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FÖRORD  

För oss författare är revision ett spännande ämne som kontinuerligt utvecklas och förändras. Det 

är ett växande ämne inom företagsekonomin som berör många och vi hoppas att Ni läsare 

kommer dela vår uppfattning. Det har varit en rolig och lärorik resa att genomföra studien, och vi 

hoppas att detta framgår i uppsatsen. 

Generalsekreteraren i FAR, Dan Brännström, och hans kollega, Bengt Skough, höll en 

föreläsning på Södertörns Högskola den 19 mars 2013, där de berättade om organisationen FAR 

och branschen som helhet. Efter föreläsningen bollade vi uppsatsidéer med Dan, som gav oss nya 

infallsvinklar att utgå ifrån. Därför vill vi tacka honom för den hjälp vi fick. 

Vi vill även tacka våra opponenter och vår handledare, Jurek Millak, för all vägledning och kritik 

vi fått. 

Stockholm den 29 maj 2013. 

 

 

__________________________   __________________________ 

 Eleonor Pardue Haak     Ibla Makdesi-Elias 
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SAMMANFATTNING  

Examensarbete i företagsekonomi, Södertörns Högskola, redovisning och revision, C-nivå, 

VT 2013. 

Författare: Eleonor Pardue Haak och Ibla Makdesi-Elias 

Handledare: Jurek Millak 

Titel: Revisionsberättelsen – en prognostisering av konkurser. 

Bakgrund och problem: Det senaste decenniet har kännetecknats av en rad redovisnings- och 

revisionsskandaler. Alla dessa händelser har gett upphov till förändringar i revisionsbranschen, 

men främst av revisorns roll och betydelse. UC presenterade nyligen en rapport över konkurser 

som avslutats i april 2013. Det mönster som går att tyda är att de största ökningarna är inom 

byggindustrin, privata tjänster samt information och kommunikation. Revisorns roll i säkerheten 

av den redovisade ekonomiska informationen gör att denne ses som en kvalitetsstämpel gentemot 

tredje part. Det är därför viktigt att ta del av den information som ges i revisionsberättelsen. 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka onoterade företags anmärkning i den första orena 

revisionsberättelsen innan konkurs inletts. Syftet är vidare att finna samband som kan användas 

vid prognostisering av konkurser i olika branscher. 

Avgränsningar: Studien har avgränsats till små onoterade aktiebolag som inlett konkurs år 2012 

och som fått orena revisionsberättelser tidigast år 2002. 

Hypotes: Vår nollhypotes är att det inte finns något signifikant samband mellan typen av första 

anmärkningen som ett företag fått, och hur länge det varit verksamt efter att det fått 

anmärkningen. 

Metod: Vi har använt oss av sekundärdata av stickprovskaraktär i form av 277 orena 

revisionsberättelser. Stickprovet är taget ur en total population på 993 företag och ger ett 

representativt urval. Dessutom används ett antal teorier och modeller för att koppla till vårt 

resultat. 

Resultat och slutsats: Utifrån vårt resultat kan vi se att det typiska bolaget är ett bolag i 

byggbranschen, blir i genomsnitt sju år gammalt och får anmärkning ”hot mot fortsatt drift” som 
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första anmärkning. Hypotesprövningen resulterade i att nollhypotesen inte förkastades. Det finns 

alltså inget signifikant samband mellan typen av första anmärkningen och hur länge företaget 

levde vidare efter att det fått anmärkningen. 

Nyckelord: Revisionsberättelse, oren revisionsberättelse, revision, revisor, anmärkningar, 

konkurs. 
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ABSTRACT 

Title: The audit report – forecasting potential bankruptcy. 

Background: The last decade has been characterised by a series of accounting and auditing 

scandals. All these incidents have led to changes in the accounting profession, mostly the 

auditor's role and importance. UC recently presented a report on bankruptcies that were finalised 

in April 2013. A pattern found suggests that the largest increases in number of companies going 

bankrupt are in the construction industry, private services, and in information and 

communication. The auditor's role in the reliability of the reported financial information ensures 

that he/she is seen as a seal of quality towards third parties. Therefore, it is important to take 

notice of the information provided in the audit report. 

The aim: The purpose of this essay is to examine adverse opinions in the non-listed company’s 

first qualified audit report before the company gave notice of bankruptcy. The aim is also to find 

a connection that can be used when forecasting bankruptcies in different industries.   

Delimitations: The essay is restricted to examine only small non-listed companies that embarked 

in bankruptcy during 2012 and unqualified audit reports from earliest 2002. 

Hypothesis: Our null hypothesis is "there is no significant relationship between the type of the 

first adverse opinion that a company gets is, and how long it survives after it received the adverse 

opinion"  

Method: We have used secondary data and made a random sample of 277 qualified audit 

reports. The sample is taken from a total population of 99 companies and gives us a 

representative sample. In addition, a number of theories and models are included to connect to 

our results. 

Results and conclusion: Based on our results, we can conclude that the typical company is a 

company in the construction industry, it is about six years old, and gets “threat to the continued 

operation” as the first discrepancy. The hypothesis test resulted in the null hypothesis not being 

rejected. Thus, there is no significant relationship between the type of first adverse opinion that a 

company gets is, and how long it survives after it received the adverse opinion.  

Key words: Audit report, unqualified audit report, audit, accountant, remarks, bankruptcy. 
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FÖRKORTNINGAR  

ABL   Aktiebolagslagen 

IAS   International Accounting Standards  

ISA   International Standard on Auditing  

RS   Revisionsregelverket  

PRV   Patent- och registreringsverket 

UC   Affärs- och kreditupplysningsföretag  

ÅRL    Årsredovisningslag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

BEGREPPSDEFINITIONER  

FAR   

Är en branschorganisation för auktoriserade och godkända revisorer samt redovisningskonsulter 

och rådgivare inom branschen. 

 

Revision  

En granskning av ett företags, eller annan organisations, redovisning med syfte att ge uppgifter 

om redovisningens och förvaltningens tillförlitlighet.  

 

Årsredovisning  

En offentlig rapport med ekonomisk och finansiell information som ges ut av företaget. 

Rapporten ges ut senast sex månader efter räkenskapsårets slut.  

 

Revisionsberättelsen  

Efter att revisorn granskat bolagets årsredovisning, bokföring och styrelsens- och verkställande 

direktörens förvaltning, avger revisorn en rapport.  

 

Ren revisionsberättelse  

Är utformad enligt standardutformningen och innehåller inte några anmärkningar.  

 

Oren revisionsberättelse  

Innebär att revisionsberättelsen innehåller anmärkningar. 

 

Going concern 

Betyder att företaget måste antas fortsätta leva inom den närmsta överskådliga framtiden.  
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1. Inledning 

“Detta kapitel innehåller en presentation av den problemdiskussion och problemställning som 

ligger till grund för vårt val av uppsatsämne. Därefter definieras syftet med uppsatsen.” 

 

1.1 Bakgrund  

Revision uppkom under sent 1600-tal och tidigt 1700-tal i samband med handelskompaniernas 

bildande, och har präglat flera århundraden av svensk ekonomihistoria. Revision har länge varit 

viktig i både den privata och statliga sfären, där man i näringslivet har varit beroende av en person 

med högt förtroende och detaljerad insyn i räkenskaperna, vilket blev revisorn.
1
 Efter många år av 

erfarenheter kom revisorer att få en mer betydelsefull roll i samhället. Samtidigt blev det viktigare 

att dessa personer skulle vara oberoende och skapa hög trovärdighet. År 1895 kom kravet på 

revision att bli reglerat
2
 och inte förrän erfarenheterna efter Kreugerkraschen fick aktiebolagslagen 

sin moderna utformning.
3
 

 

Revisorn ska inom sitt uppdrag bedöma risken för felaktigheter i redovisningen, särskilt de brister 

som är av betydelse och kan påverka bilden av bolagets resultat och ställning. De som ansvarar för 

informationen i redovisningen är styrelse och verkställande direktör för bolaget.
4
 Ett problem kan 

uppstå när de redovisningsskyldiga för bolaget har förväntningar på revisorn som inte 

