovisning. Detta för att revisorn ska försäkra sig från att 

inte bli ersättningsskyldig till de som har ett samröre med företaget (Carrington, 2010).  
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6. Slutsats och diskussion 

I detta kapitel redogörs de slutsatser som vi kommit fram till utifrån uppsatsens analys. Vidare följer en 

slutdiskussion över våra tankar som uppstått under uppsatsens gång, berörande ämnet. Avslutningsvis 

följer en kort rekommendation till fortsatta forskningar. 

6.1 Slutsats 

 

Syftet med denna studie var att undersöka om företagens sist erhållna orena revisionsberättelser, hade ett 

samband med företagens inledda konkurs under året 2010. Vi har även velat besvara på följande 

frågeställningar; vilka anmärkningar förekommer i aktiebolagens orena revisionsberättelser, har den 

enskilda anmärkningen som aktiebolagen erhållit ett samband med konkurs samt om aktiebolagen med 

orena revisionsberättelser tenderar i högre grad att inleda konkurs än de aktiebolagen med rena 

revisionsberättelser. 

 

I tidigare studier framgår det att företag med anmärkningen förbrukat mer än hälften att det registrerade 

aktiekapitalet är i allmänhet mer benägna att gå i konkurs. Detta beror på att företagen har haft sämre 

resultat under de gångna åren, vilket bidragit till att företagen förbrukat det registrerade aktiekapitalet. 

Nämnvärt är att detta resultat delvis överensstämmer med vår undersökning, då företag med skatte- och 

avgiftsanmärkningen är lika benägna att gå i konkurs. Om vi koncentrerar oss på anmärkningen 

förbrukat mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet, så återfinns den enbart under 

allvarlighetsgraden fem som presenterats i tidigare studier (Laudon och Persson, 2004). Då företagen 

med denna anmärkning i högre grad går i konkurs, så anser vi att denna anmärkning borde klassificeras 

högre upp i allvarlighetsskalan. 

 

Det möjligen uppseendeväckande med resultatet var att det var 86 företag som inlett konkurs, medan det 

endast var 18 företag av dessa 86 företag som hade anmärkningen fortsatt drift. Under datainsamlingen 

var det ett flertal företag som hade flera anmärkningar, men trots detta saknade företagen anmärkningen 

fortsatt drift. Detta resultat kan antas bero på att revisorerna är väldigt försiktiga med att anmärka 

företagen om deras fortsatta drift, vilket överensstämmer med tidigare forskning (Lennox, 1999).  

 

Något som kan anses vara anmärkningsvärt med resultatet är att åtta företag som inlett konkurs har 

erhållit anmärkningen avstyrkt beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 

direktören. Anledningen till att företagen inlett konkurs med denna anmärkning kan antas vara på grund 
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av att styrelsen och/eller VD:n agerat utanför aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 

bolagsordningen. Denna anmärkning är enligt tidigare undersökningar den allvarligaste anmärkningen. 

Därmed visar resultatet att det finns ett samband mellan allvarligheten av denna anmärkning och 

konkurs. 

 

Slutligen visar resultatet i denna undersökning att företag med orena revisionsberättelser i allmänhet är 

mer benägna att gå i konkurs, i jämförelse med företag som erhållit rena revisionsberättelser. Detta 

resultat överensstämmer även med tidigare undersökning (Laudon och Persson, 2004). Därmed finns det 

ett statistiskt samband mellan orena revisionsberättelser och konkurs. Att företag får orena 

revisionsberättelser beror bland annat på att företagen inte upprättat årsredovisningen i enlighet med 

lagen om årsredovisning. 

   

6.2 Slutdiskussion 

 

Det har varit intressant och lärorikt att närma sig ämnet orena revisionsberättelser. Det har även varit 

intressant att se hur tidigare forskning och valda teorier förhåller sig till vår studie och vilket slutligt 

resultat uppsatsen fick.  

