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Sammanfattning 

 

Titel: Revisionsberättelsen - sambandet mellan den orena revisionsberättelsen och konkurs 

Författare: Asra Abdul Hadi och Sharmila Rasalingam 

Handledare: Bengt Lindström och Jurek Millak 

Bakgrund: Målet med revision är revisionsberättelsen som upprättas av en revisor. En 

revisionsberättelse är standardiserad och är antingen ren eller oren beroende på om den 

utformas i enlighet med standardutformningen eller avviker från den. Revisionsberättelsen är 

ett viktigt dokument som intressenter kan ta del av. Tidigare studier visar att bland alla orena 

revisionsberättelser som inkom till bolagsverket 2007 erhöll mikroföretag flest orena 

revisionsberättelser med en eller flera anmärkningar. Andra studier påvisar även att det finns 

ett negativt samband mellan storleken på ett företag och konkurs, att mindre företag har det  

lättare att gå i konkurs i jämförelse med större företag. 

Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka om det finns ett signifikant samband mellan en oren 

revisionsberättelse och konkurs samt se om företagsstorleken har någon betydelse. Vidare 

kommer anmärkningar mer ingående att analyseras för att sedan undersöka om ett samband  

med konkurs föreligger. 

Teori: De teorier som används i studien är teorier om revision sådana som  nationalekonomi  

och sociologi. Vidare tas även intressentmodellen upp. 

Metod: Uppsatsen bygger på en kvantitativ metod med ett positivistiskt synsätt. Urval av tre 

olika företagsstorlekar har gjorts där deras sist erhållna revisionsberättelse använts. 

Resultat och slutsats: Ett signifikant samband mellan orena revisionsberättelser och konkurs 

föreligger, intressenter bör vara aktsamma vid ett erhållande av en oren revisionsberättelse. 

De mest förekommande anmärkningarna i studien var skatter och avgifter, sent inlämnad 

årsredovisning samt förbrukat aktiekapital, varav alla hade ett samband med konkurs. Vi kan 

i uppsatsen även bekräfta tidigare studier och hävda att mikroföretag har lättare för att både  

erhålla en oren revisionsberättelse och gå i konkurs. 

 

 

 

 

Nyckelord: Oren revisionsberättelse, konkurs, samband, anmärkningar, mikroföretag, 

småföretag och medelstora företag.  



 
 

Abstract 

 

Title: The audit report - the relationship between the qualified report and bankruptcy   

Authors: Asra Abdul Hadi and Sharmila Rasalingam 

Supervisors: Bengt Lindström and Jurek Millak 

Background: The purpose of audit is the audit report established by an accountant. An audit 

report is standardized and is either qualified or not, depending on whether it is following the 

standard formulation or deviating from it. The qualified audit report is an important document 

that stakeholders can take part of. Previous studies show that among all the qualified audit 

reports that Bolagsverket received in 2007 the highest number of qualified audit reports with 

one or more opinions were received by micro-enterprises. Other studies also shows that there 

is a negative correlation between the size of a company and bankruptcy, smaller companies 

are more likely to go bankrupt in comparison to larger companies. 

Purpose: The purpose of this thesis is to investigate whether there is a statistically significant 

relationship between a qualified audit reports and bankruptcy, and if the company size has an 

impact. The qualified audit opinions in the audit reports will be analyzed in order to examine 

whether a relation between them and bankruptcy exist. 

Theory: The theories that are being used in this study are theories used in auditing such as 

economics and sociology, and also the stakeholder model.  

Methodology: The essay is based on a quantitative method with a positivist approach. A 

selection of three different company sizes has been made in which their last received audit 

report have been used. 

Result and conclusion: A significant relationship between the qualified audit report and 

bankruptcy exists, the stakeholders should be careful at the receipt of a qualified audit report. 

The most frequent qualified audit opinions in our study were taxes and fees, late submission 

of annual report and consumed capital, where all of them were related to bankruptcy. We can 

in the essay also confirm previous studies and claims that microenterprises are more likely to 

both receive a qualified audit report and go bankrupt. 

 

 

 

Keywords: Qualified audit report, bankruptcy, relationship, qualified audit opinion, micro-

enterprise, small enterprise and medium-sized enterprise. 



 
 

Förkortningar 

 

ABL  Aktiebolagslagen 

FRL Förmånsrättslagen 

ISA Internationella revisionsstandarderna  

RS  Revisionsstandard i Sverige 

UC  Upplysningscentralen 

ÅRL  Årsredovisningslagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ........................................................................................................ 1 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................................... 1 

1.2 Problemdiskussion ................................................................................................................ 3 

1.3 Syfte ........................................................................................................................................ 4 

1.4 Problemformulering ............................................................................................................. 4 

1.5 Avgränsning ........................................................................................................................... 5 

2. Anmärkningar ............................................................................................... 6 

2.1 Typer av anmärkningar ....................................................................................................... 6 

2.2 Allvarlighetsskalan ............................................................................................................... 8 

3. Teori ............................................................................................................. 10 

3.1 Nationalekonomi och Sociologi .......................................................................................... 10 

3.1.1 Nationalekonomiska teorier på revision ................................................................... 10 

3.1.2 Sociologiska perspektiv på revision ........................................................................... 11 

3.2 Intressentmodellen .............................................................................................................. 13 

4. Metod ........................................................................................................... 14 

4.1 Metodval .............................................................................................................................. 14 

4.2 Litteratursökning ................................................................................................................ 14 

4.3 Databehandling ................................................................................................................... 15 

4.4 Chi-square test .................................................................................................................... 15 

4.5 Urval ..................................................................................................................................... 15 

4.6 Tillvägagångssätt ................................................................................................................. 16 

4.7 Validitet ................................................................................................................................ 17 

4.8 Reliabilitet ............................................................................................................................ 17 

4.9 Metodkritik .......................................................................................................................... 18 

5. Empiri och Analys ...................................................................................... 20 

5.1 Sambandet mellan oren revisionsberättelse och konkurs ............................................... 20 

5.2 Sambandet mellan företagsstorlek och konkurs .............................................................. 21 

5.3 Anmärkningar ..................................................................................................................... 25 

6. Slutsats och diskussion ............................................................................... 34 

6.1 Förslag till vidare forskning ............................................................................................... 36 

Källförteckning .................................................................................................. 37 

Bilaga 1 ................................................................................................................. 1 



 
 

Tabell 1.1 Chit-två för revisionsberättelserna ................................................................................ 1 

Tabell 1.2 Chi-två för mikroföretag ................................................................................................ 1 

Tabell 1.3 Chi-två för småföretag .................................................................................................... 2 

Tabell 1.4 Chi-två för medelstora företag ....................................................................................... 2 

Bilaga 2 - Anmärkningar .................................................................................... 5 

Bilaga 3  - Oren revisionsberättelse ................................................................... 8 

Bilaga 4 - Ren revisionsberättelse ...................................................................... 9 

Bilaga 5 - Aktiebolag ......................................................................................... 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. Inledning 

 
 

I detta kapitel beskriver vi inledningsvis om uppsatsens bakgrund och problemdiskussion. 

Vidare redogör vi syftet, problemformuleringen samt avgränsningen i uppsatsen.  

 

 

1.1 Bakgrund 

Ett bolags räkenskaper och styrelsens förvaltning ska enligt svensk lag sedan 1895 granskas 

av revisorer. Detta infördes för att ge skydd åt investerare och andra intressenter och 

garantera de att informationen som gavs var att lita på. Sedan dess har det utvecklats allt fler 

lagar som behandlar revision och revisorer (Wallerstedt, 2005). Idag är revisionen frivillig för 

små privata aktiebolag (Carrington, 2010)
1
. 

 

Inom revision ska företagets årsredovisning, bokslut samt förvaltning kritiskt granskas av 

bolagets revisorer. Målet med revisorns granskning är att kunna möjliggöra olika uttalanden, 

säkerställa tillförlitligheten i företagets ekonomiska information och rapportera om styrelsen 

och VD sköter sina uppdrag (Revision – En praktisk beskrivning, 2006). Dessa upplysningar 

redovisas i form av en så kallad revisionsberättelse. Revisionsberättelsen framhävs som ett 

viktigt dokument då detta enligt investerare och långivare i de flesta fall anses vara den enda 

kontakt de har med revisorn samt revisionen. Tillförlitligheten i revisionsberättelsen är av 

stor vikt då den informationen är offentlig för alla interna samt externa intressenter sådana 

som ägarna, företagsledningen, kreditgivare och leverantörer etc. Revisorn bör vara ytterst 

objektiv och oberoende vid gransknig av företaget och dess verksamhet för att kunna 

genomföra en rättvisande bild av revisionen (Carrington, 2010). 

 

En revisionsberättelse är standardiserad och kan antingen vara ren eller oren beroende på om 

den utformas i enlighet med standardutformningen i RS 709 eller avviker ifrån den. Den rena 

revisionsberättelsen innehåller inga anmärkningar och följer standardutformningen medan 

den orena innehåller en eller flera anmärkningar och avviker från standardutformningen 

(Carrington, 2010). Anmärkningar som förekommer i den orena revisionsberättelsen kan 

exempelvis vara brist i den interna kontrollen eller att årsredovisningen har lämnats in försent. 

För att en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen ska sticka ut från 

                                                           
1
Privata aktiebolag som underskrider minst två av följande kriterier; 3 anställda, 1,5 miljoner kronor i 

balansomslutning och 3 miljoner kronor i nettoomsättning.  
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mängden skrivs anmärkningarna ut i kursiv eller fet stil. Sedan den 1 januari 2011 har man 

börjat tillämpa nya regler enligt de internationella revisionsstandarderna ISA i Sverige. Där 

rubriksätter man revisionsberättelserna istället för att kursivera anmärkningarna i den. Med 

hjälp av dessa rubriker ska man kunna lyfta fram hur en text avviker från 

standardutformningen (FAR info nr 12 2010/234).  

 

Opålitliga årsredovisningar och oklara revisionsberättelser har lett till att 

revisionsfunktionens innebörd och trovärdighet har ifrågasatts (Öhman, Häckner, Jansson & 

Tschudi, 2006). En revisor arbetar utefter ett lagstadgat uppdrag med obegränsat 

skadeståndsansvar. För att undvika att kritiseras för sitt agerande är revisorerna mer 

noggranna och uppmärksamma gällande vad de gör. De tenderar därmed att skydda sig själva 

genom att vara försiktiga med att utge en oren revisionsberättelse och en anmärkning om 

företagets fortsatta drift (Öhman, 2007). 

  

Ser man tillbaka i historien finner man flera exempel runt om i världen där varken 

redovisningen eller revisionen har levt upp till allmänhetens förväntningar och lagstiftarens 

förhoppningar. Flera delar av världen har skakats av konkurser som har lett till att nya regler 

har införts med tiden. Kreugerkraschen i Sverige ledde till ett ifrågasättande av revisorernas 

insatser då den ansvarige revisorn inte anmärkte på bedrägerierna (Öhman, 2007). 

 

Då revisorn erhåller arvode från företaget som revideras har de ett ekonomiskt beroende av 

de vilket kan ses som ett hot mot revisorns oberoende (Beattie et al., 1999). Detta väcker 

tvivel på revisorernas förmåga att motsätta sig önskemål och krav från företagsledningens 

sida. Frågor om huruvida revisorerna medverkar till att undanhålla väsentlig information kan 

vid vissa tillfällen därför väckas, exempelvis kan det finns en risk att revisorer undviker att 

rapportera om företagets fortsatta drift (Arnold et al., 2001). Tillförlitligheten och förtroendet 

för revisorn har således ifrågasatts;”One role of an auditor being to warn investors when a 

company faces a significant possibility of bankruptcy. However, in recent years there have 

been a number of well-publicised cases in which auditors failed to warn about impending 

bankruptcy and this has led to criticism of audit firms.”(Lennox, 1999). Enligt Lennox (1999) 

betyder inte detta att revisorn nödvändigtvis misslyckas med att sköta sinplikt. Konkurs är 

något som inte alltid går att förutsäga och bedömningen av ett företags framtida fortlevnad 

kan vara väldigt svår för revisorn att förutse (Lennox, 1999). 
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1.2 Problemdiskussion 

Tidigare forskning i Sverige visar att av alla drygt 318 000 årsredovisningar som skickades in 

till bolagsverket avseende år 2006 hade bolagets revisor, ca 13 % av de fallen, lämnat 

anmärkningar i revisionsberättelsen.  I sin studie skriver Brännström och Skough (2007) att 

det är hos de mindre företagen som de avvikande revisionsberättelserna mest förekommit. 

Studien visar att 36% av de anmärkningar revisorn uttalade sig om var förbrukat aktiekapital 

och 17% att årsredovisningen lämnades in efter den föreskrivna tiden eller att skatter och 

avgifter inte betalats in i tid. Dessa tre anmärkningar är vad upplysningscentralen (UC) och 

Skatteverket anser vara de mest förekommande och mest allvarliga (Brännström och Skough, 

2007). 