överensstämmer med revisorns syn på sitt arbete.
5
 Syftet med revision är således att öka förtroendet 

för den information som lämnas i årsredovisningen. Detta är till för att intressenter såsom 

aktieägare, leverantörer, kunder, banker mm. ska kunna lita på att informationen i årsredovisningen 

stämmer. Felaktiga värderingar kan ha stor påverkan på företagets resultat. Därför är revisorns 

kompetens och noggrannhet av stor betydelse.
6
  

 

När revisorn granskat årsredovisningen, bokföringen och styrelsens samt de redovisningsskyldigas 

förvaltning är det dags för revisorn att fullgöra sitt uppdrag. Detta görs genom en avrapportering, 

                                                           
1
 Cassel, F, Den reviderade revisionsrollen, sid 88 

2
 Ibid, sid 95 

3
 Nationalencyklopedin, Revision  

4
 Belfrage Carlberg, A. Ekonomiboken, sid 500 

5
 Carrington, T, Revision, sid 222 

6
 Belfrage Carlberg, A. Ekonomiboken, sid 500 
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revisionsberättelsen. Revisorn fullgör alltså sitt uppdrag och målet med själva revisionen genom att 

lämna en revisionsberättelse.
7
 En revisionsberättelse kan antingen vara ren eller oren. Den rena 

revisionsberättelsen är utformad enligt standardmodellen på hur en revisionsberättelse ska se ut, och 

innehåller således inga anmärkningar. Det finns däremot ingen modell för hur den orena 

revisionsberättelsen ser ut, eftersom den innehåller olika anmärkningar och utformas olika från fall 

till fall. Då revisionsberättelsen är ett viktigt redskap för intressenterna blir den orena 

revisionsberättelsen extra intressant för dessa, eftersom den kan få olika konsekvenser.
8
  

 

Det är betydligt fler små företag som inleder konkurs än stora, och följden kan bli att de inte får ta 

nya lån eller förlänga sina krediter. För banker och andra kreditgivare är den orena 

revisionsberättelsen ett viktigt underlag vid bedömningen av företaget. Det är nämligen en rapport 

som har stor betydelse för relationen mellan dem och bolaget.
9
 Många undersökningar har gjorts 

kring ämnet konkurser och orena revisionsberättelser för att försöka finna åtgärder och förhindra 

detta utfall. En intressant undersökning publicerades år 2005 som visade att hälften av de små 

bolagen i Sverige, som fått en oren revisionsberättelse, gått i konkurs fem år senare. Frågan man kan 

ställa sig är ifall det inte går att förutspå en konkurs innan den bryter ut och förhindra att det ska 

behöva inträffa.
10

 Det är även intressant att se hur konkurser ser ut utifrån olika branscher. UC för 

månadsvis statistik på vilka branscher som inleder flest konkurser. Genomgående har samma typer 

av branscher länge legat högst upp i listan. Det finns flera teorier och undersökningar som förklarar 

detta.  

1.2 Problemdiskussion 

Det senaste decenniet har kännetecknats av en rad redovisnings- och revisionsskandaler i både stora 

och små bolag, där bl.a. Enron, Worldcom, HQ Bank och Panaxia är några av de största bolagen 

som störtat och lett till att många intressenter berörts. Antalet små bolag som gått i konkurs 

tillsammans med de stora bolagen som fallerat, har gett upphov till förändringar i 

revisionsbranschen, men främst i revisorns roll och betydelse.
11

  

 

                                                           
7
 FAR revision, 2010, FAR Förlag AB  

8
 Cassel, F, Den reviderade revisionsrollen, sid 95. 

9
 Revisorn informerar. (2005). Ett inlägg av Revisorssamfundet SRS i debatten om revisionsplikt nr 9, sid 2. 

10
 Hasselberg, S, Kehrer, M, ”Vanligt med oren revisionsberättelse i svenska aktiebolag” 

11
 Cassel, F, Den reviderade revisionsrollen, sid 88 
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Fallet med Enron berodde på att ekonomichefen på företaget hade en för revisorerna alltför 

avancerad ekonomisk planering. Detta ledde till att revisorerna inte förstod de komplicerade 

instrumentens struktur. Bentson och Hartgraves, författarna till ”Enron: What happened and what 

can we learn from it?”, menar att den ansvariga revisionsbyrån borde tagit in revisorer med 

kunskap om de finansiella instrumenten, eller utbildat sin personal närmare i ämnet.
12

 Detta är ett 

exempel på en situation som gör att revisorns arbete ständigt måste utvecklas och förändras.  

 

I Sverige är HQ Banks nedgång en av de största företagskatastroferna i svensk bankhistoria.
13

 

Finansinspektionen granskade HQ Bank och ett beslut om en anmärkning ledde till att bankens 

banktillstånd gick förlorat. Fem år innan HQ banks fall ringde den första varningsklockan, som 

berodde på övervärderingar i bolaget.
14

 Detta skulle några år senare leda till den stora bankhärvan. 

Genom alla händelser som inträffat går det att ifrågasätta revisorernas kompetens, samtidigt som 

intressenternas förmåga att ta till sig varningssignalerna också bör ifrågasättas. 

 

En undersökning, gjord på uppdrag av FAR, kom fram till att 12,5 % av små svenska bolag får en 

oren revisionsberättelse.
15

 Ett drömscenario för många bolag skulle vara att i tid förhindra att detta 

inträffar. Här ser man betydelsen av den orena revisionsberättelsen och åtgärderna kring den. När 

revisorn i revisionsberättelsen sänder ut signaler till intressenterna är det för att varna om att något 

inte står rätt till. Studier har även gjorts för att påvisa om det finns något samband mellan revisorns 

kompetens, om denne är auktoriserad eller endast godkänd, och företags konkurser.
16

 Eftersom 

revisorn är en viktig länk i förhållandet mellan företagsledningen och intressenterna, är det av stor 

vikt att revisorns arbete uppmärksammas.  

 

Statistiken visar att under år 2012 ansökte 6 659 små företag om konkurs i Sverige, vilket är en 

procentuell ökning på 10 % från föregående år.
17

 Någonstans, i något led, tycks det brista. Det finns 

                                                           
12

 Bentson, G, Hartgraves, A, Enron what happened and what can we learn from it  
13

 Neurath, C. Den stora bankhärvan +HQ, sid 8 
14

 Ibid, sid 13 
15

 Hasselberg, S, Kehrer, M, ”Vanligt med oren revisionsberättelse i svenska aktiebolag” 
16

 International Journal of Auditing, Perceived Audit Quality, Modified Audit Opinions and the Likelihood of 

Liquidating Bankruptcy among Financially Weak Firms 
17

 UC AB, Konkurserna ökade med 12 procent första kvartalet. 
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flera tänkbara förklaringar, antingen varnar revisorn för sent, eller så lyssnar inte intressenterna till 

revisorns signaler, eller så är konkurs den enda möjliga lösningen.
18

 

 

Konkurser kopplade till olika branscher väcker ett stort intresse eftersom vissa branscher utmärker 

sig betydligt mer än andra. Detta leder till att frågan väcks om det finns större risk för vissa företag 

att inleda konkurs än andra, och om så är fallet, vad beror det på?  

 

 

Källa: UC AB, Konkursstatistik december 2012 

Figur: Rapport över konkurser i olika branscher 

 

Byggindustrin har under flera år legat högst upp när det gäller den bransch som inlett flest 

konkurser. Även detaljhandeln, den juridiska och ekonomiska samt vetenskapliga och tekniska 

branschen har funnits med högt upp i listan flertalet gånger. Partihandeln och hotell- och restaurang 

branschen har ungefär lika stort antal konkurser. Detta ämne väckte intresse hos oss författare, 

eftersom det är ett stort problem att många företag hamnar i den situationen, där konkurs är det enda 

alternativet. Vår vision är att företag i framtiden ska använda den orena revisionsberättelsen för att 

förutse, åt vilket håll de är på väg, och i tid avhjälpa problemen. På så vis skulle bolag som inte 

nödvändigtvis behöver inleda konkurs kunna fortsätta sin drift.   

 

                                                           
18

 Cassel, F, Den reviderade revisionsrollen, sid 84 
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1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka onoterade företags anmärkning i den första orena 

revisionsberättelsen innan konkurs inletts. Syftet är vidare att finna samband som kan användas vid 

prognostisering av konkurser i olika branscher. 