 

I denna studie var det många företag som erhållit orena revisionsberättelse innan dessa företag inlett 

konkurs. Detta resultat var mycket högre än de internationella studierna som vi tittat på (Lennox m. fl., 

1999). Forskarna i de studier som vi nämnt i vår undersökning, menar att revisorerna är väldigt 

försiktiga med att utfärda orena revisionsberättelser till företag som för första gången riskerar att få en 

oren revisionsberättelse. Forskarna i dessa studier antar att det dels beror på att revisorerna är rädda om 

sitt förtroende eller att de inte vill förlora sina klienter. 

En anledning till att det skiljde sig så mycket åt kan enligt våra antaganden, även bero på att det finns 

andra regelverk som gäller i de länder som undersökningarna har gjorts i.    

 

Avslutningsvis anser vi att revisionsberättelsen och revisorn är två viktiga faktorer för utomstående 

aktörer. Detta för att utomstående ska kunna ha en möjlighet att få en inblick i och förståelse för 

huruvida företagets årsredovisning har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. Detta då 

revisionsberättelsen är den enda offentliga handlingen som utomstående kan ta del av. Dessutom är 

revisorn bolagets kontrollorgan och den enda som kan uttala sig genom revisionsberättelsen. 
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6.3 Förslag till vidare forskning 

 

Under studiens gång har det dykt upp olika ämnen som vore av stort intresse att forska vidare på. Det 

vore väldigt intressant att undersöka om det finns någon skillnad mellan en godkänd revisors och en 

auktoriserad revisors uttalanden i revisionsberättelsen i form av anmärkningar. 

 

Ett annat ämne som vore intressant att studera, är om uppkomsten av anmärkningar har en mer eller 

mindre påverkan på företag beroende branschtillhörighet. Därmed även undersöka vilka anmärkningar 

som förekommer mest i respektive bransch. Dessutom skulle det vara intressant att undersöka om 

påverkan av anmärkningarnas allvarlighet skiljer sig mellan olika branscher. 
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Bilaga 1 

Tabeller 

 

SPSS; X
2
-metod/Chi – två test 

 

Konkurs * Going concern 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,684
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 12,918 1 ,000   

Likelihood Ratio 16,610 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

14,599 1 ,000 
  

N of Valid Cases 173     

 

Konkurs * Skatter och avgifter 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 23,566
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 21,656 1 ,000   

Likelihood Ratio 26,471 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

23,429 1 ,000 
  

N of Valid Cases 173     
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Konkurs * Brist I internkontroll 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 15,918
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 14,211 1 ,000   

Likelihood Ratio 17,610 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

15,826 1 ,000 
  

N of Valid Cases 173     

 

Konkurs * Förburkat aktiekapital 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 23,566
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 21,656 1 ,000   

Likelihood Ratio 26,471 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

23,429 1 ,000 
  

N of Valid Cases 173     

 

Konkurs * Avstyrka beviljande av ansvarsfrihet 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,829
a
 1 ,016   

Continuity Correction
b
 4,293 1 ,038   

Likelihood Ratio 6,582 1 ,010   

Fisher's Exact Test    ,018 ,016 

Linear-by-Linear 

Association 

5,795 1 ,016 
  

N of Valid Cases 173     
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Konkurs * Varken eller 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 10,071
a
 1 ,002   

Continuity Correction
b
 8,474 1 ,004   

Likelihood Ratio 11,196 1 ,001   

Fisher's Exact Test    ,001 ,001 

Linear-by-Linear 

Association 

10,013 1 ,002 
  

N of Valid Cases 173     

 

Konkurs * Sent inlämnade 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,720
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 13,052 1 ,000   

Likelihood Ratio 16,232 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

14,635 1 ,000 
  

N of Valid Cases 173     

 

Konkurs * Övrigt 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,485
a
 1 ,004   