 

Forskare som Ireland (2003), Dopuch (1987) och Keasey (1988) har under olika perioder 

forskat i ämnet revision där en  del av fokuset har legat på revisionsberättelser. Ireland har 

funnit ett samband mellan olika avvikelser från standardutformningen och faktorer som 

påverkar dessa. Hon skiljer på avvikelser och olika anmärkningar som förekommer i 

revisionsberättelser då olika faktorer har olika effekter på sannolikheten för avvikelser. Hon 

diskuterar exempelvis att ett företags finansiella rapportering som indikerar en dålig likviditet 

ökar sannolikheten för företaget att erhålla en revisionsberättelse med en going concern 

anmärkning. Dock diskuterar hon vidare att risken för andra avvikelser i revisionsberättelsen 

reduceras då företaget upprättar sin finansiella rapportering mer ärligt (Ireland, 2003).  Även 

Dopuch tillsammans med andra forskare har funnit att ett samband mellan olika faktorer och 

revisorns uttalande i revisionsberättelsen föreligger (Dopuch mfl, 1987). Keasey anser att 

några av dessa faktorer är  anmärkningar som tidigare uppkommit samt storleken på företaget 

som är relevant att studera då det kan påverka företagets interna kontroller. I och med att 

större företag har en mer utvecklad intern kontroll är sannolikheten mindre att de får en 

avvikande revisionsberättelse (Keasey mfl, 1988). Oenigheter med VD och styrelse medför 

till att den risken ökar.  En annan faktor som leder till en ökad risk är begränsningar i 

revisionsarbetet, det vill säga när revisorn förses med bristfällig redovisningsunderlag 

(Ireland, 2003). 

 

Storleken på företaget har även en betydelse i förhållande till konkurs. Det antas av tidigare 

forskning att det finns ett negativt samband mellan storleken på ett företag och sannolikheten 

för konkurs. Detta innebär att risken för att ett mindre företag ska gå i konkurs är mer 

sannolik i jämförelse med ett större företag (Ohlson, 1980). Charitou (2004) uppger att 
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anledningarna till detta är att den interna kontrollen hos de mindre företagen är sämre och 

planeringen för kassaflödet är svagare (Charitou et al, 2004).  

 

Även en annan forskare vid namn Shumway (2001) har påpekat att företagets storlek har en 

betydande roll gällande risken att gå i konkurs. Shumway bestyrker att större företag är 

säkrare. Han menar att sannolikheten för större företag att gå i konkurs är lägre jämfört med 

företag som är mindre. Sambandet mellan företagsstorlekar och konkurs/inte konkurs 

beskrivs som negativt (Shumway, 2001). 

 

Enligt ny statistik från UC gick 548 företag i konkurs under april 2012. Detta är en ökning 

med 19% i jämförelse med samma månad föregående år (UC Konkursstatistik, 2012). 

 

Flera diskussioner och forskningar har gjorts om företagskonkurser samt revisionsberättelsen, 

som är för ett företags intressenter en väldigt viktig del av revisionen. Därmed är det av stort 

intresse att studera vidare i ämnet och undersöka om huruvida en revisionsberättelse har 

något samband med konkurs. Tidigare studier visar att det finns olika faktorer som ökar 

sannolikheten för mindre företag att få en oren revisionsberättelse än för större företag, därför 

är företagsstorleken också en intressant aspekt att undersöka. Enligt definitionen av ÅRL 1 

KAP 3 § är ett större företag ett företag som uppfyller minst två av följande kriterier två år i 

följd; mer än 50 anställda, 40 miljoner kronor i balansomslutning samt 80 miljoner kronor i 

nettoomsättning (ÅRL 1 KAP 3 §). Medelstora företag klassificeras som större företag medan 

mikro- och småföretag som mindre företag.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om det föreligger ett signifikant samband mellan en oren 

revisionsberättelse och konkurs. Vidare ska det undersökas om mindre företag har lättare för 

att gå i konkurs och erhålla orena revisionsberättelser i jämförelse med större företag. 

 

1.4 Problemformulering 

För att  svara på syftet kommer följande delfrågor att besvaras: 

 

- Finns det ett samband mellan företagsstorlekar och konkurs? 

- Vilka anmärkningar förekommer i de orena revisionsberättelserna? Vilka är de mest 

förekommande?  
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- Finns det ett samband mellan den enskilda anmärkningen och konkurs?  

 

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen kommer att studera endast aktiebolag där tre olika företagsstorlekar kommer att 

undersökas; mikroföretag, småföretag och medelstora företag. Årsredovisningar för perioden 

2007 till 2011 används i studien, där den senast upprättade revisionsberättelse inom denna 

period kommer att analyseras. 
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2. Anmärkningar 

 
 

I följande kapitel beskriver vi ingående om anmärkningar och de olika typerna som kan 

förekomma i de orena revisionsberättelserna. Avslutningsvis nämner vi allvarlighetsskalan 

där de olika anmärkningarna är klassificerade efter allvarlighetsgrader.  

 

 

Som revisor har man en plikt att skicka en kopia av revisionsberättelsen till skatteverket om 

det visar sig att den innehåller några av de följande anmärkningar: 

 

Att VD eller styrelseledamot gjort sig skyldig till en försummelse som leder till att de blir 

ersättningsskyldiga samt om de handlat i strid med ABL, tillämplig lag om årsredovisning 

eller bolagsordningen. Detta gäller även om revisionsberättelsen innehåller uttalanden om att 

årsredovisningen inte har utförts, eller saknar upplysningar som bör lämnas i enlighet med 

tillämplig lag om årsredovisning. Om VD eller styrelseledamöterna, gentemot bolaget, inte 

bör beviljas ansvarsfrihet ska revisionsberättelsen även här skickas in till skatteverket. Har 

bolaget misslyckats med att fullgöra sin skyldighet gentemot skatteförfarandelagen 

2011:1244, så som att inte göra skatteavdrag, anmäla sig för registrering samt misslyckas 

med att lämna in skattedeklaration är det revisorns plikt att göra en anmärkning (ABL 9 KAP 

37 §). 

 

I revisionsberättelsen ska revisorn även uttala sig om företagets räkenskaper, årsredovisning 

samt styrelsens och VD:ns förvaltning. Revisorn ska också tillstyrka/avstyrka de tre att-

satserna som är; fastställandet av resultat och balansräkning, dispositionsförslaget av årets 

resultat i förvaltningsberättelsen samt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD 

(Carrington, 2010).  

 

2.1 Typer av anmärkningar 

 

Going concern (fortsatta drift) 

En sådan anmärkning i revisionsberättelsen innebär att företagets fortsatta drift påverkas. Det 

är en varning som tyder på att verksamhetens fortlevnad är osäker och tvivelaktig. Enligt ISA 

570 kan det röra sig om ekonomiska, verksamhetsrelaterade eller andra händelser och 

förhållanden som kan leda till osäkerheter i företagets förmåga att driva vidare sin 
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verksamhet (Carrington, 2010). Enligt Farrugia och Baldacchino anses denna varning vara 

den mest förekommande anmärkningen hos mindre företag (Farrugia och Baldacchino, 2005). 

Brist i internkontroll 

När revisorn anmärker att det finns brister i företagets internkontroll riktas detta mot den 

interna kontrollen inom verksamheten som företaget ansvarar för. Det kan vara att säkerställa 

att transaktioner registreras och dokumenteras på ett tillförlitligt sätt, det vill säga att de har 

ett fungerande system som inte lämnar utrymme för fel, misstag eller förvanskningar 

(Carrington, 2010). 

 

Mindre företag har lättare att få denna anmärkning i sin revisionsberättelse då revisorns 

arbete försvåras på grund av att det redovisningsunderlag som tillhandahållits inte var 

tillräckligt för att de på ett tillförlitligt sätt ska kunna granska företaget (Farrugia och 

Baldacchino, 2005). 

 

Skatter och avgifter 

Denna anmärkning uttalar sig revisorn om i revisionsberättelsen när ett företag inte fullgjort 

sin skyldighet att betala in skatter och avgifter enligt skatteförfarandelagen (ABL 9 KAP 34 

§). I sådana fall ska revisorn genast skicka en kopia av revisionsberättelsen till skatteverket 

enligt ABL 9 kap. 37 § (Moberg, 2006).  

 

Bolagets aktiekapital är förbrukat till mer än hälften 

Revisorn ska granska en kontrollbalansräkning när det finns orsaker för att bolagets egna 

kapital har understigit hälften av det registrerade aktiekapitalet (ABL 25 KAP 13 §). Befinner 

sig ett företag i en sådan situation skall styrelsen utfärda en kallelse till bolagsstämman som i 

sin tur ska pröva om bolaget ska likvideras (ABL 25 KAP 15 §). 

 

Tillstyrka eller avstyrka fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt 

disponera vinsten och förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 

Revisorn ska enligt ABL 9 KAP 32 § uttala sig om fastställandet av balansräkningen och 

resultaträkningen samt om disponeringen beträffande företagets vinst eller förlust enligt 

förslaget som nämns i förvaltningsberättelsen. När det gäller fastställande av balansräkningen 

och resultaträkningen har revisorn ingen skyldighet att tillstyrka eller avstyrka dessa. Dock 

bör revisorn vid tveksamhet över detta ange det och förklara skälen för det. Förslaget  till 
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resultatdisponeringen bör tillstyrkas eller avstyrkas. Kan revisorn inte göra det måste han 

eller hon ändå uttala sig om den föreslagna vinstdispositionen (Moberg 2006). 

 

Avstyrka beviljande av ansvarsfrihet för VD och styrelseledamöter 

Att få denna anmärkning av revisorn innebär att VD och styrelseledamöterna gjort sig 

skyldiga till betydelsefulla fel. Detta kan leda till att de blir ersättningsskyldiga i förhållande 

till företaget (Moberg, 2006).      

 

Studien som Farrugia och Baldacchino utförde visade att denna anmärkning förekom mer hos 

större företag i jämförelse med mindre (Farrugia och Baldacchino, 2005). Bland orena 

revisionsberättelser, hos företag med olika storlekar, innehöll 16% denna anmärkning 

(Brännström och Skough, 2007).  

 

Sent inlämnad årsredovisning 

Revisorn gör en sådan anmärkning om årsredovisningen inte lämnats in till bolagsverket 

inom föreskriven tid, vilket är sex månader efter räkenskapsårets slut (ÅRL 8 KAP 3 §). Görs 

detta inte inom sju månader från räkenskapsårets utgång blir bolaget enligt ÅRL 8 KAP 6 § 

skyldiga till att betala en förseningsavgift.  En sent inlämnad årsredovisning kan enligt 

Keasey och Watson (1987) innebära att den interna redovisningen är dålig, ofullständig samt 

brister i företagets bokföring vilket gör att man måste spendera betydligt mycket mer tid för 

att åtgärda detta. Andra faktorer kan vara att bristfälliga företag som håller på att gå i konkurs 

tenderar att dröja med årsredovisningen i jämförelse med stabila företag eller att företag helt 

enkelt manipulerar sina finansiella rapporter för att dölja sin dåliga ekonomi (Keasey and 

Watson, 1987). 

 

2.2 Allvarlighetsskalan 

De olika anmärkningarna som förekommer i de orena revisionsberättelserna klassificeras 

efter allvarlighetsgrader. På begäran av FAR fick auktoriserade revisorn, professor Ulf 

Gometz, att kategorisera de olika anmärkningarna i en allvarlighetsskala. Denna skala 

publicerades på Balans nr 3,1991. Se följande tabell:    
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Revisorns ”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 

Tabell – Gometz, 1991 

Gometz (1991) allvarlighetsskala är tiogradig och är rangordnad efter allvarligheten i 

anmärkningen, där 10 är den mest allvarliga och 0 den minst allvarliga (Gometz, 1991). 
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3. Teori 

 

I följande kapitel presenterar vi teorier om revision, nationalekonomi och sociologi samt 

intressentmodellen. 

 

3.1 Nationalekonomi och Sociologi 

Revisionsforskning kan delas in i två traditioner; nationalekonomi och sociologi. Den 

nationalekonomiska är den starkaste av dessa två traditioner. Forskning som rapporteras i 

vetenskapliga tidskrifter utgår i sin huvuddel från nationalekonomiska antaganden och 

problemställningar. Nationalekonomi beskrivs som en vetenskap som studerar hushållning 

och knappa resurser där begrepp som rationalitet och effektivitet har en stor betydelse. 

Sociologi redogörs som vetenskapen om relationen mellan människan och samhället samt 

människans sociala beteende. Rationalitet och effektivitet i den sociologiska forskningen 

tenderar att ha en mindre betydelse i jämförelse med den nationalekonomiska forskningen. 

Revisionsforskningen hos den sociologiska traditionen behandlar istället mer frågor om makt, 

processer och mönster i utförandet av revisionen och relationerna mellan revisorer och andra 

aktörer i samhället etc. De två traditionerna delas in i teorier och  perspektiv (Carrington, 

2010). 

 

 

 

 

 

3.1.1 Nationalekonomiska teorier på revision 

 

Försäkran 

Grundläggande problemet inom revision som försäkran är att ägandet och ledningen av ett 

företag är i flera situationer separerade. Teorin ser revision som en kontraktlösning mellan två 

eller fler parter. Detta väcker frågan om huruvida ägaren kan försäkra sig om att företaget 
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sköts på ett effektivt sätt med hänsyn till ägarens intressen. Därför anlitas en oberoende 

revisor. Revision som försäkran motsvarar ett agentteoretisk synsätt. (Carrington, 2010). 