 

1.4 Frågeställningar 

De frågor som denna studie har för avsikt att besvara är:  

 

1. När kom den första anmärkningen? 

2. Vilka anmärkningar hade de onoterade företagen som inlett konkurs?  

3. I vilken bransch förekommer flest konkurser?  

4. Finns det något samband mellan företagens anmärkning och konkurs? 

 

1.5 Avgränsning  

Sverige är ett land där 90 % av bolagen betraktas vara små. Definitionen på dessa företag är att de 

får ha högst 3 anställda, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och 3 miljoner kronor i 

nettoomsättning. Har ett företag överskridit två av dessa kriterier, samma två, två år i rad, anses det 

inte längre vara ett litet företag med frivillig revision, utan har då revisionsplikt.
19

 Omkring 900 000 

små bolag var verksamma under 2012 i Sverige och därför var den första avgränsningen som 

gjordes, till just dessa. Idag finns det omkring 65 000 verksamma onoterade aktiebolag i Sverige, 

och eftersom syftet är att undersöka onoterade företags anmärkningar, gjordes avgränsningen till att 

enbart undersöka årsredovisningar för onoterade aktiebolag.
20

  

 

En ytterligare avgränsning är att studera företag som inlett konkurs år 2012 och hade orena 

revisionsberättelser. Den sista avgränsningen som gjordes var att studera årsredovisningar från 

tidigast år 2002, dvs. tio år innan konkursen inleddes. Detta ledde fram till en population på totalt 

993 företag, som uppfyllde avgränsningarna för studien. Ur den totala populationen gjordes sedan ett 

slumpmässigt urval på 277 bolag som undersöktes. Sammanfattningsvis innebär det att studien 

                                                           
19

 Justitiedepartementet, En frivillig revision. 
20

 Ekonomifakta, Företagens storlek. 
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avgränsade sig till att endast undersöka företag som inlett konkurs år 2012 och dessa företags 

revisionsberättelser studerades för perioden 2002 till 2011. Avgränsningstratten nedan förtydligar 

ytterligare hur avgränsningarna gjorts stegvis.  

 

 

 

Vår avgränsningstratt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Egenarbetad. 

Figur: Avgränsningstratt 
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2. Revision, revisor och revisionsberättelse  

”Detta kapitel erbjuder läsaren en större förståelse kring ämnet revision.” 

 

2.1 Revision 

Ordet revision härstammar ursprungligen från det latinska ordet revidere som betyder “att se 

tillbaka”. Idag används termen i sammanhang som internrevision, externrevision och 

räkenskapsrevision där det har en annorlunda betydelse. FARs begreppsförklaring för ordet lyder: 

“revision är att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om redovisning och förvaltning”. Allt detta 

ska genomföras av en oberoende revisor.
21

 Revisorn ska alltså i efterhand granska bolaget och dess 

förvaltning genom att ge upplysning om redovisningens tillförlitlighet och företagsledningens sätt att 

förvalta. Den externa revisionen utförs av en oberoende samt utomstående revisor och avrapporteras, 

i anslutning till årsredovisningen, i en revisionsberättelse. Revisorn till- eller avstyrker eller varken 

någondera att redovisningen fastställs och att ledningen beviljas ansvarsfrihet.
22

 

 

Revisionsregelverket, RS, har funnits i Sverige sedan 2004 och är en svensk anpassning av det 

internationella regelverket IAASB, International Audition and Assurance Standards Board, numera 

ISA, International Standards on Audition. RS ersattes med en svensk version av ISA den 31 

december 2010.
23

 Där finner man målet med revisionen och hur den utförs enligt god 

redovisningssed samt vilka skyldigheter revisorn har.
24

 Revisorn är den person vars främsta uppgift 

är att granska redovisningen samt att kontrollera att gällande bestämmelser följs och att inga 

ekonomiska brott eller oegentligheter har inträffat. Enligt revisionslagen 5§ ska revisorn “granska 

företagets årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning. Granskningen ska vara 

så ingående som god revisionssed kräver”. 
25

  

  

                                                           
21

 Moberg, K. Bolagsrevisorn; oberoende, ansvar, sekretess, sid 34 
22

 Nationalencyklopedin,  Revision. 
23

 FAR, Revision, andra bestyrkandeuppdrag och övriga granskningsuppdrag. 
24

 Johansson, S-E. Uppdrag revision revisorsprofessionen i takt med förväntningarna?, sid 16 
25

 Revisionslagen (1999:1079) §5. 
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2.1.1 Revisionens syfte  

Syftet med revisionen är att både internt och externt skapa trovärdighet och trygghet. Företaget ska 

kunna känna sig säkra att ge ut information till olika intressenter och likaså ska intressenterna såsom 

kunder, leverantörer och banker kunna ha ett förtroende för företaget. Det är via årsredovisningen 

och revisionsberättelsen som bolagets intressenter får den information de behöver om företaget.
26

 

Revisorn ska enligt god redovisningssed kontrollera bolagets årsredovisning, bokföring och 

styrelsens samt verkställande direktörens förvaltning. Det är av stor vikt bolagets ekonomiska 

ställning redovisas korrekt för bolagets intressenter, för att de ska kunna lita på informationen som 

bolaget lämnar.
27

 

2.1.2 Revisionsprocessen  

Den redovisningsskyldige (styrelse och verkställande direktör, om det finns i bolaget) ska för varje 

räkenskapsår lämna en årsredovisning för räkenskapsåret. Alla styrelseledamöter och den 

verkställande direktören ska skriva under årsredovisningen, i och med detta ansvarar de för att 

årsredovisningen är upprättad enligt lag och stämmer överens med god redovisningssed. Medan 

revisorns uppgift är att granska årsredovisningen och avgöra om företagsledningen uppfyllt sina 

plikter.
28

  

 

Det uppstår ibland ett så kallat förväntningsgap mellan styrelsens och verkställande direktörens 

uppfattning om vad revisorns uppgift är. Revisorns arbete är att granska verkställande direktören och 

styrelsens arbete. Det förekommer ofta att revisorn antas vara den som ska hitta fel och åtgärda 

dessa. Så är dock inte fallet. Ur väsentlighet och risk gör revisorn en bedömning om 

årsredovisningen upprättats i enlighet med god redovisningssed. Finns det något som strider mot 

detta eller om det finns något av risk, så ska revisorn anmärka det.
29

 

 

Revisorns arbete leder till slut till en revisionsberättelse som enligt 9 kap 5§ 1 st aktiebolagslagen 

ska lämnas till bolagsstämman. Där har revisorn skyldighet att uttala sig om årsredovisningen inte 

upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag.
30

 I revisionsberättelsen ska revisorn tillstyrka eller 

                                                           
26

 FAR, Revision, andra bestyrkandeuppdrag och övriga granskningsuppdrag. 
27

 Moberg, K. Bolagsrevisorn, sid 34 
28

 Ibid, sid 105 
29

 Carrington, T. Revision, sid 222 
30

 Moberg, K. Bolagsrevisorn, sid 134 
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avstyrka
31

 att företagsledningen följt lagar, praxis och god redovisningssed vid upprättandet av 

årsredovisningen.
32

 Bolagsstämman beslutar sedan om årsredovisningen ska godkännas och 

ansvarsfriheten beviljas. 