Continuity Correction
b
 6,507 1 ,011   

Likelihood Ratio 11,576 1 ,001   

Fisher's Exact Test    ,003 ,003 

Linear-by-Linear 

Association 

8,436 1 ,004 
  

N of Valid Cases 173     
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Konkurs * Oren revisionsberättelse 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 50,182
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 47,995 1 ,000   

Likelihood Ratio 53,682 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

49,892 1 ,000 
  

N of Valid Cases 173     
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Bilaga 2 

Företag som inlett konkurs under 
2010 

 
ACE Link Terminal AB  

A-Line Handelsaktiebolag  

Agora Försäljning AB  

Allse AB  

Anker Johannessen Läkarpraktik AB  

Artemisa i Stockholm AB 

B B F Bygg & Förvaltning AB  

AB BRÄNNSTRÖMS RADIO & TV- SERVICE 

Barnskobutiken i Malmö AB  

Bilspecialen i Huddinge AB  

Bokellbergs Taxi AB  

AB Bravevents  

Bygg & Plattsättning i Norden AB  

CA Training AB  

Calore AB  

Centerplan Nordic AB  

Citygrillen i Kalix AB  

Confib AB  

Cykelshopen i Norr AB  

Dalby Måleri AB  

DiLab i Lund AB  

Däckmekmarin i Sverige AB  

Easy Rent i Stockholm AB  

Elles Måleri & Konsult AB  

Environiq AB  

Event Hospitality Sales Stockholm AB  

FS Travel GBG AB  

Fepo AB  

Flexible Working nolltvå AB  

Framtidsglas Förvaltning AB  

Försäljningsbolaget i Jönköping AB  

G.I. Transport AB  

Glasbiten Gällivare AB  

Grasberg Productions AB  

Gympie Holding AB  

H.P. Sandström Konsult AB  

AB Herbege Skövde MG  

Hyr en pensionär i Tranås AB  

IIICC Integrated International Internet Customer 

Care AB  

Indralatha AB  

Inventum Scandinavia AB  

JR Construction Company AB  

Johnny Olsson Idé & Produktion AB  

KP Personal AB  

Keodomino AB  

Konditori Brödstugan i Mariannelund AB 

Kungstorgets Café AB  

LEXOR RÖR & ENERGI AB  

Landic IV Malmstaden Industrifastigheter AB 

Lemali AB  

Linnéa-B AB  

Lundica AB  

MF ITCom AB  

M&S Fälg och Däck AB  

Margareta Barchan AB  

Max Garn och Tyger AB  

Mikael Gestrins Bilservice AB  

Moser & Klang AB  

Måleriet på Cervins väg AB  

NOVOgroupMA AB  

Nio kvadrat AB  

Norling & Co Marknadsföring och Reklam AB 

Nya Lexby Entreprenad AB  

Olsson & Larsson Mat & Vin AB  

PHM Electronic AB  

Paperback Store Sweden AB  

Peter & Henrik AB  

ProEvolution hstd AB  

Quriren Bud & Transport i Stor-Stockholm AB 

Ray Force Communication AB  

Resta Sverige AB  

Rissne Taxi I Stockholm AB 

Ru Yi Fang International AB  

SCL Crew Lease AB  

S-U Construction Team AB  

Sara Rydman I Örnsköldsvik AB  

Serdam AB  

Sivborns Bygg & Rivningsteknik AB  

Skolpolicy Sverige AB  

Solbräcke åkeri AB  

Sprängarn i Berg AB  

Stig Rasmussen Husbyggnation AB  

Style Thai Rest. AB  

Svensk Betongåtervinning AB  

Swal Marketing & Trading AB  

Systrarnas Sjuksköterskemottagning AB  

TEAM WORK SVERIGE AB  

Tandläkargruppen Bollnäs AB  

The Coaching People AB  

Torandum PR-byrå AB  

Triticum Invest AB  

Törefors Golvvärme AB  

VESO International AB  

Ventfabriken i BORÅS AB  

Vitreus Glasconsulting AB  

Vårby Mat AB  

West Coast Cars Sweden AB  

Xuemei Invest AB  

Åre Skidcenter AB  

2 x Anderssons's Kran & Glasmontage AB 
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Bilaga 3 