Förbättring 

Revision som förbättring har, till skillnad från ovannämnda teori, kvaliteten på informationen 

som redovisas som fokus istället för en kontraktsituation som utgångspunkt. Teorin utgår från 

att alla situationer inte alltid är ett förhållande mellan två parter som slutit kontrakt med 

varandra. Revisorn tar här rollen som informationsmedlare mellan intressenter och ägare samt 

företagsledning (Carrington, 2010). 

Försäkring 

Syftet med revision som försäkring är att försäkra sig själv för att undvika att betala 

eventuella ersättningar till investerare eller andra intressenter vid en juridisk process. Risken 

flyttas från företagsledningen till revisorn genom att ett företag revideras. Detta innebär för 

investerare och andra intressenter att det finns ännu en aktör som har intresset att de 

finansiella rapporterna inte blir missvisande. Några incitament att manipulera redovisningen 

föreligger inte hos revisorn som kan bli ersättningsskyldig om redovisningen inte stämmer 

överens med lagar och regler (Carrington, 2010). 

3.1.2 Sociologiska perspektiv på revision 

Komfort 

Begreppet komfort tolkas utifrån två olika perspektiv; revisionsanvändarnas och 

producenternas (revisorernas) perspektiv. Ur ett användarperspektiv innebär revision som 

komfort en trygghet som exempelvis en investerare behöver för att våga investera i en aktie. 

Utifrån komfortperspektiv är förbättringen av redovisningen av sekundärt intresse. Det 

viktigaste för investeraren är att revisionen är närvarande, för att undvika frågor om 

kvaliteten och trovärdigheten på redovisningen som kan väckas hos honom/henne. 

Komforten som investeraren känner kring redovisning kan påverkas när problem om 

förbättring lyfts fram (Carrington, 2010). 

Komfort ur producenternas perspektiv utgår från frågan: hur kan revisorn veta när han/hon är 

klar? När revisorn ska utföra granskningen av ett bolag är orosmomenten många. Det kan 

bland annat vara hur företagets investering fungerar och hur inkuransen beräknas i lagret etc. 

Orosmomenten kan sammanfattas i stor del i arbetsprogrammet som följs av  revisionsteamet 

men de kan inte granska allt. Revisorn måste därför ta beslut om vad som ska granskas och 
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hur noga detta ska utföras. Framförallt måste revisorn bestämma när revisionen är klar. Svar 

på dessa frågor avgörs när revisorn samlat in nog med bevis för att vara komfortabel och 

trygg (Carrington, 2010). 

Legitimering 

Med detta angreppssätt ses revision som ett skapande av legitimitet, något som finns för att 

de finansiella rapporterna ska bli acceptabla. Inom detta synsätt ligger fokuset på om det är 

rätt eller fel att rapportera. Det ska stämma överens med samhällets normer och etiska koder.  

Carrington diskuterar om ett företag väljer att ta med kontroversiella frågor i sin redovisning 

kan de inte räkna med att det kommer att accepteras av alla. Aktörer kommer att acceptera 

företagets presenterade redovisning om den ”godkänts” av en revisor som ger den finansiella 

rapporten både trovärdighet och legitimitet.  

En eller flera av fyra följande strategier kan tillämpas för att få en handling eller en 

organisation  att framträda som legitim (Carrington, 2010). 

1. Legitimitetsskaparen försöker förändra föreställningarna som finns kring ämnet som 

önskas göras legitim. Genom att utbilda och informera om att detta ämne är i enlighet med 

etiska koder och värderingar i samhället kan skaparen lyckas med detta (Carrington, 2010). 

2. Få sin fråga legitim genom att manipulera nyhetsflöden och skifta uppmärksamheten från 

aspekter som strider mot normer och etiska koder i samhället till aspeter som är i samklang 

med dessa normer (Carrington, 2010). 

3. Legitimitetsskaparen försöker aktivt ändra synen på frågan som önskas legitimeras. Detta 

genom att visa att förväntningarna som finns på att frågan bör följa samhällets normer och 

etiska koder inte är rimliga (Carrington, 2010). 

4. Frågan som önskas legitimeras ändras av legitimitetsskaparen så att den blir i enlighet med 

samhällets normer och etiska koder (Carrington, 2010). 

Det legitimitetsskapande som bäst beskriver revisorns roll är den första och fjärde strategin. 

De uttalande som revisorn gör är ett budskap på att redovisningen följer samhällets normer 

och etiska koder (strategi 1). Följs inte detta kommer revisorn att kräva att företaget ändrar 

sin redovisning så att normerna som finns för den finansiella redovisningen följs (strategi 4). 

I strategi 2 eller 3 spelar revisionen denna roll då redovisningsutvecklingen går framåt. 

Annars är revisorn, när dessa strategier används, i vissa undantagsfall en resurs för 

legitimitetsskaparen (Carrington, 2010). 
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3.2 Intressentmodellen 

Modellen syftar till att belysa vilka aktörer som har någon relation eller ett intresse av en 

organisation. Det är de materiella samt processuella aspekterna i företagets verksamhet som 

är av intresse hos intressenterna. Genom deras intresse för företaget och motsvarande intresse 

från företaget gentemot dem kan man identifiera de berörda parterna, varav alla intressen är 

viktiga (Donaldson & Preston, 1995).      

 

Revisionen är inom intressentmodellen viktig då dess syfte är att medla information mellan 

interna och externa användare om företagets ekonomi. Revisorn måste därför beakta alla 

intressenter när revisionen för ett företag granskas. Revisorns roll innebär alltså även att 

bevara de utomstående användarnas intresse i företaget (Lavin, 1976). Revisionsberättelsen 

samt den finansiella upplysningen som framgår i årsredovisningen är av högsta intresse för 

intressenterna och är den information som oftast används av dem som underlag för 

beslutsfattande angående företaget. Investerare, kreditgivare, kunder, leverantörer, stat och 

kommun, ägare, anställda, styrelse och VD räknas alla in som företagets intressenter 

(Donaldson & Preston, 1995; Revision – En praktisk beskrivning, 2006).  
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4. Metod 

 

I detta kapitel kommer vi att beskriva den metod vi har valt att använda i vår uppsats 

tillsammans med validiteten och reliabiliteten av undersökningen. 

 

 

4.1 Metodval 

Uppsatsen bygger på en kvantitativ forskningsmetod, då vi systematiskt kommer att samla in 

empiriska data från olika revisionsberättelser som sedan ska sammanfattas statistiskt i form 

av tabeller. Vidare kommer resultatet att analyseras utifrån testbara hypoteser. Vi vill förklara 

om det finns ett samband mellan konkurs och orena revisionsberättelser samt anmärkningar. 

För att kunna besvara detta kommer vi att använda oss av flera chi-två test med en 

signifikansnivå på 5%. Vid användandet av chi-två testet kommer olika hypoteser att tas fram 

och analyseras.  

 

Uppsasten inriktar sig på ett positivistiskt synsätt som går ut på att ta fram hypoteser som 

därefter testas och generaliseras (Bryman, 2011). Vår studie kommer att utgå från hypoteser 

som ska testas för att analysera om ett signifikant samband föreligger. Dock kommer 

resultatet inte att generaliseras då urvalet inte är representativt för populationen.  

 

Inom positivismen undviker man att ha med egna värderingar och åsikter vid forskningen 

vilket är en kritik enligt Saunders (2009). Detta för att forskarnas egna uppfattningar påverkar 

både medvetet och omedvetet, den data som samlas in och syftet med uppsatsen (Saunders, 

Lewix & Thornhill, 2009). 

 

En sekundäranalys kommer att genomföras vilket innebär att en analys av data som redan 

harbearbetats av någon annan kommer att användas (Bryman 2011). Studien kommer att 

tillhandahålla data som är tagna från databasen Retriever Business det vill säga information i 

form av årsredovisningar. 

 

4.2 Litteratursökning 

Referenslitteraturen som uppsatsen bygger på är både vetenskapliga artiklar, böcker samt 

elektroniska källor. Vi kommer att ta hjälp av databaser, sådana som Far SRS Komplett, 
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Google Scholar samt Business Source Premier som innehåller användbara tidsskrifter och 

vetenskapliga artiklar som är peer-reviewed granskade.  

 

Nyckelord som behandlas är: oren revisionsberättelse, ren revisionsberättelse, konkurs, 

anmärkningar, allvarlighetsskala, ISA, nationalekonomi och sociologi, agentteorin och 

intressentmodellen.  

 

4.3 Databehandling 

Statistiken kommer att beräknas och presenteras i tabeller och figurer gjorda i 

statistikprogrammet MINITAB Software, Microsoft Word samt Microsoft Excel. Resultaten 

kommer att analyseras med hjälp av flera chi-två test.  

4.4 Chi-square test 

För att kunna analysera om ett signifikant samband mellan två nominella variabler föreligger 

kommer uppsatsen använda sig utav chi-två test metoden. Detta är en statistisk metod inom 

hypotesprövning som utvecklades i syfte att analysera data. Metoden bygger på jämförelser 

mellan observerade och förväntade frekvenser. Hypotesprövningen består av en nollhypotes 

(H0) och en mothypotes (H1). Vid prövningen accepteras eller förkastas nollhypotesen. Om 

den accepteras betyder detta att inget signifikant samband finns mellan de undersökta 

variablerna. Ifall den inte accepteras och istället förkastas innebär detta att det signifikanta 

sambandet existerar. Beroende på om nollhypotesen ska accepteras eller förkastas ska man 

utgå från den uträknade parametern frihetsgrader (df), som bestäms av antal kolumner och 

rader. Man bör även välja vilken signifikansnivå man ska utgå ifrån (Lind; Marchal; Wathen, 

2010). Vi har valt att använda signifikansnivån på 5 % (0,05) som är den mest använda. 

 

4.5 Urval 

Företagens årsredovisningar kommer att väljas utifrån ett stratifierat urval för att därefter 

kunna eftersträva ett slumpmässigt urval. Vi kommer att använda oss av företagens senast 

upprättade årsredovisningar för perioden 2007 till 2011 där populationen avser endast 

aktiebolag i Sverige. Tre olika storlekar på företag kommer att undersökas, nämligen 

mikroföretag, småföretag samt medelstora företag..  
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Vi kommer att utgå från Europa Unionens definition
2
 av företagsstorlekar (EUT L 124, 2003). 

Slutligen kommer 75 rena samt 75 orena revisionsberättelser i respektive grupp att 

undersökas. Undersökningen kommer att behandla en experimentgrupp samt en 

kontrollgrupp i respektive företagsstorlek. Experimentgruppen kommer att bestå av 75 orena 

revisionsberättelser medan kontrollgruppen av 75 rena revisionsberättelser i varje kategori. 

Undersökningen kommer att inkludera både aktiva och inaktiva företag.  

 

4.6 Tillvägagångssätt 

Val av bolag och dess data kommer att tas fram genom databasen Retriever Business. 

Datainsamlingen kommer att utgå från de urvalskriterier som gjorts; 75 företag med orena 

revisionsberättelser ska jämföras med 75 företag med rena revisionsberättelser. Eftersom vi i 

våra urvalskriterier ska utgå från ett stratifierat urval ska 100 orena revisionsberättelser samt 

100 rena revisionsberättelser för vardera företagsstorlek manuellt tas fram. Sedan ska 75 

revisionsberättelser slumpmässigt plockas fram från vardera kategori. Totalt ska vi ha 450 

revisionsberättelser där 225 av de avviker från standardutformningen RS 709. Uttalanden 

som gjorts i dessa orena revisionsberättelser i form av anmärkningar kommer att samlas ihop 

i olika kategorier.  

 

När all nödvändig data har tagits fram kommer den sammanställas i Microsoft Excel och 

sedan att föras in i statistikprogrammet MINITAB Software. Därefter kommer flera chi-två 

test att genomföras för att ta fram ett samband och analysera det. Vid utförande av chi-två 

testet kommer följande hypoteser att användas: 

 

H0 = Det finns inget signifikant samband mellan en oren revisionsberättelse och konkurs 

H1 = Det finns ett signifikant samband mellan en oren revisionsberättelse och konkurs 

 

H0 = Det finns inget signifikant samband mellan den enskilda företagsstorlekens orena 

revisionsberättelse och konkurs 

                                                           
2
 Mikroföretag: Mindre än 10 anställda och har en omsättning/balansomslutning som inte överstiger 2 

miljoner euro per år. 
Små företag:Mindre än 50 anställda och har en omsättning/balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner 
euro per år. 
Medelstora företag: Mindre än 250 anställda och har en årsomsättning som inte får överstiga 50 miljoner euro 
eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro per år. 
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H1 = Det finns ett signifikant samband mellan den enskilda företagsstorlekens orena 

revisionsberättelse och konkurs 

 

H0 = Det finns inget signifikant samband mellan den enskilda anmärkningen och konkurs 

H1 = Det finns ett signifikant samband mellan den enskilda anmärkningen och konkurs 

 

4.7 Validitet 

Validitet handlar om i vilken utsträckning ett mått på ett begrepp verkligen ger en bild av det 

begreppet, att empiridelen är tillämpbar och relevant så att man verkligen mäter det man har 

avsett att mäta (Bryman 2011).  

 

Vi anser att validiteten i vår studie är hög då vi kommer att samla in information från 

revisionsberättelser som är relevant för undersökningen. Vidare kommer vi att använda oss 

av en statistisk metod för att analysera om ett samband föreligger utifrån tesbara hypoteser. 

Den information och data vi samlar in och bearbetar kommer att besvara studiens syfte.   