 

2.2 Ren revisionsberättelse  

En revisionsberättelse som inte innehåller några anmärkningar är en ren revisionsberättelse.
33

 

Revisionsberättelsen är ren när den följer standardutformningen och följande tre att-satser är 

accepterade: revisorn tillstyrker; att resultaträkning och balansräkning fastställs, att vinsten 

disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
34

 

 

Är anmärkningen mindre allvarlig räcker det oftast med att lämna en s.k. erinran som är en slags 

rapport där revisorn påpekar de invändningar han eller hon har. Denna lämnas till styrelsen och på så 

vis kan revisionsberättelsen fortfarande vara ren. I övrigt har revisorn tagit hänsyn till väsentlighet 

och risk och gjort bedömningen att årsredovisningen upprättats utifrån de regler och lagar som ska 

tillämpas. Den är även utformad utifrån god redovisningssed och anses vara ren.
 35

   

 

2.3 Oren revisionsberättelse  

En oren revisionsberättelse innehåller anmärkningar som revisorn skrivit utifrån de upptäckter denne 

gjort om bolagets ekonomi, som är av betydelse för intressenterna. Är anmärkningen av allvarlig 

karaktär, är det viktigt att det kommer fram i revisionsberättelsen. Det är av stor vikt att komma ihåg 

att intressenter litar på revisorn och revisionsberättelsen.
36

 Revisorn ska enligt 9 kap 30§ ABL ange i 

revisionsberättelsen om han eller hon har någon invändning till något som avviker från styrelsens 

eller annan revisors synpunkter. Skulle det vara så att årsredovisningen inte upprättats i 

överrensstämmelse med lag om årsredovisning, är revisorn skyldig att anmärka detta i 

revisionsberättelsen. Årsredovisningen måste ge en rättvisande bild av bolagets resultat och 

förvaltningsberättelsen måste vara överensstämmande med årsredovisningen. Rubriken 

                                                           
31

 Thomasson, J, m fl. Den nya affärsredovisningen, sid 313 
32

 Gröjer, J-E. Grundläggande redovisningsteori, sid 124 
33

 Broberg, A. m fl. Revision praktisk handbok för revisorer, sid 98 
34

 Tagesson, A., Öhman, P. Redovisning i ett nötskal, sid 85 
35

 Broberg, A. m fl. Revision praktisk handbok för revisorer, sid 99 
36

 Ibid, sid 99 
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”anmärkning” införs i revisionsberättelsen när revisorn vill anmärka på att styrelse eller 

verkställande direktör handlat i strid med god redovisningssed, bolagsordningen, aktiebolagslagen 

eller tillämplig lag.
37

 

 

Efter balansdagen kan revisorn begära att årsredovisningen ska ändras, om revisorn då är osäker på 

företagets så kallade going concern, dvs. företagets fortsatta drift, vilket är ett grundläggande 

antagande inom revision. För att det ska vara “värt” att upprätta en årsredovisning på 

bokföringsmässiga grunder, måste det antas att företaget ska fortsätta leva och inte läggas ned eller 

tvingas till konkurs inom den närmsta tiden. Det brukar talas om att denna tid är ca 12 månader. Det 

nämns i standarden ISA 570 flera orsaker, som kan leda till att företag inte kan fortsätta sin drift och 

därmed tvingas till konkurs. Det är företagsledningen som gör bedömningen om going concern och 

revisorns uppgift är att granska deras bedömning och vad de kommit fram till.
38

  

2.4 Anmärkningar  

Är revisorn tveksam i någon punkt är det angeläget att han eller hon framför det i 

revisionsberättelsen.
39

 Revisorn ska inom sitt uppdrag bedöma risken för felaktigheter i 

redovisningen, speciellt felaktigheter som väsentligt kan påverka bilden av bolagets resultat och 

ställning eller frågan om ansvarsfrihet. Varför en anmärkning i revisionsberättelsen kan vara 

betydande för ett företag är för att det kan leda till att ägare och övriga intressenter blir osäkra på 

företagets framtid. Det kan då i sin tur ge företaget dåligt rykte vilket kan göra det svårt att göra 

affärer. Nedan följer några av de vanligaste anmärkningarna som framkommer i revisionsberättelser 

och som ligger till grund för denna uppsats.  

 

Uttalande om fastställande av resultat och balansräkning: förekommer det att revisorn är tveksam 

till fastställandet av resultat och balansräkningen ska han eller hon meddela detta samt skälen till 

tveksamheten.
40

 Oavsett tveksamhet eller ej, finns det krav på att revisorn ska uttala sig angående 

detta fastställande enligt 9 kap 32 § ABL.
41

 

 

                                                           
37

 Moberg, K. Bolagsrevisorn, sid 134 
38

 Carrington, T. Revision, sid 170-174 
39

 Moberg, K. Bolagsrevisorn, sid 134 
40

 Ibid, sid 137 
41

 ABL, 9 kap 32 § 
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Uttalande om hot mot fortsatt drift: enligt 2 kap 4§ ÅRL är en av de grundläggande principerna om 

fortsatt drift att revisorn enligt punkt 6 i ISA 570 ska inhämta tillräcklig information och bedöma om 

det finns någon osäkerhet kring företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet.
42

 

 

Uttalande om ansvarsfrihet för styrelseledamöter: revisorn ska avstyrka eller tillstyrka ansvarsfrihet 

för styrelseledamöter och verkställande direktör för det aktuella räkenskapsåret. 
43

 

 

Anmärkningar med avseende på skatter och avgifter: revisorn anmärker om bolaget inte fullgjort 

vissa skatte- och avgiftsskyldigheter enligt 9 kap 34 § ABL. Om så är fallet ska en kopia på 

revisionsberättelsen sändas in till Skatteverket. 
44

 

 

Anmärkning om låneförbud: har ett otillåtet lån beviljats ska revisorn enligt 9 kap 33 § ABL 

anmärka detta i revisionsberättelsen. Likaså gäller om en förtäckt värdeöverföring tillåtits i bolaget.
45

 

 

Uttalande om att årsredovisningen inte upprättats enligt lag: enligt 9 kap 31 § ABL ska revisorn 

lämna upplysning i revisionsberättelsen om det saknas obligatoriska uppgifter i årsredovisningen. 

Det ska även sändas en kopia av revisionsberättelsen till skatteverket. 
46

 

 

Upplysningar i övrigt i revisionsberättelsen: övriga upplysningar som revisorn vill underrätta 

intressenterna om. Det kan röra sig om något revisorn fått reda på och som har ett visst värde för 

intressenterna. Revisorn bör komma ihåg att revisionsberättelsen är en offentlig handling och får inte 

på något sätt ge ut information som kan skada bolaget. 
47

 

 

2.5 Konkurser 

Innan ett företag går i konkurs ska det lämnas in en skriftlig ansökan om konkurs till behörig 

tingsrätt. Denna ansökan kan göras av både gäldenär (företaget) eller borgenär (långivare, 

                                                           
42

 ÅRL, 2 kap 4 § 
43

 Moberg, K. Bolagsrevisorn, sid 136 
44

 ABL, 9 kap 34 § 
45

 ABL, 9 kap 33 § 
46

 ABL, 9 kap 31 § 
47

 Moberg, K. Bolagsrevisorn, sid 136 
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kreditgivare m.m.). Beslut, om konkursen ska fastställas, tas av tingsrätten.
 48

 Om ett företag 

befinner sig på obestånd, dvs. att de har betalningsproblem som inte endast är tillfälliga, är risken 

stor att det försätts i konkurs.
49

 Eftersom det i Sverige finns en dominerande andel små onoterade 

bolag är det i denna kategori som flest konkurser sker. Richard Carter och Howard Van Auken, som 

skrivit artikeln ”Small firm bankruptcy”, menar att det finns tre huvudsakliga faktorer som gör att 

företag går i konkurs. Dessa faktorer är (1) otillgänglighet att ta på sig skuld, (2) brist på kunskap 

hos ägaren och (3) det ekonomiska klimatet. Med skuld menas t.ex. otillgängligheten på lån och 

borgen. Det kan belasta små företag om de har mycket skulder och därför får betala mycket i ränta 

på dessa skulder, men får de inte lån så kan det bli svårt för dem att finansiera verksamheten. 