Företag som inte har inlett konkurs 
under 2010 

 
ANDREAS ANTON BYGG AB  

Adando - Hans-Gunnar Lundholm AB  

Aktieboken 7475 AB  

Amatterofwill AB  

Antikt och variat i Sörmland AB  

AB Askhemmen  

B & L Förvaltning i Trelleborg AB  

B.R.A. Event Sweden AB  

Bength Henriksson Åkeri AB  

Billdals Trädgårdsanläggning AB  

Bluecore AB  

Bothnia Skollokaler AB  

Bröderna Ivarssons El AB  

Bäcklunds Chiropraktik AB  

AB CYTHERE 63  

Cash Point Eskilstuna AB  

Citygrillen i Kalix AB  

Coordinating Health Care Sweden AB  

AB D. Börjessons Konsthandel  

Dennis Logistic System AB  

Dringen AB  

EXCAVATOR I Huddinge AB  

Ekopark i Hörby AB  

Enens Bygg AB  

Etikettgruppen Svenska AB  

FRJ i Odensbacken AB  

Fastighets AB Sörred City  

Fleron Automation AB  

Fredriksbergs Veterinärklinik AB  

Förskolan Solåsen AB  

Galex AB  

Gnosjö Töllstorp 1:194 AB  

AB Grundstenen 126556  

Gustavsbergs Porslinmuseum AB  

HM Byggmaterial i Göteborg AB  

Handelshuset i Partille AB  

Helsing & Sevedsson AB  

Honk Time AB  

Hästsjukhuset Strömsholm AB  

ITDESK Sverige AB  

Inger Rydin AB  

J B Konsult Stockholm AB  

J. Widell Fastighets AB  

Johan Aston Systemutveckling AB  

K A Invest AB  

Kalbori K & E AB  

Kid's Network AB  

Konditori Centrum G. Martinsson AB  

Kungälvs Båtcharter AB  

LIP Information Technology AB  

Larina Försäljning AB  

Lennart Hübel AB  

Linmen Fastighets AB  

Lundsbrunns Grus AB  

MFVideo AB  

Magnus Jönssons Bygg i Båstad AB  

Maroca Mur och Puts AB  

Medinovus AB  

Min Lilla Låda AB  

Mu-Ching AB  

NFP System AB  

NiKi Musik AB  

Nordisk Yta Service AB  

Nygård Park & Rekreation AB  

Olle Malmgren AB  

P & B Autocenter i Nybro AB  

Pagoldhs Ur AB  

Per-Arne Olsson Redovisningsbyrå AB  

Plith Invest AB  

Progressive Programming Partner in Sweden AB 

RBS Broadcasting AB  

Reala Psykoterapi & Handledning AB  

Retail i Linköping AB  

Ronny Christianssons Åkeri AB  

S Stadens Rör & Bygg AB  

SVEA Håltagning AB  

Saplo Internet AB  

Servo Nova Stockholm AB  

Skaraborgs Ortopedservice Förvaltning AB 

Smålands Bioenergi AB  

Sportbaren på Stortorget AB  

Stefan Wängerstedt AB  

Storviks Maskinservice AB  

Susa Consulting AB  

Sverige Vagnen AB  

Söderhamns Nya Konditori & Bageri AB 

TTI Invest AB  

Tegnestrand Konsult AB  

Tidavads Skog AB  

Torstorps Åkeri AB  

Trähuset i Värmland AB  

Ullman Kylfrakt AB  

AB Vabene  

Vikens Entreprenad AB  

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB 

We Build Better WBB AB  

World-Trade International Institute WTII AB 

Åhus Golfgymnasium AB  

AB Österledens Läkarmottagning  

m5 Bolaget 1 AB  