 

4.8 Reliabilitet 

För att uppnå validitet är reliabilitet nödvändig. Reliabilitet anger tillförlitligheten i 

mätningen. I vilken utsträckning ett mått på ett begrepp är stabilt eller pålitligt, det vill säga 

den berör frågor om huruvida ett resultat påverkas om en ny undersökning genomförs på nytt 

(test-retest). Om den påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser (Bryman 2011).. 

Tillförlitligheten ökar i vår undersökning genom att förklara vårt tillvägagångssätt, med andra 

ord hur valet av vårt mätinstrument kommer att göras och  hur dess mått kommer att 

användas. 

 

Slumpmässiga fel får inte förekomma och undersökningen får inte påverkas av tillfälligheter 

exempelvis vem som genomför undersökningen ska inte ha någon betydelse (Bryman 2011). 

Det kan finnas risk för inmatningsfel när statistiken behandlas men genom att kontrollera 

siffrorna som vi kommer att mata in kan vi undvika detta problem.  

 

Olika statistiska metoder bygger på förutsättningar om hur populationen ska fördelas. Om 

chi-två har en annan fördelning än vår population kan detta leda till felaktigheter i mätningen. 

Vi anser däremot att chi-två testet är en statistisk metod som passar vår undersökning då det 

är ett icke parametriskt- eller fördelningsfritt test. Detta innebär att en variabel inte behöver 
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vara fördelad på ett speciellt sätt (exempelvis normalfördelad) för att vi ska kunna genomföra 

ett chi-två test (Lind; Marchal; Wathen, 2010). 

 

4.9 Metodkritik 

Kritiken som finns i vår uppsats är att urvalet som gjordes inte går att generalisera då den inte 

är representativ för populationen. Anledningen till detta utfall är för att vi i första hand hade 

problem med att separera mellan företag med orena revisionsberättelser och de med rena 

revisionsberättelser i databasen. Vi kunde därmed inte slumpmässigt ta fram 

revisionsberättelserna direkt via databasen utan fick manuellt plocka fram de själva. På grund 

av detta hade vi svårigheter med att hitta 100 orena revisionsberättelser hos medelstora 

företag, där vi endast hittade 80 orena revisionsberättelser. För resterande företagsstorlekar 

hittades 100 orena samt rena revisionsberättelser var. För att fortfarande kunna göra ett 

slumpmässigt val trots detta hinder valdes 75, vilket inte är representativt för alla aktiebolag.  

 

En annan kritik är att vi i vår undersökning har utgått från att undersöka företagens sist 

erhållna orena revisionsberättelse för perioden 2007-2011 för att analysera om ett samband 

med konkurs föreligger. Att inleda konkurs kan ta tid då man först och främst försöker rädda 

verksamheten innan man ansöker om konkurs. Tidsperioden för att rädda verksamheten innan 

man måste ansöka om konkurs skiljer sig åt beroende på vilka anmärkingar företagen får i 

sina orena revisionsberättleser.  

 

Diagrammet nedan visar tidsaspekten mellan ett erhållande av en oren revisionsberättelse och 

ett inledande av konkurs för vår population. Man kan konstatera att majoriteten har inlett 

konkurs efter 1-2 år och betydligt färre har inlett konkurs efter tre år. Majoriteten av de 

undersökta revisionsberättelserna i vår studie där företagen inte har gått i konkurs är från 

2010, vilket kan ses som en kort tid för ett inledande av konkurs. De företag som har gått i 

konkurs i vår undersökning har sin sist erhållna revisionsberättelse år 2007-2009. Detta 

innebär att det finns en risk att de företag som har sin sist erhållna revisionsberättelse år 

2010-2011 går i konkurs om några år, vilket kan påverka resultaten i vår undersökning. 

Däremot har vi undersökt revisionsberättelser från 2010, där dessa företagen har gått i 

konkurs.  
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Diagram 4.9.1 

 

Validiteten och reliabiliteten i undersökningen försämras på grund av ovanstående mätfel. 

Resultatet som undersökningen ger kan bli missvisande trots att studien mäter det som den 

avsett att mäta. För att undersökningen ska visa ett mer trovärdigt resultat, borde 

undersökningen ha baserats på en tidigare period. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

5. Empiri och Analys 

 

I detta kapitel redogörs de empiriska resultaten i tabeller samt figurer. Eventuella chi-två 

tester har gjorts i statistikprogrammet MINITAB som vidare har analyserats. Vidare jämför 

och analyserar vi den insamlingsdata som vi har plockat fram utifrån tidigare forskning, 

studier och egna antaganden. 

 

  

5.1 Sambandet mellan oren revisionsberättelse och konkurs 

Syftet med vår studien är att undersöka och sedan analysera om det föreligger ett signifikant 

samband mellan en oren revisionsberättelse och konkurs. Nedanstående tabell visar andelen 

av de företag med orena revisionsberättelser samt rena revisionsberättelser som har gått i 

konkurs och inte gått i konkurs. 

 

Tabell 5.1.1 visar en sammanställd tabell av alla företagsstorlekar som undersökts.11,56%  

(26/225) av de företag med rena revisionsberättelser har gått i konkurs och 88,44% inte har 

gått i konkurs. 32,89% av de företag med orena revisionsberättelser har gått i konkurs medan 

67,11% inte har gått i konkurs  

 

Majoriteten av antalet orena revisionsberättelser visar att de flesta företagen inte har gått i 

konkurs, nämligen 67,11% medan resterande 32,89% har gått i konkurs. 11,56% av de 

företag med rena revisionsberättelser har gått i konkurs. Detta är 21,33% mindre än företagen 

med orena revisionsberättelser som har gått i konkurs.   

 

För att analysera om det föreligger ett signifikant samband mellan orena revisionsberättelser 

och konkurs har statistikprogrammet MINITAB Software använts. Ett chi-två test har 

genomförts i programmet, för att tolka resultatet utifrån det genomförda testet har följande 

hypotesprövning gjorts:  

 

H0 = Det finns inget signifikant samband mellan en oren revisionsberättelse och konkurs 

H1 = Det finns ett signifikant samband mellan en oren revisionsberättelse och konkurs 

 

 

 Konkurs Ej konkurs 

Rena revisionsberättelser 26 (11,56%) 199 (88,44%) 

Orena revisionsberättelser 74 (32,89%) 151 (67,11%) 
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Det genomförda chi-två testet gav oss ett värde på 29,623 och en frihetsgrad. Detta 

tillsammans med en signifikansnivå på 5% ger oss ett kritiskt värde på 3,841. Ett signifikant 

samband föreligger då den överstiger gränsen av det kritiska värdet (se figur nedan). 

Nollhypotesen förkastas och mothypotesen accepteras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns alltså ett signifikant samband mellan aktiebolagens orena revisionsberättelser och 

konkurs. Detta trots att mer än hälften av alla företag med orena revisionsberättelser inte gick 

i konkurs (67,11%) och endast 32,89%  har gått i konkurs. Jämför man däremot dessa siffror 

med de företag med rena revisionsberättelser, är konkursandelen större i företagen med orena 

revisionsberättelser. Av den anledningen anser vi att aktörerna i intressentmodellen, enligt 

vår undersökning, bör vara relativt vaksamma när en oren revisionsberättelse uppkommer, då 

det innebär att risken för att gå i konkurs är högre vid ett erhållande av en oren 

revisionsberättelse. 

 

5.2 Sambandet mellan företagsstorlek och konkurs 

Resultaten i tabellerna visar hur fördelningen hos de orena och rena revisionsberättelserna ser 

ut för de enskilda företagsstorlekarna.  

 

 

 

 

Figur 5.1.1 visar att chi-två ligger utanför acceptansområdet och innebär därmed att H0 

förkastas 
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Mikroföretag 

 
 

Tabellen beskriver att nästan hälften (45,33%) av de företag med orena revisionsberättelser 

har gått i konkurs, vilket inte skiljer sig mycket med de företag som inte gått i konkurs 

(54,67%). Majoriteten av företagen med rena revisionsberättelser är även här “ej konkurs” 

(86,67%), men skillnaden mellan kategorierna “konkurs” och “ej konkurs” för rena 

revisionsberättelser är betydligt mycket större än för de orena revisionsberättelserna. Detta 

innebär att benägenheten för att gå i konkurs är större när ett företag erhåller en oren 

revisionsberättelse.  

 

För att undersöka om det finns ett samband mellan orena revisionsberättelser och konkurs hos 

mikroföretag har ett chi-två test genomförts. Följande hypotesprövning har gjorts för att tolka 

resultatet utifrån det genomförda testet: 

 

H0 = Det finns inget signifikant samband mellan en oren revisionsberättelse och konkurs hos 

mikroföretag 

H1 = Det finns ett signifikant samband mellan en oren revisionsberättelse och konkurs hos 

mikroföretag 

 

Med ett chi-två värde på 24,469 och ett kritiskt värde på 3,841 konstaterar vi att det föreligger 

ett signifikant samband mellan orena revisionsberättelser och konkurs hos mikroföretag. 

Nollhypotesen förkastas och mothypotesen accepteras. 

 

 

 

 

Tabell 5.2.1 visar en sammanställd tabell av de mikroföretag som undersöktes. 9,33% (7/75) av de 

företag med rena revisionsberättelser har gått i konkurs och 86,67% inte har gått i konkurs. 45,33% 

av de företag med orena revisionsberättelser har gått i konkurs medan 54,67% inte har gått i 

konkurs  

 
 

 Konkurs Ej konkurs 

Rena revisionsberättelser 7 (9,33%) 68 (86,67%) 

Orena revisionsberättelser 34 (45,33%) 41 (54,67%) 
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Småföretag 

 

Utifrån tabellen har vi gjort tolkningen att småföretag har mindre risk för att gå i konkurs än 

mikroföretag efter ett erhållande av en oren revisionsberättelse, nämligen 13,33% mindre 

enligt vår undersökning. Trots att majoriteten hos de företag med både orena samt rena 

revisionsberättelser ligger i “ej konkurs”, är de orena revisionsberättelserna i “konkurs” större 

än de rena revisionsberättelserna, 32% respektive 17,33%.     

Samma chi-två test har genomförts för att undersöka om det finns ett samband mellan orena 

revisionsberättelser och konkurs hos småföretag. Följande hypotesprövning har gjorts för att 

tolka resultatet utifrån det genomförda testet: 

H0 = Det finns inget signifikant samband mellan en oren revisionsberättelse och konkurs hos 

småföretag 

H1 = Det finns ett signifikant samband mellan en oren revisionsberättelse och konkurs hos 

småföretag 

Utifrån det genomförda chi-två testet kan man konstatera att det föreligger ett signifikant 

samband mellan orena revisionsberättelser och konkurs hos småföretag, med ett lågt chi-två 

värdet på 4,341 som ligger nära det kritiska värdet.  Nollhypotesen förkastas och 

mothypotesen accepteras. 

 

 

 

 

 

Tabell 5.2.2 visar en sammanställd tabell av de småföretag som undersöktes. 17,33%  (13/75) 

av de företag med rena revisionsberättelser har gått i konkurs och  82,67% inte har gått i 

konkurs. 32% av de företag med  orena revisionsberättelser har gått i konkurs medan 68% inte 

har gått i konkurs 
 

 Konkurs Ej konkurs 

Rena revisionsberättelser 13 (17,33%) 62 (82,67%) 

Orena revisionsberättelser 24 (32%) 51 (68%) 
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Medelstora företag 

 

Medelstora företag med orena revisionsberättelser har i jämförelse med både mikro- samt 

småföretag mindre risk att gå i konkurs. Jämfört med mikroföretag är skillnaden mer än 

hälften (24%) medan skillnaden mellan småföretag är 10,67%. Majoriteten för företag med 

orena samt rena revisionsberättelser har inte gått i konkurs.  

 

Ett chi-två test har genomförts för att undersöka om det finns ett samband mellan orena 

revisionsberättelser och konkurs hos medelstora företag. Följande hypotesprövning har gjorts 

för att tolka resultatet utifrån det genomförda testet: 

H0 = Det finns inget signifikant samband mellan oren revisionsberättelse och konkurs hos 

medelstora företag 

H1 = Det finns ett signifikant samband mellan oren revisionsberättelse och konkurs hos 

medelstora företag 

Utifrån det genomförda  chi-två testet kan vi konstatera att ett signifikant samband mellan 

orena revisionsberättelser och konkurs hos medelstora företag föreligger, med ett chi-två 

värde på 5,327. Detta värde är nästan lika lågt som chi-två värdet för småföretag. Ännu en 

gång förkastas nollhypotesen och mothypotesen accepteras. 

 

Det framgår tydligt i ovanstående tabeller att mikroföretag har lättare att gå i konkurs än små 

och medelstora företag efter ett erhållande av en oren revisionsberättelse. Nästan hälften av 

de orena revisionsberättelserna hos mikroföretagen har gått i konkurs (45,33%) i jämförelse 

med små- samt medelstora företag där 32% respektive 21,33% har gått i konkurs.  

Tabell 5.2.3 visar en sammanställd tabell av de medelstora företag som undersöktes. 8%  

(6/75) av de företag med rena revisionsberättelser har gått i konkurs och 92% inte har gått i 

konkurs. 21,33% av de företag med orena revisionsberättelser har gått i konkurs medan  

78,67%  inte har gått i konkurs. 
 