Tillgången på information och kunskap är mycket viktigt för att företag ska kunna ta bra beslut. Det 

kan annars leda till ekonomiska svårigheter och, i värst fall, konkurs. Kassaflöden och intäkter 

påverkas av det ekonomiska klimatet, t.ex. negativt vid dåliga ekonomiska förhållanden. De två 

första faktorerna kan företagen få hjälp med, medan den tredje faktorn är utanför företagens 

kontroll.
50

 

 

Stefan Sundgren menar i sin artikel ”Perceived Audit Quality, Modified Audit Opinions and the 

Likelihood of Liquidating Bankruptcy among Financially Weak Firms” att det är intressant att 

studera de orena revisionsberättelserna för företag som inlett konkurs och se hur revisorn varnat. Har 

intressenterna uppmärksammat revisorns signaler eller blundat för dem? Enligt Sundgrens studie var 

de vanligaste anmärkningarna hos företag som inlett konkurs ”hot mot fortsatt drift” till följd av 

höga förluster. Därför hade företagen i hans studie svårt att fortsätta leva. Den andra typen av 

anmärkning, som var vanlig enligt Sundgrens studie, var att mer än hälften av aktiekapitalet var 

förbrukat. Han konstaterade att de orena revisionsberättelserna var vanligast hos företag med dålig 

lönsamhet, höga och många skulder, dvs. företag som var i riskzonen. Bolag som låg i riskzonen 

drabbades i större grad av orena revisionsberättelser än de som inte låg i den zonen.
51

  

 

                                                           
48

 Konkurslagen 
49

 Bolagsverket, Konkurs - aktiebolag. 
50

 Carter och Van Auken, Small firm bankruptcy, s. 504. 
51

 International Journal of Auditing, Perceived Audit Quality, Modified Audit Opinions and the Likelihood of 

Liquidating Bankruptcy among Financially Weak Firms 
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3 Teoretisk referensram  

“I detta kapitel presenteras de teorier och tidigare forskning som vi valt att använda oss av.” 

 

3.1 Tidigare forskning 

Stefan Sundgren, författare till boken ”Internationell redovisning: teori och praxis” är verksam 

professor vid Handelshögskolan i Umeå. Sundgren skrev år 2009 en artikel i International Journal 

of Audition där han sökte finna ett samband mellan revisionsberättelser och konkurs samt kvaliteten 

på revision och konkurs. 
52

 Sundgrens undersökning presenteras i denna studie då han besvarade två 

intressanta frågeställningar. Han kom fram till att kvalitén på revisorer måste vara hög kring 

företagets finansiella ställning och resultat. Den roll som revisorn har i svåra ekonomiska situationer 

är viktig. Sundgren kom fram till att ju högre revisionskvaliteten är, desto bättre är de finansiella 

uttalandena, och det i sin tur minskar problemet med informationsasymmetrin som uppstår mellan 

företag och dess intressenter. Han fann att högkvalitativa revisorer signalerar mer trovärdighet än 

enbart godkända revisorer. 
53

 

Sundgren undersökte om företag med anmärkning i sin revisionsberättelse var mer benägna att 

inleda konkurs, än de som inte hade någon anmärkning. Hans slutsats var att så är fallet. De som 

tidigare fått en anmärkning i sin revisionsberättelse hade en tendens och större risk att inleda en 

konkurs.
54

 

Den andra forskningsfrågan Sundgren lade fram var om företag med orena revisionsberättelser, 

vilka granskades av icke auktoriserade revisorer, hade större sannolikhet att inleda konkurs, än de 

som granskats av auktoriserade revisorer. Här fann han att det fanns ett samband mellan kvalitén på 

revisionen och konkurs. Eftersom en auktoriserad revisor gav en högre trovärdighet, gav detta i sin 

tur en större trygghet för intressenterna, än vad en godkänd revisors rapport gjorde. 
55

  

Eftersom artikeln undersökte ett nutida ämne och en teori som vår studie kunde jämföras med, 

passade den som stöd för studien. Sundgren jämförde revisionskvaliteten mellan godkända och 

                                                           
52

 International Journal of Auditing, Perceived Audit Quality, Modified Audit Opinions and the Likelihood of 

Liquidating Bankruptcy among Financially Weak Firms 
53

 Ibid 
54

 Ibid 
55

 Ibid 
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auktoriserade revisorer. I vår studie undersöktes vilken av de två kategorier av revisor som 

rapporterade i revisionsberättelserna. Detta med syfte att kunna se om det finns något samband 

mellan vissa anmärkningar och revisorns kvalitet. Eftersom studiens syfte är att finna samband 

mellan de första anmärkningarna i de orena revisionsberättelserna och konkurs, valdes Sundgrens 

artikel, då hans slutsats var att företag är mer benägna att inleda konkurs om de tidigare fått en 

anmärkning. Artikeln är till för att styrka eller avstyrka den slutsats som vår studie kommer fram 

till.   

3.2 Allvarlighetsskalan 

Den auktoriserade revisorn Ulf Gometz, som tidigare varit professor i revisionsrätt vid 

Handelshögskolan i Göteborg, fick i uppdrag av FAR att ”allvarlighetsgradera” god 

redovisningssed. Det finns nämligen en risk att två revisorer dömer olika i en och samma fråga, då 

alla har olika kunskap, noggrannhet och erfarenhet. Inom revision belyser man detta problem, 

eftersom anmärkningar kan leda till att företag går i konkurs eller inte. Olika typer av anmärkningar 

ligger till grund för företags fortsatta levnad många gånger. ”Ett problem med det här 

angreppssättet är att kunna kombinera allvaret i åtgärden eller försumligheten som sådan med 

principen om väsentlighet, konstaterar Ulf Gometz”.
56

 

I FARs tidning Balans klassificerar Gometz olika händelser, som han sedan bedömer allvarligheten 

på. Han har en tiogradig skala där tio är mest allvarligt och ett är det lindrigaste. Gometz nämner 

vilka konsekvenser händelserna leder till; skadestånd, brott och kritik, är de mest vanliga. Även hur 

revisorn rapporterar nämns i skalan, dvs. om revisorn avstyrker ansvarsfriheten, skriver en 

anmärkning eller upplysning, eller om det i själva verket endast leder till erinring, tillsägelse eller 

att ett PM lämnas till verkställande direktör och styrelse. 
57

 

                                                           
56

 Wennberg, I, ”Så allvarliga är olika situationer” 
57

 Ibid 
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Källa: Wennberg, I, ”Så allvarliga är olika situationer” 

Figur: Gometz allvarlighetsskala  

Revisorn ”avstyrker ansvarsfrihet” och ”avstyrker ansvarsfrihet eller lämnar ansvarsfrågan öppen” 

när styrelsen eller verkställande direktör vållat skada för bolaget. Oftast uppkommer detta i samband 

med att de har överträtt aktiebolagslagen, tillämplig lag om årsredovisning eller företagets 

bolagsordning och inte handlat i enlighet med god redovisningssed.
58

 Det är den allvarligaste 

anmärkningen i Gometz allvarlighetsskala. Företaget får ”anmärkning i RB” om de brutit mot någon 

lag i ABL samt skatteregler, såsom skatteavdrag, anmälan för registrering och för sent inlämnande 

av deklaration, årsredovisning eller skatt. Allvarlighetsgraden varierar beroende på hur allvarlig 

brottet är för företaget. 
59

 Revisorn signalerar med anmärkning när styrelsen eller verkställande 

direktör misskött sin förvaltning på ett sätt, som kan leda till ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 

när företaget inte följt vissa centrala skatte- och avgiftsregler.
60

 Beroende på hur allvarligt och 

väsentligt det är får de 7-8 av Gometz.
61

 

 

                                                           
58

 Carrington, T. Revision, sid 153 
59

 Ibid, sid 51 
60

 Belfrage Carlberg, A. Ekonomiboken, sid 500 
61

 Carrington, T. Revision, sid 153 
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Det revisorn gör när han eller hon lämnar en ”upplysning i RB”  är att denne anmärker på att det är 

något som saknas. Det kan handla om allvarlig felperiodisering eller värdering och då är graden av 

allvarlighet självklart högre.
62

 En ”erinran enligt ABL lämnas till styrelse” när revisorn 

uppmärksammar mindre fel, men fortfarande väsentliga att rapportera. En erinran kan ses som en 

varning och ifall den inte rättas till, kan en oren revisionsberättelse bli följden.
63

 ”PM till styrelsen 

och verkställande direktör” samt ”tillsägelse” är en lindrigare form av anmärkning, som inte skrivs 

i revisionsberättelsen, utan bara rapporteras.
64

  

3.3 Hur vanligt är det med orena revisionsberättelser  

Sverker Hasselberg och Mattias Kehrer gjorde med hjälp och stöd av FAR en undersökning år 

1995. Studien kom att handla om ”hur vanligt det är med orena revisionsberättelser” och 

publicerades med denna titel i FARs tidning Balans.
65

 Undersökningen baserades på 

årsredovisningar och revisionsberättelser för år 1992. Hasselberg och Kehrer undersökte små 

företag, med samma definition på små företag som denna studie, med argumentet att det där fanns 

flest orena revisionsberättelser att hitta.
66

  

Andelen orena revisionsberättelser år 1992 var 12,5 % enligt deras undersökning. Eftersom endast 

31 % av de orena revisionsberättelserna hade inkommit till PRV vid studiens genomförande, 

konstaterade de att siffran egentligen var större än så. Hasselberg och Kehrer fann även att 

sannolikheten för orena revisionsberättelser ökade ju senare de lämnades in. Att ha i åtanke är att år 

1992 befann sig Sverige i en lågkonjunktur, vilket kan ha betydelse för den höga andelen orena 

revisionsberättelser. 
67

 De följde upp och gjorde en likadan undersökning tre år senare, för att ta 

reda på om det skiljde sig något gentemot en högkonjunktur. Det intressanta var att andelen orena 

revisionsberättelser år 1997 inte förändrats speciellt mycket från år 1992. Studenterna trodde själva 

att siffran skulle vara betydligt lägre, men i själva verket låg den på 12,3 %, en nedgång på endast 

0,2 %.
68

 

                                                           
62

 Wennberg, I, ”Så allvarliga är olika situationer” 
63

 Carrington, T. Revision, sid 51 
64

 Hasselberg, S, Kehrer, M, ”Vanligt med oren revisionsberättelse i svenska aktiebolag” 
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De anmärkningar som de främst stötte på var; ”avstyrka beviljande av ansvarsfrihet”, ”avstyrkan av 

resultaträkning och balansräkning”, ”varken till- eller avstyrkt resultat- och balansräkning”, 

”erinran” och ”upplysning”. Över en tredjedel av anmärkningarna hade något att göra med 

likvidationsplikten och fortsatt drift. Den minst förekommande anmärkningen var att revisorn 

”avstyrkte resultat- och balansräkning”, samt att revisorn ”varken till- eller avstyrkt ansvarsfrihet”.
69

  

 

Hasselberg och Kehrer utformade utifrån Gometz allvarlighetsskala en egen modell, som de 

använde vid studien. De tog bort fem anmärkningar, som Gometz hade, så att de endast hade fem 

kvar. De kom fram till att 74,8 % av de orena revisionsberättelserna innehöll anmärkningarna 

”upplysning”, ”erinring” samt ”avvikelse från god redovisningssed”. I kategorin, avvikande från 

god redovisningssed, fanns de som lämnat in en sen årsredovisning, slarvat med skatten samt hade 

likviditetsproblem. Deras näst största grupp var ”varken till- eller avstyrka resultat- och 

balansräkning” som låg på 14, 3 %.
70

   

3.4 Egenarbetad modell  

Denna studie har dels inspirerats av Gometz modell och dels av Hasselberg och Kehrers för att 

arbeta fram en egen modell. Gometz modell samlar många olika anmärkningar under ett 

samlingsnamn, ”anmärkning i RB”. Där inkluderas ”hot mot fortsatt drift”, ”sen eller ej betald 

skatt” eller ”sen årsredovisning”. Detta gjorde att vår studie inte kunde använda hans modell, då 

resultatet av de flesta anmärkningarna i revisionsberättelserna skulle ha samma allvarlighet. 

Hasselberg och Kehrer såg också problem med Gometz modell, och gjorde därför utifrån Gometz 

allvarlighetsskala, en egen, enklare och bättre anpassad, modell. Dock hade de fortfarande ett 

samlingsbegrepp, som enligt vår studies teori var för övergripande, nämligen ”upplysning/erinring 

samt avvikelse från god redovisningssed”. Vår modell är alltså baserad på Hasselberg och Kehrers 

modell, som i sin tur baseras på Gometz allvarlighetsskala. 

 

Till skillnad från de tidigare nämnda modellerna, som är numrerade efter allvarlighetsgraden i de 

olika anmärkningarna, är vår studies modell inte i någon särskild ordning eller tänkt att uttrycka 

allvarligheter. För att arbeta fram modellen valdes de grupper från Gometz- och Hasselberg och 

                                                           
69

 Hasselberg. S, Kehrer, M. Revisorn, Revisionsberättelsen och oberoendet 
70
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Kehrers modell, som var applicerbara på vår studie, och anpassades till att besvara syftet med 

uppsatsen. Det viktigaste från deras modeller har valts ut, och sedan har några grupper 

kompletterats för att passa denna studie. Dessa grupper är typer av anmärkningar som förekommer i 

revisionsberättelser, och hjälper oss att kategorisera anmärkningarna. Modellen kommer att 

användas för att studera hur många av dessa anmärkningar som förekommer i 

revisionsberättelserna. Vidare kommer även studeras vilken revisor som rapporterat 

anmärkningarna, om det är en godkänd eller auktoriserad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Egenarbetad  

Figur: Anmärkningar i revisionsberättelsen. 

 

Utifrån de ovan nämnda anmärkningarna kommer slutsatser att dras och syftet besvaras. Modellen 

kommer vidare att kopplas till olika branscher för att finna samband.  

3.5 Konkurser i olika branscher  

Ur ett historiskt perspektiv har konkurser med beaktning på bransch sett olika ut från år till år. Det 

går därför inte att säga att det generellt finns en viss bransch som alltid haft störst andel konkurser. 

Det man däremot kan konstatera är att i lågkonjunkturer finns vissa typiska branscher som har det 

svårare än andra att överleva. Den ökade trenden av fler bolag som startas leder till fler antal 

konkurser ,menar Roland Sigbladg, marknadschef på UC. Han anser att införandet av sänkt krav på 

insatt aktiekapital, bidrog till att det blev lättare att starta ett aktiebolag och därmed blev marknaden 

1: Hot mot fortsatt drift (t.ex. att eget kapital understiger hälften av aktiekapitalet) 

2: Sen årsredovisning. 

3: Sena eller ej betalda skatt och sociala avgifter. 

4: Avstyrker eller varken till- eller avstyrker resultat- och balansräkning. 

5: Avstyrker eller varken till- eller avstyrker ansvarsfrihet åt styrelsen. 

6: Tillträtt som revisor efter räkenskapsåret/ ej fått in tillräckliga revisionsbevis. 

7: Lån till styrelsemedlem eller liknande som bryter mot lagen. 

8: Övriga anmärkningar (t.ex. kan inte verifiera värdet på en specifik post) 
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tvungen att göra plats åt fler företag. 
71

  

 

Vissa branscher klarar av en lågkonjunktur bättre än andra. Det syns tydligt i el-teknikbranschen där 

konkursantalet är förhållandevis låga. Det är en bransch där lönsamhetsproblem hos företag inte är 

stora och de jobbar på ett brett spektrum. Ser man däremot på byggbranschen, som jobbar mer på att 

nischa in sig, är det svårare för dem att klara av en lågkonjunktur. En granskning av 

Konkurrensverket visade att byggbranschen främst domineras av några få stora företag medan 

resterande är små företag. Dessa små företag har svårt att etablera sig på den konkurrensutsatta 

marknaden och det visade sig i granskningen ha stor effekt i svåra tider, då de mindre företagen 

slogs ut.
72

  

 

Källa: UC AB, Konkursstatistik för december 2009. 

Figur: Branscher med flest företagskonkurser. 

 

Enligt statistik hämtat från UC ser vi här ett lågkonjunkturår och de branscher med störst utsatthet. 
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Byggindustrin har under flera år varit en sektor som haft flest konkurser, medan de som kommer 

under byggbranschen i listan har varit varierande från år till år. 

3.6 Teori om hur signaler når intressenter 

Informationsflödet mellan företag och intressenter kan förklaras utifrån olika teorier. Uppsatsen 

ämnar huvudsakligen använda sig av signalteorin. Agentteorin redovisas i korthet endast för att 

tydliggöra signalteorin. Agentteorin går hand i hand med signalteorin och utgår från relationen 

mellan den redovisningsskyldige för ett företag och intressenterna. Det är ur det förhållandet som 

behovet av en revisor har vuxit fram.
73

 Agentteorin beskriver nödvändigheten av revision och liknar 

det vid en brist på försäkran i den finansiella rapporten.
74

 I denna teori jämförs revision med ett 

verktyg som ska minska de problem och osäkerheter som är en följd av att det är den 

redovisningsskyldige som upprättar informationen. Den redovisningsskyldige anlitar en oberoende 

revisor som tredje part för att denne ska säkerställa informationen i redovisning. På detta sätt 

kvalitetssäkrar revisorn informationen som tidigare lämnats i årsredovisningen.
75

 Den 

informationsbrist som ofta uppstår är att den redovisningsskyldige har tillgång till mer information 

än vad intressenterna har. Revisorns roll i det hela är att minska informationsgapet genom att 

granska och upptäcka felaktigheter, om sådana finns.  