 Konkurs Ej konkurs 

Rena revisionsberättelser 6 (8%) 69 (92%) 

Orena revisionsberättelser 16 (21,33%) 59 (78,67%) 
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För att kunna göra en analys på de olika sambanden  utifrån tidigare utförda chi-två test för 

de tre företagsstorlekarna, har vi illustrerat de i figuren nedan. Med hjälp av figuren kan vi 

även styrka vårt antagande om att mikroföretag har lättare för att gå i konkurs. 

 

 

 

Figuren visar att sambandet hos mikroföretagen är betydligt mycket högre jämfört med 

resterande företagsstorlekar. Chi-två värdet för mikroföretag (24,469%) ligger mycket längre 

bort från acceptansområdet än småföretag och medelstora företag (4,341% respektive 5,327%) 

som ligger väldigt nära det kritiska värdet. Detta styrker vårt antagande om att mikroföretag 

har lättare för att gå i konkurs i jämförelse med större företag. Dock är sambandet som 

hittades hos medelstora företag lite större än sambandet för småföretag. Detta gjorde oss 

fundersamma speciellt när tabellerna för dessa företagsstorlekar visar tydligt att småföretag 

har det lättare att gå i konkurs i jämförelse med medelstora företag. Eftersom de två chi-två 

värdena skiljer sig med endast 0,986 anser vi att detta inte är av signifikans att analysera 

vidare. 

 

5.3 Anmärkningar 

Efter att ha tagit fram sambandet mellan aktiebolagens orena revisionsberättelser och konkurs 

har anmärkningarna för de undersökta företagen med orena revisionsberättelser 

sammanställts i nedanstående tabell. De anmärkningar som inte låg inom de sju tidigare 

nämnda klassificeringar, lades på ”Andra anmärkningar”. Sådana anmärkningar var bland 

annat uttalanden om att revisorn blev vald efter räkenskapsåret, låneförbud, osäkra fodringar 

Figur 5.2.1  visar chi-två värderna för de tre olika företagsstorlekarna. 
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och förvaring av information utomlands.  Då denna kategori utgör flera anmärkningar 

tillsammans har vi bortsett från att  analysera den.  

 

Fördelningen bland anmärkningarna hos de olika företagsstorlekarna har också sammanställts 

i tabeller, dessa redovisas i bilagorna.  

 

Chi-två test har genomförts för respektive anmärkning för att undersöka om det föreligger ett 

signifikant samband med konkurs med en signifikansnivå på 5%. Alla anmärkningar utgår 

från ett kritiskt värde på 3,841 med en frihetsgrad.  Tabellerna redovisas i bilagorna.  

 

Tabellen visar antalet förekomna anmärkningar i de 225 undersökta orena 

revisionsberättelserna i kategorierna “konkurs” och “ej konkurs”.  

 

Going concern 

För att se om anmärkningen har ett samband med konkurs har följande hypoteser använts vid 

genomförandet av chi-två testet: 

 

H0 = Det finns inget signifikant samband mellan going concern och konkurs 

H1 = Det finns ett signifikant samband mellan going concern och konkurs 

Tabell 5.3.1 visar en sammanställd tabell av alla de anmärkningar som hittades i de 

undersökta orena revisionsberättelserna för alla företagsstorlekar. Totalt fann man 443 

anmärkningar. Tabellen visar exempelvis i kategorin  ej konkurs att 2,032% (9/443) av de 

totala anmärkningarna som hittades var anmärkningen brister i den interna kontrollen. 
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Av chi-två testet som utfördes fick vi ett värde på 3,651, vilket är mindre än det kritiska 

värdet och inom acceptansområdet. Nollhypotesen accepteras alltså och mothypotesen 

förkastas. Inget signifikant samband föreligger mellan anmärkningen going concern och 

konkurs.   

 

När revisorn anmärker i revisionsberättelsen om going concern innebär detta att det inom ett 

år framåt föreligger osäkerheter i företagets fortsatta drift. Av de orena revisionsberättelserna 

som undersöktes förekom anmärkningen going concern 11,061% totalt. Tabellen visar att 

majoriteten av företagen som fått denna anmärkning har gått i konkurs (6,998%), resterande 

företag som fick denna anmärkning och som inte har gått i konkurs var 4,063%. Företag som 

fortsätter att bedriva sin verksamhet med en going concern anmärkning har en risk för att gå i 

konkurs under en 12 månadsperiod. Därför kan en anmärkning om företagets fortsatta drift 

leda till att aktörer sådanna som kreditgivare eller leverantörer är mer aktsamma från att låna 

ut pengar eller leverera varor till företaget då det finns en risk att gå miste om sina intäkter. 

Banker och andra kreditgivare vill försäkra om företaget har förmågan att återbetala lånet 

samt räntan medan leverantörer vill vara säker på om de vågar leverera och ge kredit.  

 

En annan aktör som på ett  personligt sätt är mer beroende av företaget är de anställda som 

riskerar att mista sina jobb och därmed inkomster om företaget riskerar att gå i konkurs. 

Därför bör anställda vara vaksamma och ha andra jobb i åttanke. Upplysningarna i 

revisionsberättelsen blir enligt den nationalekonomiska teorin en försäkran för både interna 

och externa intressenter (Carrington, 2010).  

 

För att skydda sig själva undviker ofta revisorer att uttala sig om tvivel kring företagets 

fortsatta drift. Anledningen till detta är att ett uttalande om företagets fortsatta drift kan lätt 

leda till kritik mot revisorn. Vi anser därför att intressenter bör vara aktsamma när en sådan 

anmärkning kommer upp, även om ett samband mellan anmärkningen och konkurs inte 

hittades. Detta speciellt då revisorer enligt Arnold (2001) undviker att ge ut en sådan 

anmärkning.  

 

Anmärkningen going concern var den mest frekventa anmärkningen hos medelstora företag, 

där hälften av de som har fått denna anmärkning gick i konkurs (7,08%)
3
. Bland småföretag 

                                                           
3
 Se bilaga 1, tabell 1.7 
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samt mikroföretag var denna anmärkning även vanlig, där majoriteten hos både storlekarna 

har gått i konkurs (7,879%
4
 samt 6,061%

5
). Majoriteten för alla företag som har erhållit en 

oren revisionsberättelse med denna anmärkning har alltså gått i konkurs, vilket tyder på 

allvarligheten i denna anmärkning. Enligt vår studie har storleken på företagen inte en stor 

betydelse för erhållandet av denna anmärkning då statistiken för kategorin “konkurs” är 

relativt nära varandra hos alla företagsstorlekar, oavsett företagsstorlek har majoriteten av de 

som fått denna anmärkning gått i konkurs. 

 

Brister i den interna kontrollen  

Enligt tidigare studier har mindre företag lättare att gå i konkurs på grund av brister i den 

interna kontrollen.  

 

Den interna kontrollen är enligt Carrington (2010) något som den externa revisorn inte 

ansvarar för, den är inte en del av revisorns granskning utan mer som ett föremål för den. 

Denna anmärkning var i vår undersökning en av de minst förekommande (3,612%) där  

2,032 % av företagen inte har gått i konkurs medan 1,58% har gått i konkurs. 

 

Då den interna kontrollen utgör den interna redovisningen som företaget ansvarar för kan 

detta försvåra revisorns överblick över verksamheten. Det är därför svårt för en revisor att ge 

ut en sådan anmärkning, vilket kan vara en anledning till att den inte har förekommit så ofta i 

revisionsberättelserna som användes i vår undersökning.  

 

Vid utförandet av chi-två testet användes följande hypoteser: 

H0 = Det finns inget signifikant samband mellan brist i den interna kontrollen och konkurs 

H1 = Det finns ett signifikant samband mellan brist i den interna kontrollen och konkurs 

 

Chi-två testet som genomfördes visar ett värde på 0,225. Detta chi-två värde ligger inom 

acceptansområdet vilket innebär att nollhypotesen accepteras och mothypotesen förkastas. 

Inget signifikant samband föreligger mellan anmärkningen brister i den  interna kontrollen 

och konkurs. 

 

                                                           
4
 Se bilaga 1, tabell 1.6 

5
 Se bilaga 1, tabell 1.5 
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Skatter och avgifter 

Anmärkningen skatter och avgifter är den mest förekommande anmärkningen enligt 

undersökningen som utfördes i vår uppsats. 24,379% av de undersökta orena 

revisionsberättelserna innehöll denna anmärkning, varav 7,675% av företagen har gått i 

konkurs. Majoriteten av dem har däremot inte gått i konkurs (16,704%). 

 

Vid utförandet av chi-två testet användes följande hypoteser: 

H0 = Det finns inget signifikant samband mellan skatter/avgifter och konkurs 

H1 = Det finns ett signifikant samband mellan skatter/avgifter och konkurs 

 

Det utförda chi-två testet visar att det finns ett signifikant samband mellan anmärkningen 

skatter och avgifter och konkurs, med ett chi-två värde på 16,871. Nollhypotesen förkastas 

och mothypotesen accepteras.    

 

Enligt UC och Skatteverket är denna anmärkning den mest förekommande och även den 

allvarligaste efter anmärkningen förbrukat aktiekapital (Brännström och Skough, 2007). 

Utifrån intressentmodellen  är en av intressentgrupperna stat och kommun. När företag inte 

betalar in sina skatter och avgifter går staten och kommunen miste om sina intäkter, då de vid 

företagskonkurser inte prioriteras för sina skattfordringar (FRL 18§). Av den anledningen är 

denna anmärkning en av de allvarligaste hos både UC samt Skatteverket, som registrerar 

anmärkningar för kreditrating respektive bedömningar av riskområden för de kommande 

skatterevisionerna (Brännström och Skough, 2007). Vår undersökning visar däremot att 

majoriteten av företagen som har erhållit denna anmärkning inte har gått i konkurs. Det 

innebär dock inte att  intressenterna bör vara mindre vaksamma. I och med att det finns 

företag som har gått i konkurs efter att erhållit anmärkningen skatter och avgifter finns det en 

stor sannolikhet att detta kan förekomma i framtiden då den är så pass frekvent. Detta är även 

bekräftat av Brännström och Skoughs studie (2007) samt av sambandet som hittades mellan  

denna anmärkning och konkurs i vår studie.  

 

Denna anmärkning var mycket frekvent hos både småföretag samt mikroföretag, men 

majoriteten låg hos företag som inte har gått i konkurs (15,758%
6
 för respektive storlek). 

                                                           
6
 Se bilaga 1, tabell 1.5 och 1.6 
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Detta skiljer sig inte mycket från de 10,909%
7
 hos mikroföretag som gick i konkurs. Om man 

endast kollar på kategorin “konkurs” hos småföretag är skatter och avgifter störst med sina 

8,485%
8
.    

 

Förbrukat aktiekapital  

Förbrukat aktiekapital är en av de tre mest frekventa anmärkningar som förekom med en 

procentsats på 13,544%. Majoriteten av företagen som erhöll denna anmärkning i de orena 

revisionsberättelserna låg i kategorin “konkurs” med 8,804% och resterande i  

“ej konkurs” med 4,74%.  

 

Vid utförandet av chi-två testet användes följande hypoteser: 

H0 = Det finns inget signifikant samband mellan förbrukat aktiekapital och konkurs 

H1 = Det finns ett signifikant samband mellan förbrukat aktiekapital och konkurs 

 

Vid genomförandet av chi-två testet hittades ett signifikant samband mellan denna 

anmärkning och konkurs. Chi-två värdet låg på 5,792, ett värde som överskrider det kritiska  

värdet och som accepterar mothypotesen och förkastarnollhypotesen.    

 

Förbrukat aktiekapital är enligt UC och Skatteverket den mest förekommande anmärkningen. 

Enligt de är denna anmärkning även den mest allvarliga. Företaget måste inom åtta månader 

återställa aktiekapitalet till 100%, annars är de skyldiga att ansöka om konkurs. Därför är 

denna anmärkning av stort allvar då företagen riskerar att gå i konkurs, vilket även framgår i 

vår undersökning där majoriteten av de företag som erhöll denna anmärkning gick i konkurs.  

 

Denna anmärkning var den mest frekventa anmärkningen hos mikroföretag som gått i 

konkurs, där de var en majoritet (13,333%
9

). Då vi redan har fått det bekräftat att 

mikroföretag har lättare för att gå i konkurs och vi nu även har fått bekräftat att denna 

anmärkning har ett samband med konkurs, ser vi detta som en anledning. Förbrukat 

aktiekapital är som tidigare nämnt den allvarligaste anmärkningen. Vi kan utifrån detta och 

vår undersökning konstatera att det är svårare för mikroföretag att återställa sitt aktiekapital  

efter att ha förbrukat hälften av den, vilket leder till konkurs.  

                                                           
7
 Bilaga 1, tabell 1.5 

8
 Bilaga 1, tabell 1.6 

9
 Bilaga 1, tabell 1.5 
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Denna anmärkning var även en av de mest förekommande bland små och medelstora företag, 

där 6,667%
10

 respektive 5,31%
11

 har gått i konkurs. Man kan tydligt se att en konkurs vid 

uppkomsten av denna anmärkning är mer frekvent ju mindre ett företag är.   