 

Vidare mynnar detta ut i signalteorin som kompletterar agentteorin genom att förklara hur 

informationsgapet kan minskas. Signalteorin kan appliceras på revisionsberättelsens funktion för att 

beskriva den som ett signaleringsverktyg. Anmärkningar i revisionsberättelsen kan fungera som 

signaler för intressenter om att det finns brister eller något inte stämmer i företaget. Eftersom 

revisionsberättelsen är en sorts kvalitetsstämpel, är den viktig och väger tungt. Signalerna i 

revisionsberättelsen ska leda till att intressenterna agerar annorlunda, vilket kan påverka företagets 

fortsatta levnad. Därför kan man säga att den orena revisionsberättelsen är själva signalen som ska 

mottas av intressenterna.
76

 

 

De redovisningsskyldiga för bolaget ska redovisa bolagets ekonomi utifrån lämpliga lagar, revisorn, 

som en tredje part, ska kvalitetssäkra redovisning och signalera åt intressenterna som är de 
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redovisningsberättigade. Det är på detta sätt, genom att granska och sedan signalera, som revisorn 

kommunicerar med intressenterna.
77

 Det är viktigt att det revisorn signalerar är av värde för 

intressenterna, annars tappar de förtroende för revisorn. Carrington menar att revisorn skapar detta 

förtroende genom att sända signaler av information för intressenterna via revisionsberättelsen.
78

 

Oftast besitter inte intressenterna lika mycket information om bolaget, som företaget själv gör. Detta 

leder till ett informationsgap och en informationsasymmetri dessa emellan. Det kan beröra viktig 

information som undanhålls intressenterna av olika anledningar. Då är det viktigt att revisorn kliver 

fram och fungerar som ett verktyg, som ska minska informationsgapet dem emellan, genom att 

informera och signalera.
79

 När en revisor sänder ut signaler via anmärkningar i revisionsberättelsen, 

ska det uppfattas som en varningsklocka för intressenterna. Beroende på hur allvarlig anmärkningen 

är, ska intressenterna vidta åtgärder och agera utifrån signalen från revisorn, vilket i sin tur kan 

avgöra företagets framtid, och bidra till att företaget löper större risk att inleda en konkurs eller 

likvideras. Detta förutsätter förstås att intressenterna har förtroende för revisorn.
 80

  

 

Det informationsgap som ofta uppstår kan liknas vid ett så kallat ”brus”. Det går att ifrågasätta om 

detta brus uppstår på grund av att revisorns rapporter inte är trovärdiga, om de når intressenterna 

försent eller om det i själva verket inte når fram alls. Är det så att revisorns signaler når fram men 

att intressenterna inte lyssnar till dessa? Det kan alltså handla om brister hos intressenterna också. 

Vilket av dessa det är, är svårt att uttala sig om eftersom det ser olika ut från fall till fall. Det som 

går att konstateras är att bruset är alldeles för högt och att det många gånger brister någonstans 

eftersom antalet konkurser är väldigt högt. 

 

Det är heller inte endast revisorn som kan fungera som signalerare åt intressenterna. Andra 

informationskällor som intressenterna kan ta hjälp av kan vara UC, ratingföretag 

branschorganisationer osv. Detta kan medföra att informationen inte alltid blir korrekt när den når 

fram till intressenterna. Det ska även tilläggas att behovet av revisor och revisionsberättelse kan 

ifrågasättas om det finns andra som kan ge ut snarlik information. Ett rating företag ger intressenter 

chansen att minimera sina risker via kreditvärderingssystem. Företaget Soliditet erbjuder sina 
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kunder 90 % säkerhet att förutse konkurser redan ett år innan företaget går i konkurs. Affärsidén 

som de använder sig av är att analysera konkursföretag regelbundet och tar fram ratingen som 

företagen har innan konkurserna. Genom detta för de prognos över risker för att företag kommer att 

inleda konkurs inom de närmsta åren eller inte.
81

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Källa: Egenarbetad  

Figur: Informationsflödet enligt signalteorin. 

 

3.7 Hypotes  

Uppsatsens syfte testas genom ett chi-två (  -) test. Resultatet blir då att nollhypotesen antingen 

förkastas eller inte förkastas. Det finns två typer av risker med denna metod; att förkasta 

nollhypotesen när den är sann, och att inte förkasta nollhypotesen när den är falsk.
82

 För att 

fastställa hur stor risken är för att förkasta nollhypotesen när den egentligen är sann har vi bestämt 

signifikansnivån till 5 %. För att kunna ta ställning till nollhypotesen bildas en testvariabel    . 

Om      är större än det kritiska värdet förkastas nollhypotesen.  
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Eftersom syftet med studien är att finna samband som kan användas vid prognostisering av 

konkurser, har det, med hjälp av föregående teoretiska bakgrund, formulerats nedanstående 

hypoteser som ska testas. Något som är viktigt att belysa är att stickprovet som testas i hypotesen 

generaliserar och utgör hela populationen i slutsatserna.   

 

H0: Det finns inget signifikant samband mellan typen av första anmärkningen som ett företag fått, 

och hur länge det varit verksamt efter att det fått anmärkningen. 

 

H1: Det finns ett signifikant samband mellan typen av första anmärkningen som ett företag fått, och 

hur länge det varit verksamt efter att det fått anmärkningen. 
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4. Metod  

“Detta kapitel förklarar hur vi gått tillväga för att skriva detta arbete. Det gör det möjligt för andra 

att göra om samma studie vid ett senare tillfälle och jämföra studierna emellan.” 

4.1 Val av studie 

Ämnet för vår uppsats valdes efter en intresseväckande föreläsning av generalsekreteraren för FAR, 

Dan Brännström och hans kollega Bengt Skough. Det föll sig naturligt att studien skulle komma att 

handla om konkurser och revisionsberättelser, eftersom vi båda är intresserade av ämnet revision.  

 

Uppsatsen bygger på ett stort urval insamlad data från offentliga dokument, närmare bestämt 

årsredovisningar, och har därför genomförts som en dokumentstudie. I en dokumentstudie 

analyseras dokument, och på ett systematiskt och replikerbart sätt fastställs kvantiteter utifrån 

skapade kategorier. Denna typ av studie har fördelen att den lätt kan göras om av andra, under 

förutsättning att de följer samma kodning och urval, som vår uppsats.  

 

För att tydliggöra uppsatsen valdes det att göras en hypotesprövning kring ämnet. I 

hypotesprövningen testades två utfall varav ett förkastades och det andra accepterades. Studien har 

valt att använda agentteorin för att på ett enkelt sätt förklara förhållandet mellan revisorn, ägarna 

och intressenterna i ett bolag. Den teori som uppsatsen använder för att ytterligare bekräfta eller 

förkasta slutsatsen, är signalteorin. Revisorn signalerar via anmärkningar i revisionsberättelsen, när 

något inte står rätt till i bolaget. Eftersom revisionsberättelsen fungerar som ett verktyg för 

intressenterna, passar signalteorin för vår studie.    

4.2 Val av metod  

Metoden som använts har varit av kvantitativ karaktär, eftersom den främsta data som behövdes var 

årsredovisningar. Dessa samlades in och studerades var och en för sig. Viktigt för oss har varit att 

kunna generalisera resultatet, vilket passar när man använder sig av kvantitativa metoder.
83

 Utifrån 

statistik har analyser och slutsatser dragits. Med hjälp av en egen framarbetad modell, formad av två 

tidigare teorier, förklaras de mest förekommande anmärkningarna i revisionsberättelsen. Ur denna 

modell har statistik tagits ut och analyser gjorts för att besvara studiens ansats om förekomsten i 
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olika branscher, livslängd för företagen samt när den första anmärkningen upptäcktes. Delar av 

studiens analys har även kopplats till Ulf Gometz ovan presenterade modell för att möjliggöra ett 

bredare spektrum för analyser och slutsatser.  