 

Anmärkningen om förbrukat aktiekapital kan få intressenter som kreditgivare samt 

leverantörer att se detta som ett varningstecken på att företaget inte kommer att kunna betala 

av sina skulder. En konsekvens av detta kan vara att kreditgivare i fortsättningen inte vill låna 

ut till företaget eller att leverantörer slutar leverera till företaget. Intressenterna bör här vara 

aktsamma vid förekomsten av denna anmärkning, då risken för att gå miste om sina intäkter 

är hög. 

 

Varken avstyrka eller tillstyrka fastställandet av RR /BR och disp. av vinsten 

Denna anmärkning är en av de minst förekommande i de orena revisionsberättelserna som 

analyserades (8,126%). Av de föreagen har 4,063% gått i konkurs och exakt lika många inte    

gått i konkurs. Detta då en sådan anmärkning oftast förekommer i börsbolag där aktieägarna 

och styrelsen är separerade. Majoriteten av företagen som undersöks i vår studie har ledning 

och ägare som samma person vilket innebär att urvalet inte är representativt för denna 

anmärkning.  

 

Vid utförandet av chi-två testet användes följande hypoteser: 

H0 = Det finns inget signifikant samband mellan varken avstyrka eller tillstyrka fastställandet 

av RR /BR och disp. av vinsten och konkurs 

H1 = Det finns ett signifikant samband mellan varken avstyrka eller tillstyrka fastställandet  

av RR /BR och disp. av vinsten och konkurs 

 

Chi-två testet gav oss ett värde på 0,00 som ligger inom acceptansområdet. Nollhypotesen 

accepteras och mothypotesen förkastas. Ett signifikant samband mellan denna anmärkning  

och konkurs förekommer inte.  

 

                                                           
10

 Bilaga 1, tabell 1.6 
11

 Bilaga 1, tabell 1.7 
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Avstyrka beviljande av ansvarsfrihet för VD och styrelseledamöter  

Enligt Farrugia och Baldacchino studie var denna anmärkning mer förekommande hos större 

företag i jämförelse med mindre. I vår undersökning var denna anmärkning den minst 

förekommande bland alla företagsstorlekar (2,257%) där 1,354%  av företagen som ehöll 

denna anmärkningar har gått i konkurs och 0,903% har inte gått i konkurs. 

 

När revisorn anmärker om VD och styrelseledamöters ansvarsfrihet innebär detta att de har 

agerat utanför ABL, ÅRL och bolagsordningen, och kan därmed leda till att de blir 

ersättningsskyldiga. Enligt Gometz allvarlighetsskala är denna anmärkning den mest 

allvarliga. Aktieägarna bör därför vara vaksamma när en sådan anmärkning uppkommer. I 

vår undersökning var förekomsten av denna anmärkning minst vilket kan vara för att den är 

av så pass hög allvarlighetsgrad att den inte förekommer så ofta i de orena 

revisionsberättelserna, men även för att den förekommer mer i börsbolag än hos mindre 

företag. Urvalet är även här inte representativt för denna anmärkning.  

 

Vid utförandet av chi-två testet användes följande hypoteser: 

H0 = Det finns inget signifikant samband mellan avstyrka beviljande av ansvarsfrihet för VD 

och styrelseledamöter och konkurs 

H1 = Det finns ett signifikant samband mellan avstyrka beviljande av ansvarsfrihet för VD 

och styrelseledamöter och konkurs 

 

Av det genomförda chi-två testet uppkom ett chi-två värde på 0,405 vilket innebär att det inte 

finns ett signifikant samband mellan anmärkningen och konkurs. Nollhypotesen accepteras  

och mothypotesen förkastas.  

 

Sent inlämnad årsredovisning 

Sent inlämnad årsredovisning är en av de tre mest förekommande anmärkningar i de 

analyserade orena revisionsberättelserna (22,348%). Majoriteten av företagen som har fått 

denna anmärkning har inte gått i konkurs (15,801%), medan 6,546% har gått i konkurs.     

 

Vid utförandet av chi-två testet användes följande hypoteser: 

H0 = Det finns inget signifikant samband mellan sent inlämnad årsredovisning och konkurs 

H1 = Det finns ett signifikant samband mellan sent inlämnad årsredovisning och konkurs 
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Utifrån det genomförda chi-två testet fick vi ett chi-två värde på 19,116. Detta tyder på att det 

föreligger ett signifikant samband mellan anmärkningen sent inlämnad årsredovisning och 

konkurs då värdet överskrider det kritiska värdet. Nollhypotesen förkastas och mothypotesen 

accepteras. 

 

Anmärkningen sent inlämnad årsredovisning är enligt UC och Skatteverket en av de mest 

allvarliga samt mest förekommande. Trots att majoriteten av företagen som erhöll denna 

anmärkning i vår undersökning inte har gått i konkurs, fick vi ett samband. Vi anser att 

intressenterna därför fortfarande bör vara uppmärksamma. Detta då företagen har en kapacitet 

att manipulera sin ekonomiska ställning för att dölja viktig information från intressenterna.  

Sent inlämnad årsredovisning är en av de mest förekommande anmärkningar bland alla tre 

företagsstorlekar. Majoriteten av företagen som har fått denna anmärkning har inte gått i 

konkurs, men andelen av företagen som har gått i konkurs var störst hos mikroföretag 

(9,091%
12

) och minst hos medelstora företag (4,425%
13

). Detta kan vara för att mikroföretag 

har lättare för att gå i konkurs, och utgår man från påståendena ovan har de högre tendens för 

att dröja med årsredovisningen.  

 

På grund av mätfelet som gjordes i undersökningen kan sambanden och resultaten i vår 

analys vara missvisande. Ett inledande av konkurs är något som tar tid. Enligt vår 

undersökning tar det 1-2 år, vilket innebär att företagen med revisionsberättelser från 2010-

2011 fortfarande har en risk för att inleda konkurs. Resultaten i vår undersökning kan därför 

ändras om dessa företag inleder konkurs under denna tidsperiod, vilket är svårt att förutspå då 

detta är något som kan ske i framtiden. Revisionsberättelserna från år 2010-2011 är därmed 

inte jämförbara med revisionsberättelser från tidigare år som har haft längre tid för att inleda 

konkurs.   

 

Anmärkningarna som undersöks i studien påverkas av detta genom att fördelningen mellan 

“konkurs” och “ej konkurs” kan ändras om företagen med revisionsberättelserna från 2010-

2011 inleder konkurs. Detta mätfel kan resultera i att statistiken för undersökningen ändras 

vilket skulle påverka sambanden och resultaten. 

 

                                                           
12

 Bilaga 1, tabell 1.5 
13

 Bilaga 1, tabell 1.7 
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6. Slutsats och diskussion 

 

Här diskuterar vi slutsatsen av vår undersökning utifrån föregående kapitels analys och 

bekräftar om vi har analyserat det vi har avsett att undersöka.  
 

 

Tidigare forskning har påvisat att mindre företag har lättare att både gå i konkurs och erhålla 

en oren revisionsberättelse. Därför har vi analyserat och undersökt om det föreligger ett 

samband mellan företagens orena revisionsberättelse och konkurs. För att undersöka om 

storleken på ett företag har någon betydelse med konkurs har även det sambandet analyserats. 

Anmärkningarna som uppkommer i de orena revisionsberättelserna och förhållandet mellan  

de och konkurs har även undersökts.  

 

Vid insamlingen av revisionsberättelserna för respektive företagsstorlek upptäckte vi att det 

blev svårare att hitta orena revisionsberättelser ju större företaget var, speciellt hos 

medelstora företag. Detta tyder på att mindre företag har lättare att erhålla en oren 

revisionsberättelse i jämförelse med större företag, som även Keasey (1988) har påpekat. 

 

Utifrån det utförda chi-två testet kan vi konstatera att det finns ett signifikant samband mellan 

aktiebolagens orena revisionsberättelser och konkurs trots att majoriteten av de företag som 

erhållit en oren revisionsberättelse inte har gått i konkurs (67, 11%). Risken för att gå i 

konkurs är trots detta större hos företagen som har erhållit en oren revisionsberättelse än de 

företagen med rena revisionsberättelser. Aktörerna i intressentmodellen bör därför vara 

aktsamma när revisionsberättelsen avviker  från standardutformningen RS 709. 

 

Storleken på ett företag har en betydelse i företagskonkurser enligt undersökningen som 

utfördes. Ju mindre ett företag är desto större är risken för att gå i konkurs. Det föreligger 

alltså ett negativt samband mellan företagsstorlekar och konkurs, något som även tidigare 

forskare som Shumway (2001) och Charitou (2004) har kommit fram till i sina studier. 

Mikroföretag har större risk för att gå i konkurs och erhålla en oren revisionsberättelse än 

större företag, vilket bekräftar både Ohlsons (1980) och Keasey (1988) studie.    

 

De mest frekventa anmärkningarna som förekom i de orena revisionsberättelserna i vår 

undersökning var skatter och avgifter (24,379%), sent inlämnad årsredovisning (22,348%) 
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samt förbrukat aktiekapital (13,544%). Jämfört med resterande anmärkningar var det endast 

dessa anmärkningar som hade ett samband med konkurs vid utförandet av chi-två testen. 

Dessa tre anmärkningar är enligt UC och Skatteverket de vanligaste. Även Brännström och 

Skough (2007) har kommit fram till samma resultat i sin studie.  

 

Fördelningen mellan de mest förekommande anmärkningarna bland företag som gick i 

konkurs skiljde sig åt i de olika företagsstorlekarna. Värt att nämna här är att man tydligt kan 

se att fördelningen bland anmärkningarna blir högre ju mindre ett företag är. Mikroföretag 

hade anmärkningen förbrukat aktiekapital (13,333%) som den mest förekommande, små 

företag hade skatter och avgifter (8,485%) medan medelstora företag hade going concern 

(7,08%). Tidigare studier påvisar att brister i den interna kontrollen hos de mindre företagen 

är en av de faktorer som leder till att de lättare går i konkurs i jämförelse med de större 

företagen. Detta visade sig vara det motsatta i vår undersökning då anmärkningen brister i 

den interna kontrollen var den minst förekommande anmärkningen bland alla tre 

företagsstorlekar.  

 

Något som är märkbart är att vi i vårt resultat fann 100 företag med 74 orena samt 26 rena 

revisionsberättelser som har gått i konkurs men där endast 31 av dem har fått anmärkningen 

going concern. Detta bekräftar Öhmans (2007) påstående om att revisorer är försiktiga när de 

uttalar sig om företagets fortsatta drift för att skydda sig själva från att bli 

skadeståndsansvariga. Enligt den nationalekonomiska teorin om försäkring, försäkrar 

revisorn sig själv från att bli ersättningsskyldig till aktörer i intressentmodellen (Carrington, 

2010). Lennox (1999) menar att en bedömning av ett företags framtida fortlevnad allmänt är 

svårt att förutse för revisorn. 

 

Revisionsberättelsen kan ses som en försäkran, förbättran och försäkring för intressenterna 

enligt den nationalekonomiska traditionen. Intressenterna vill vara säkra på att företagets 

ekonomiska information är tillförlitlig. Denna säkerhet blir större genom att den finansiella 

informationen granskas av en oberoende revisor som även strävar efter att förbättra 

revisionen genom att lyssna på kraven  intressenterna  har på revisionen (Carrington, 2010). 

Vi kan därför dra slutsatsen om att revisionen är väldigt viktig för redovisningen och 

kvaliteten på de finansiella rapporterna. Ett “bevis” på detta är att de tre mest förekommande 

anmärkningarna, både i vår undersökning och i studien som utfördes av Brännström och 

Skough (2007), är sådana som inte kan rättas till i efterhand utan uppkommer vid underskott 
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och dåliga rutiner. Anmärkningar som exempelvis behandlar företagets resultaträkning och 

balansräkning förekommer sällan, då de hinner rättas till med hjälp av revisorns 

påpekanden.   

 

Urvalet som utförts är inte representativt för alla revisionsberättelser samt anmärkningar som 

undersöktes. Antalet undersökta revisionsberättelser är inte representativ för att resultatet ska 

kunna generaliseras. Anmärkningar som varken avstyrka eller tillstyrka fastställandet av RR 

/BR och disp. av vinsten samt avstyrka beviljande av ansvarsfrihet för VD och 

styrelseledamöter förekommer mest bland börsnoterade företag som undersökningen inte 

baserade sig på. Uppsatsen borde ha utgått från ett större urval där fler revisionsberättelser 

inklusive börsbolag analyseras för att få ett mer representativt resultat som kan generaliseras 

för alla aktiebolag och tillämpas på alla anmärkningar. Detta, tillsammans med en tidigare 

period, skulle ha gett oss ett mer trovärdigt och tillförlitligt resultat.  

 

6.1 Förslag till vidare forskning 
Det skulle vara intressant att undersöka hur anmärkningarna skiljer sig åt bland 

revisionsbyråer och analysera vilka anmärkningar respektive byrå anmärker om mest, en  

fråga som ofta dök upp under studiens gång.  

 

En annan aspekt är hur förvaltningsberättelsen förhåller sig till konkursförutsägelser och 

jämföra detta med revisionsberättelsen. Det skulle även vara av intresse att se hur pass ofta 

företagsledningen rapporterar om företagets fortsatta drift i förvaltningsberättelsen och 

jämföra detta med revisorns uttalande i revisionsberättelsen. Finns det någon skillnad i hur de 

båda parterna rapporterar om going concern? Undviker någon av dem att rapportera om detta 

mer än den andra? Finns det något mönster, i så fall hur ser det ut? 
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Bilaga 1 

 

Tabell 1.1 Chit-två för revisionsberättelserna 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tabell 1.2 Chi-två för mikroföretag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expected counts are printed below observed counts 

Chi-Square contributions are printed below expected 

counts 

 

Konkurs  Ej konkurs  Total 

    1       26         199    225 

         50,00      175,00 

        11,520       3,291 

 

    2       74         151    225 

         50,00      175,00 

        11,520       3,291 

 

Total      100         350    450 

 

Chi-Sq = 29,623; DF = 1 

 

Expected counts are printed below observed counts 

Chi-Square contributions are printed below expected 

counts 

 

Ej 

       Konkurs   konkurs  Total 

    1       34       41     75 

         20,50    54,50 

         8,890    3,344 

 

    2        7       68     75 

         20,50    54,50 

         8,890    3,344 

 

Total       41      109    150 

 

Chi-Sq = 24,469; DF = 1; P-Value = 0,000 
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Expected counts are printed below observed counts 

Chi-Square contributions are printed below 

expected counts 

 

Ej 

       Konkurs  konkurs  Total 

    1       13       62     75 

         18,50    56,50 

         1,635    0,535 

 

    2       24       51     75 

         18,50    56,50 

         1,635    0,535 

 

Total       37      113    150 

 

Chi-Sq = 4,341; DF = 1; P-Value = 0,037 

 

Tabell 1.3 Chi-två för småföretag 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1.4 Chi-två för medelstora företag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expected counts are printed below observed counts 

Chi-Square contributions are printed below 

expected counts 

 

Ej 

       Konkurs  konkurs  Total 

    1        6       69     75 

         11,00    64,00 

         2,273    0,391 

 

    2       16       59     75 

         11,00    64,00 

         2,273    0,391 

 

Total       22      128    150 

 

Chi-Sq = 5,327; DF = 1; P-Value = 0,021 
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Anmärkningar Konkurs Ej konkurs Totalt 

Going concern (Fortsatt drift) 10 (6,061%) 5 (3,03%) 15(9,091%) 

Brister i den interna kontrollen 2 (1,212%) 5 (3,03%) 7(4,242%) 

Skatter och avgifter 18 (10,909%) 26 (15,758%) 44(26,667%) 

Förbrukat Aktiekapital 22 (13,333%) 9 (5,455%) 31(18,788%) 

Varken avstyrka/ tillstyrka resultat- och 

balansräkning samt disponering av 

vinsten 

7 (4,242%) 6 (3,636%) 13(7,879%) 

Avstyrka beviljande av ansvarsfrihet för 

VD och styrelseledamöter 

- 4 (2,424%) 4(2,424%) 

Sent inlämnad årsredovisning 15 (9,091%) 20 (12,121%) 35(21,212%) 

Andra anmärkningar 7 (4,242%) 9 (5,455%) 16(9,697%) 

 

 

Anmärkningar Konkurs Ej konkurs Totalt 

Going concern (Fortsatt drift) 13 (7,879%) 5 (3,03%) 18 (10,909%) 

Brister i den interna kontrollen 4 (2,424%) 3 (1,818%) 7 (4,242%) 

Skatter och avgifter 14 (8,485%) 26 (15,758%) 40 (24,242%) 

Förbrukat aktiekapital 11 (6,667%) 6 (3,636%) 17 (10,303%) 

Varken avstyrka/ tillstyrka resultat- och 

balansräkning samt disponering av 

vinsten 

7 (4,242%) 7 (4,242%) 14 (8,485%) 

Avstyrka beviljande av ansvarsfrihet 

för VD och styrelseledamöter 

6 (3,636%) - 6 (3,636%) 

Sent inlämnad årsredovisning 9 (5,455%) 24 (14,545%) 33 (20%) 

Andra anmärkningar 10 (6,061%) 20 (12,121%) 30 (18,183%) 

 

Tabell 1.5 visar de anmärkningar som hittades i de undersökta orena revisionsberättelserna 

för mikroföretag. Totalt fann man 165 anmärkningar. Tabellen visar exempelvis att 13,333% 

(22/165) av de totala anmärkningarna för mikroföretag som hittades var anmärkningen 

förbrukat aktiekapital.  

Tabell 1.6 visar de anmärkningar som hittades i de undersökta orena revisionsberättelserna 

för småföretag. Totalt fann man 165 anmärknignar. Tabellen visar exempelvis i kategorin 

konkurs att 5,455 % (9/165) av de totala anmärkningarna för småföretag som hittades var 

anmärkningen ”Sent inlämnad årsredovisning”  
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Anmärkningar Konkurs Ej konkurs Totalt 

Going concern (Fortsatt drift) 8 (7,08%) 8 (7,08%) 16 (14,159%) 

Brister i den  interna kontrollen 1 (0,885%) 1 (0,885%) 2 (1,77%) 

Skatter och avgifter 2 (1,77%) 22 (19,469%) 24 (21,239%) 

Förbrukat Aktiekapital 6 (5,31%) 6 (5,31%) 12 (10,619%) 

Varken avstyrka/ tillstyrka resultat- 

och balansräkning samt disponering 

av vinsten 

4 (3,54%) 5 (4,425%) 9 (7,965%) 

Avstyrka beviljande av ansvarsfrihet 

för VD och styrelseledamöter 

- - - 

Sent inlämnad årsredovisning 5 (4,425%) 26 (23,009%) 31 (27,434%) 

Andra anmärkningar 11(9,735%) 8 (7,08%) 19 (16,814%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1.7 visar de anmärkningar som hittades i de undersökta orena revisionsberättelserna 

för medelstora företag. Totalt fann man 113 anmärknignar. Tabellen visar exempelvis i båda 

kategorierna konkurs och ej konkurs att 7,08 % (8/113) av de totala anmärkningarna för 

medelstora företag som hittades var anmärkningen ”Going concern”. 
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Bilaga 2 - Anmärkningar 

Going Concern 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brister I den interna kontrollen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skatter och avgifter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expected counts are printed below observed 

countsChi-Square contributions are printed below 

expected counts 

 

Konkurs  Ej konkurs  Total 

    1      412         425    837 

        418,50      418,50 

         0,101       0,101 

 

    2       31          18     49 

         24,50       24,50 

         1,724       1,724 

 

Total      443         443    886 

 

Chi-Sq = 3,651; DF = 1; P-Value = 0,056 

 

Expected counts are printed below observed counts 

Chi-Square contributions are printed below 

expected counts 

 

Konkurs  Ej konkurs  Total 

    1      436         434    870 

        435,00      435,00 

         0,002       0,002 

 

    2        7           9     16 

          8,00        8,00 

         0,125       0,125 

 

Total      443         443    886 

 

Chi-Sq = 0,255; DF = 1; P-Value = 0,614 

 

Expected counts are printed below observed counts 

Chi-Square contributions are printed below 

expected counts 

 

Konkurs  Ej konkurs  Total 

    1      409         369    778 

        389,00      389,00 

         1,028       1,028 

 

    2       34          74    108 

         54,00       54,00 

         7,407       7,407 

 

Total      443         443    886 

 

Chi-Sq = 16,871; DF = 1; P-Value = 0,000 
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Förbrukat aktiekapital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avstyrka/tillstyrka RR och BR samt disponering av vinsten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avstyrka beviljande av ansvarsfrihet för VD och styrelseledamöter 

 

 

 

 

 

 

 

Expected counts are printed below observed counts 

Chi-Square contributions are printed below 

expected counts 

 

Konkurs  Ej konkurs  Total 

    1      404         422    826 

        413,00      413,00 

         0,196       0,196 

 

    2       39          21     60 

         30,00       30,00 

         2,700       2,700 

 

Total      443         443    886 

 

Chi-Sq = 5,792; DF = 1; P-Value = 0,016 

 

Expected counts are printed below observed counts 

Chi-Square contributions are printed below 

expected counts 

 

Konkurs  Ej konkurs  Total 

    1      425         425    850 

        425,00      425,00 

         0,000       0,000 

 

    2       18          18     36 

         18,00       18,00 

         0,000       0,000 

 

Total      443         443    886 

 

Chi-Sq = 0,000; DF = 1; P-Value = 1,000 

 

Expected counts are printed below observed counts 

Chi-Square contributions are printed below 

expected counts 

 

Konkurs  Ej konkurs  Total 

    1      437         439    876 

        438,00      438,00 

         0,002       0,002 

 

    2        6           4     10 

          5,00        5,00 

         0,200       0,200 

 

Total      443         443    886 

 

Chi-Sq = 0,405; DF = 1; P-Value = 0,525 
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Sent inlämnad årsredovisning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expected counts are printed below observed counts 

Chi-Square contributions are printed below 

expected counts 

 

Konkurs  Ej konkurs  Total 

    1      414         373    787 

        393,50      393,50 

         1,068       1,068 

 

    2       29          70     99 

         49,50       49,50 

         8,490       8,490 

 

Total      443         443    886 

 

Chi-Sq = 19,116; DF = 1; P-Value = 0,000 
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Bilaga 3  - Oren revisionsberättelse 
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Bilaga 4 - Ren revisionsberättelse 
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Bilaga 5 - Aktiebolag 
 

Mikro företag 

Krösamajorna AB 

Färjan El & Bygg AB 

Pejla In AB 

Abisko Mountain Lodge AB 

Active Inredning & Montage Sverige AB 

Allmänna Göteborgs Skyltmakeri AB 

AUTO TEAM VÄST AB 

CK Security Consulting AB 

Columbitech AB 

För Smått i Helsingborg AB 

Gratia AB 

Höganäs Träprofiler Aktiebolag 

I & B Eriksson Livs Aktiebolag 

Jerngrytan AB 

Järfälla Godis AB 

Kami Sport AB 

Leanders Golv Aktiebolag 

Läkarhusen i Dalarna AB 

M Törnros Åkeri Aktiebolag 

Mats Appel Livs AB 

Molkom Industri Aktiebolag 

Nordic Profit Provider AB 

NRE Markanläggningar AB 

Parkeringstjänst Väst Aktiebolag 

ProBike i Västerås Aktiebolag 

SebexBygg AB 

Student Competitions AB 

Tallhöjdens Kött & Chark AB 

Tosseryds Taxi Aktiebolag 

WN Frakt Aktiebolag 

Överums Livs Aktiebolag 

Alsjökulla Skogsentreprenad Aktiebolag 

City Livs J & J AB 

Conlib AB 

Emmoths Maskin Entreprenad Kiruna AB 

Kim Källs Livs Aktiebolag 

Landerstedt Slakteri Aktiebolag 

Nordic Market Key NMK Aktiebolag 

Pekan VVS AB 

Sanduggla OxxO AB 

Valla Industrier Aktiebolag 

B S Bygg och Montage i Alingsås AB 

BT Lego AB 

Cai & Chen Travel Service AB 

J.S.B. Storstad AB 

J & P Mode i Varberg AB 

Kalmarsundhus AB 

Nixt Aktiebolag 

NORALU AB 

Nord Center Sweden AB 

Peperoncino AB 

Restaurang Herrestad AB 

Reståra AB 

Sejdaj Bygg AB 

Standort Connectivity Aktiebolag 

Stålcenter i Gävle AB 

Bilhuset i Strömsund AB 

Järås Mat & Fest AB 

Motell Göta Älv Aktiebolag 

Norrtälje Quality Wear Aktiebolag 

P E Nyströms Skog AB 

Sundaily Norden AB 

Texconlight Sweden AB 

Övertorneå Service Centrum AB 

Allproffs Sverige AB 

EJ Bygg AB 

Restaurang Adriano AB 

Scandinavian Salon Trading AB 

Söders Bil i Kristianstad AB 

Antheli AB 

Byggeri Byggerbra i Skåne AB 

Duveholms Rehab Center AB 

Enkrona AB 

Spicy wok i Degerfors AB 

Professional Project Systems Sverige 

Aktiebolag 

Knivsta Grävmaskin AB 

Korpilombolo Träfrakt Aktiebolag 

Kran- och Grävcentralen Aktiebolag 

Kungsbacka Låsservice Aktiebolag 

Lars Kristiansson Bil Aktiebolag 

Lempi Juuso Konfektion Aktiebolag 

Lena & Eiras Livs i Almunge AB 

Lärbro Livs Aktiebolag 

Mandus Wire AB 

Manuels Inmobiliaria AB 

Odelius New Media Aktiebolag 

Ove Andersson Åkeri Aktiebolag 

PA Nordén o Co AB 

Pappershuset R H Försäljnings Aktiebolag 

Persson Båt Aktiebolag 

Plåt & Svets i Rumma Aktiebolag 

Pålsboda Åkeri AB 

Regula Systems AB 

REVEX Aktiebolag 

RIAL Fastighetsbyrå AB 

Skantz Distribution Aktiebolag 

Stall Tilly AB 

Stockholms Internationella Handelsskola AB 

Ström & Andersson Plåtslageri i Skövde 

Aktiebolag 

Stängselbolaget Sture Sahlström Aktiebolag 

Svevind AB 

Thage Svanbergs Transport Aktiebolag 

Tomas Pettersson Trav AB 

TORBJÖRN Trav AB 

Trailerfixarna i Göteborg AB 
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Triator Larm Tele Data AB 

Uppländsk Trädfällning Aktiebolag 

Övertorneå Elektriska Aktiebolag 

Övertorneå Revision AB 

Öxabäcks Måleri Aktiebolag 

A.K s Snickeri Aktiebolag 

Acconia Resultatskap AB 

AffärsIT i Skandinavien AB 

Ale Blomman Aktiebolag 

Alfta Plåtslageri Aktiebolag 

A Search Aktiebolag 

Br Sirviö Åkeri AB 

Bröderna Heneskär Åkeri Aktiebolag 

Gerdas Bageri Aktiebolag 

Hedströms Byggservice i Alfta AB 

Inseptum Care Aktiebolag 

Isfritt Handel AB 

Olov Wernerssons Åkeri Aktiebolag 

Kebol Eldesign AB 

Kenneth Johanssons Åkeri i Gåsvik 

Aktiebolag 

Kolsebro – Snötomta Skogsavverkning AB 

Kooperativet i Göteborg AB 

Lackcenter i Alingsås Aktiebolag 

M. Jonasson Bygg i Öxabäck Aktiebolag 

Move it Kassaskåpsflyttarna AB 

Mäklarhuset Wallster & Strömberg Aktiebolag 

Nalle Johansson Golv Aktiebolag 

Nya Surte Mekaniska Verkstads Aktiebolag 

Robotcenter Laxå AB 

Roger Karlsson Revisionsbyrå Aktiebolag 

Skylt Text & Design i Borås Aktiebolag 

Snickeri & Bygg i Silfors AB 

Svenska Storgolv AB 

Timrå Elmontage AB 

Tjust Maskinteknik Aktiebolag 

Tornedalens Byggnads AB 

Ume Last AB 

Villa Leva AB 

Alfta Skärteknik AB 

C.Kent Trading AB 

Hillbris Cykel & Sport AB 

Loctech Aktiebolag 

Jari Rahm Bygg AB 

M J M i Luleå AB 

AnSa Protection Aktiebolag 

 

Småföretag 

3D Dentomed Dental Development AB 

A. MADSENS TAKSERVICE 

AKTIEBOLAG 

A.R.G Takmåleri & Service AB 

A Lundgren Smide AB 

Andersson & Jansäter Entreprenad AB 

Arqdesign Byggprodukter AB 

Bevakningskompaniet Sverige AB 

Bo-Ying Lin Ye Restaurant Aktiebolag 

Byggfabriken i Malmö AB 

Byggnadsfirman Mattsson & Nilsson 

Aktiebolag 

Cederlöfs Plattsättning Aktiebolag 

Condere Bygg AB 

Containerservice Sverige AB 

Convegno AB 

Databyrån i Visby AB 

Enebytorgshallen Aktiebolag 

EPAM Systems (Nordic) AB 

European House of Beds Sweden AB 

Flemingsbergs Elektriska Aktiebolag 

Forslunds Tvätt AB 

Fredéns Transport Aktiebolag 

Furniture Consulting Järfälla AB 

Golv & Kakelcenter i Halmstad AB 

GURK RESTAURANG AB 

Hans Arvidssons Tandtekniska Laboratorium 

Aktiebolag 

InfoOne i Sverige AB 

Ingemar Erikssons Rörledningsfirma 

Aktiebolag 

Ingvar Persson i Skövde AB 

Kämpa Frakt Aktiebolag 

Lindgrens Mark Aktiebolag 

Lumesse AB 

Länets Lyft- och Hisservice Aktiebolag 

MAN Diesel & Turbo Sverige AB 

Midohtek El AB  

Music & Lights i Västerås Aktiebolag 

NFS Group AB 

Nordisk Miljöteknik Sweden AB 

NVC Företagsutveckling i Göteborg AB 

Nya Aktiebolaget Melleruds Elektriska Affär 

Power Challenge Sweden AB 

Roger Gustafsson Mekaniska Aktiebolag 

Ronald Seger Transport Aktiebolag 

Rönnebergarna AB 

Sollentuna Billackering Aktiebolag 

Spintop Netsolution AB 

Sydsverige Entreprenad AB 

Södra Stockholms Casino Aktiebolag 

Takjour Entreprenad i Stockholm AB 

Tigercat AB 

TreeFurn i Tibro AB 

Arboga-Kungsör Plåt Aktiebolag 

A.C.J.M. Björklunds Industri & Va 

Entreprenad AB 

AB Budkontakt 

Aktiebolaget Laxforsens Måleri 

Karlskoga Rostskydds Aktiebolag 

Noréns TM AB 

Ulf Selin Maskin & Transport i Älandsbro AB 
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Vilja AB 

Vinslövs Sten AB 

Våxtorp Partners AB 

Aktiebolaget Tingstad Snickeri- & Inredningar 

Assistansteamet i Blekinge AB 

ATMOS AB 

EMI Eskilstuna Modellindustri Aktiebolag 

Outside Scandinavia Aktiebolag 

Restaurang Invest i Norrköping AB 

Walmar Plast AB 

Åslunds Skogs Aktiebolag 

ÖRN-Prefab AB 

C M I Golf AB 

Environiq AB 

Oversea labs Sweden AB 

AB Cotherm Energy 

AB Jobblyftet 

Butiksbyggarna Euronova AB 

BRA Inredning i Nerike AB 

Cardif Nordic AB 

D-Link Aktiebolag 

Efva Attling Stockholm Aktiebolag 

El & Signal Byggnad i Alfta AB 

Ericson & Saether Aktiebolag 

Flexoprint Aktiebolag 

Helsinge Vatten AB 

Internet Protocolnett AB 

I-sport i Linköping AB 

J.O. Ohlssons Träindustri Aktiebolag 

J A F Livs Aktiebolag 

Lapporten AB 

LK Valves Aktiebolag 

Malmfältens Kross AB 

Maritime Transport & Agencies in 

Gothenburg AB 

Nolans Mekaniska AB 

Olle Dahl Såg Aktiebolag 

P Å Lågprishandel AB 

PHASEIN AB 

Rivning, Återvinning, Demontering i Sverige 

Aktiebolag 

Romella Holding AB 

Rörfixaren i Stockholm Aktiebolag 

Sandrew Metronome  Distribution Sverige AB 

Släp och Lastbilspåbyggnader i Övertorneå 

AB 

Sportmanship Marin AB 

S-Post AB 

SuperOffice Sweden AB 

SYSteam Retail Helsingborg nAB 

Sörensens Livs Aktiebolag 

Teka Decor Aktiebolag 

Tommy Nordgrens Byggnadsfirma AB 

Tooltec Trestad Aktiebolag 

Bilinvest i Umeå AB 

Trifolium Invest Aktiebolag 

VG Scienta Aktiebolag 

Ymer Technology AB 

42 Telecom AB 

A.D.Café Förvaltning AB 

A K J Energiteknik Aktiebolag 

A Lind Maskin AB 

A Söderlindh i Sverige AB 

A+A Communication AB 

AB Bröderna Hall 

Aktiebolaget Karamellpojkarna 

Alfta Pall Aktiebolag 

Alftahallen AB 

Arvensis AB 

ATAB-Trappan AB 

Blomab i Alingsås Aktiebolag 

Candidator AB 

Champion Northern Europe AB 

Fromells Vip-Teknik Aktiebolag 

Grand Hotel i Alingsås Aktiebolag 

Haglöf & Nordkvist AB 

Hotel Skeppsholmen AB 

K-B Rör Aktiebolag 

KB Rör Holding AB 

Melin Förvaltnings Aktiebolag 

Rondellens Blommor Västergötland 

Aktiebolag 

Skara Gross AB 

Tage Johanssons Bilaktiebolag 

Crendo Fastighetsförvaltning i Skåne AB 

Iram AB 

Iram i Vetlanda AB 

Kneippbaden i Klockartorpet AB 

Management Personnel Services Sverige 

Aktiebolag 

Morgankane AB 

SCAN-CLEAN I ÖSTERGÖTLAND 

Aktiebolag 

Retur Service i Stockholm AB 

Plasma Surgical AB 

Stenberg & Co Måleri i Kungsbacka AB 

Topp i Brålanda AB 

Konditori Ambrosia AB 

Mark & Anläggningstjänst i Vaxholm AB  

 

Medelstora företag 

HKR Group AB 

Inotec Aktiebolag 

Pridenta AB 

Acta Finans AB 

Aller Tryck Aktiebolag 

Arkmek  Aktiebolag 

ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 

AKTIEBOLAG 

ArthroCare Europe Aktiebolag (publ) 
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Arvika Smide AB 

Axelssons Dea Mode AB 

BAMEK AB 

Belesia Lokalvård Aktiebolag 

BPJ Transport AB 

Carrier Aktiebolag 

Conagri AB 

Cybercom Sweden South AB 

Cybercom Sweden West AB 

DPNOVA AB 

EFM (Sverige) AB 

EuroPark Svenska Aktiebolag 

FMT Installation AB 

Formannen Aktiebolag 

Företagsutveckling i Solna AB 

Getupdated Sverige AB 

Gunnebo Nordic AB 

Hjelte Restaurang AB 

Honeywell Aktiebolag 

Industri-Matematik Aktiebolag 

Inflight Service Production Sweden AB 

IPEG Aktiebolag 

Jensen's Böfhus AB 

Kanik AB 

Komedianten Holding AB 

Komet Sverige AB 

Lasermax Roll Systems AB 

Legevisitten AB 

LSG Sky Chefs Sverige AB 

Mentor Communications Aktiebolag 

Mixmaster AB 

Mälarvärme Holding AB 

Nokia Siemens Networks AB 

Pilkington Sverige Aktiebolag 

Processkontroll PID AB 

Redpill Linpro AB 

Scandinavian Helicopter Partner Holding AB 

SDL Sweden AB 

Siemens Healthcare Diagnostics AB 

SMA Helicopter Rescue AB 

Staxered Invest AB 

Sweden Rent A Car AB 

SWT Swedtrac Nordic AB 

TELIGENT TELECOM AB 

ThyssenKrupp Elevator Sverige AB 

TIBCO Software AB 

Ulf Redig Företagsservice AB 

World Class Seagull International AB 

Apple Aktiebolag 

Cisco Systems (Sweden) Aktiebolag 

PPS Power Planning System Aktiebolag 

Aircall AB 

Shoppingsajterna Svenska AB 

CGDR Sverige AB 

Dala Berg AB 

Dentutech AB 

EntreprenadMaskinSpecialisten Försäljning i 

Sthlm AB 

Key Industries AB 

Polytec Composites Sweden AB 

Elator Aktiebolag 

Frog Construction & Diving AB 

Frog Marine Group AB 

Masonite Aktiebolag 

Resta Intressenter AB 

RY TRANS Aktiebolag 

TEGRY AB 

Vänersborgs Linjetrafik Aktiebolag 

Gå Lugnt Restauranger AB 

Göran Eriksson Maskintjänst Aktiebolag 

Hadesten REN AB 

Hasta Holding Aktiebolag 

Herenco Distribution Aktiebolag 

HiQ Skåne AB 

HoldIT Communication AB 

HOLfast AB  
Jayway Syd AB 

Jeansson Pilotti AB 

K J Eriksson Förvaltning Aktiebolag 

KRISS Aktiebolag 

L. Nilsson Speditionsaktiebolag 

Laurin Shipping Aktiebolag 

Mecel Aktiebolag 

Medius AB 

Mellansvenska Industriinstallationer AB 

Mellansvenska Industriinstallationer 

Kärnkraftsteknik AB 

Metalock Engineering Sweden AB 

Mora of Sweden AB 

National Express Terminal i Sundsvall AB 

NorrlandsOperan Aktiebolag 

Novozymes Biopharma Sweden AB 

Otirol Art AB 

PanLink AB 

Pichano Holding AB 

Porta Rossa Aktiebolag 

Proffice Aviation AB 

Prolympia AB 

Pålgård & Söner Kran Aktiebolag 

Regiondjursjukhuset Helsingborg AB 

Regiondjursjukhuset Strömsholm Aktiebolag 

RossingGruppen Holding AB 

Samariten Ambulans Aktiebolag 

Sandarna Transporter AB 

Sandberg & Jonsson Aktiebolag Scenkonst 

Västernorrland Aktiebolag  
Sensia Hälsa AB 

Sesab Holding AB 

SKAN LOG Lagerpartners Aktiebolag 

Stålöv AB 
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Sundsvalls Expressbyrå Aktiebolag 

Svensk Handel AB 

Söne Trafik Aktiebolag 

Taribo holding AB 

Teleopti AB 

Tele-Radio i Lysekil AB 

Trehörna Omsorger Aktiebolag 

Triona AB 

Trätrappor Norsjö AB 

ULNO AB 

Westin Buss Stockholm Aktiebolag 

Wingårdh och Medarbetare Aktiebolag 

Amendo Holding AB 

Backa Läkarhus AB 

EGCE AB 

Fatalist Partners AB 

GF Gästhemmens Förvaltnings AB 

H.F. Oral Care Aktiebolag 

Landro AB 

Lennart Örnmark Förvaltnings Aktiebolag 

NTI-skolan AB 

Oral Care Holding SWE AB 

Postpac Aktiebolag 

Premier Service Sverige AB 

Puts & Tegel i Örebro AB 

Relita Skadeservice AB 

Sverige Resor Krister Engdahl AB 

Torpheimergruppen AB 

Nirg AB 

Axcel Components AB 

Elator Holding AB 

Milljanären AB 

NovaCast Technologies AB 

Resta Sverige AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