 

I en kvantitativ metod mäts siffror på det undersökningsmaterial som samlats in. Den data som 

samlats in under studiens gång har varit årsredovisningar, med särskilt beaktande av 

revisionsberättelserna. För varje företag som undersökts har anmärkningar vi funnit i 

revisionsberättelserna kategoriserats i modellen som arbetats fram. Hypotesprövningen gjordes 

enbart för att styrka vårt syfte genom att antingen förkasta eller acceptera de valda hypoteserna. Den 

kvantitativa metod som användes innebar att ur populationen på 993 företag gjordes ett stickprov, 

som kom att generalisera hela gruppen.    

   

4.3 Urval  

Utifrån den sammanlagda populationen med orena revisionsberättelser, som inlett konkurs år 2012, 

gjordes ett urval av stickprovskaraktär. Då vi ville ha god grund för att motivera stickprovets storlek 

användes en formel för att räkna ut detta. Denna formel är anpassad till att räkna ut 

stickprovsstorleken för en bestämd population för att ge ett representativt urval. Formeln hittades på 

Creative System Researchs hemsida surveysystem.com. De tillverkar mjukvara åt 

marknadsundersökare, politiska opinionsundersökare och andra som vill göra 

enkätundersökningar.
84

  På hemsidan har de en kalkylator som räknar ut stickprovets storlek utifrån 

de värden som matas in för konfidensintervall och konfidensnivå. Konfidensintervallet säger att om 

hela populationen undersökts så hamnar resultatet från stickprovet inom det valda intervallet. Här 

valdes 0,05 som konfidensintervall. Detta betyder att om 56 % av stickprovet har fått en viss 

anmärkning, kan vi vara säkra på att om hela populationen undersöktes, skulle resultatet hamna inom 

intervallet 51 % (56-5=51) och 61 % (56+5=61). Konfidensnivån väljs utifrån hur sannolikt man vill 

att det ska vara att hela populationen skulle få samma resultat som stickprovet. Vanliga värden för 

konfidensnivån är 95 % och 90 %.
 85
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Innan stickprovets storlek kunde räknas ut, behövde vi först hitta ett värde för normalfördelningen, z. 

Z-värdet säger vad avståndet från medelvärdet är, mätt i standardenheter.
 86

 Då vi valt 95 % 

konfidensnivå gick det att genom en allmän tabell över z-värden tyda att vårt z-värde är 1,96.
 87

  

Formeln för att räkna ut stickprovets storlek: 

   
   ( )  (   )

  
 

Där c står för konfidensintervall och p står för en procentuell uppskattning av populationsandelen, 

uttryckt i decimaler. Finns ingen sådan uppskattning, från t.ex. en tidigare studie, så väljs 0,5.
 88

 

    
      (   )  (     )

     
     

 

Studiens totala population var 993 företag, vilket betyder att det finns en bestämd population och då 

gjordes även följande uträkning: 

       
  

(  (
(    )

   
))

                             

Där ss är det värde vi fick fram i förra uträkningen och pop är den totala populationen. 

       
   

(  (
(     )

   
))
                           

4.4 Datainsamling  

De data som har använts är sekundärdata, vilket är data som ursprungligen samlats in av andra, i 

detta fall bolagen och revisorn.
89

 Sekundärdata var i form av bolagens revisionsberättelser i 

årsredovisningen, vilka är offentliga handlingar.  

 

Internetsidan Alla bolag användes för att få fram bolag som inlett konkurs under år 2012. Där finns 

en lista med bolag som inlett konkurs men som inte alla passade för vårt syfte och avgränsningar. 

För att på bästa sätt sortera bort de bolag som inte lämpade sig för vår studie användes attributen: 
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endast aktiebolag, 0-3 anställda, 0-999 000 kr i omsättning. Utifrån den senare listan valdes 277 

bolag slumpmässigt ut, och årsredovisningarna hämtades ned från databasen Retriever. Bolagen 

valdes ut slumpmässigt genom ett systematiskt stickprov, där var tredje bolag valdes ut. När 

revisionsberättelserna studerades antecknades vilket år bolaget registrerats, vilket år den första 

anmärkningen kom, vilken typ av anmärkning det var, vilken bransch bolaget tillhörde samt om det 

var en godkänd- eller auktoriserad revisor. Dessa noteringar gjordes med syfte att senare i 

analysstadiet kunna dra flera slutsatser. De olika kategorierna numrerades med siffror för grad av 

allvarlighet i anmärkning, hur många år företagen funnits innan de fått sin anmärkning, bransch 

samt typ av revisor. Detta gjordes för att sedan kunna koda och analysera data i programmet SPSS.

4.4.1. Bortfall 

Varför 0 – 999 000 kr i omsättning valdes, istället för tre miljoner som är angivet i avgränsningarna, 

var för att det inte gick att välja tre miljoner i omsättning i Retriever eller på Alla Bolag. Det som 

valdes var det närmsta möjliga beloppet.  

Då orena revisionsberättelser undersöktes bestämde vi att slumpmässigt välja ut 277 företag från 

populationen. Om företaget inte hade revisor fanns ju heller ingen revisionsberättelse, så dessa 

företag blev därför bortfall.  Bortfallet var totalt 17 stycken, vilka allihopa saknade årsredovisningar 

och därmed revisionsberättelse. För att vårt representativa urval skulle stämma valdes 17 nya företag 

som inte klassades som bortfall. 

4.5 Reliabilitet  

Reliabiliteten handlar om måttens och mätningarnas följdriktighet, överensstämmelse och 

pålitlighet. Om stabiliteten i studien är bra, ska man kunna göra om testet vid ett senare tillfälle och 

få liknande resultat.
90

 Undersökningens reliabilitet svarar på frågan ”kan vi lita på att 

undersökningen ger samma resultat om vi upprepar den under så likartade förhållanden som 

möjligt?”.
91

 Ju mer vi kan lita på att resultatet går att upprepa och få samma resultat, desto högre 

reliabilitet har undersökningen. Det som bestämmer reliabiliteten är hur mätningarna utförts och hur 

noggrann man varit i bearbetningen. 
92

 Begreppet reliabilitet används främst när man gör 
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kvantitativa studier och använder kvantitativa metoder. Det mäter hur en metod påverkas av 

tillfälligheter och hur mycket slumpen påverkar resultatet och ger studien trovärdighet.
 93

  

 

I vår studie har den data som registrerats utifrån revisionsberättelserna kontrollerats en extra gång, 

så att det inte kodats eller matats in fel. Alla revisionsberättelser har dessutom hanterats på samma 

sätt. Detta ökar tillförlitligheten och replikerbarheten, vilket ger en högre reliabilitet. Det är givet att 

ett större urval gör att generaliserbarheten ökar. Dock har det matematiskt och på ett tillförlitligt sätt 

räknats fram ett representativt urval, och då anses studien vara generaliserbar för hela populationen. 

 

När det gäller att göra om vår studie vid ett senare tillfälle, och få samma resultat, finns problemet 

att det kan vara så att revisorernas arbete förändras av lagar eller andra händelser. Detta påverkar 

frekvensen och hur de ska avlägga sina kommentarer i revisionsberättelsen, och i sin tur resultatet. 

Dessutom kan en förändring av lagar eller skatteregler betyda att vissa anmärkningar, som vi stött 

på, inte förekommer efter ändringen. Sådan förändring kan göra att reliabiliteten blir lägre, eftersom 

den nya studien troligen inte kommer visa liknande resultat. Skulle däremot revisorernas arbete inte 

förändras från hur det ser ut i dagsläget, kommer resultatet bli liknande det resultat vi fått fram, och 

studien får då god reliabilitet. Det måste även beaktas att under åren som undersöktes inträffade 

flera lågkonjunkturer. Om undersökningen görs om vid ett senare tillfälle, och lågkonjunkturer inte 

inträffar på liknande sätt som i vår studie, påverkar det reliabiliteten negativt. Detta för att 

lågkonjunkturer påverkar antalet konkurser, och därmed även antalet orena revisionsberättelser. 

 

4.6 Validitet  

Reliabilitet och validitet är nära sammankopplade och härstammar båda ur kvantitativa metoder.
 94

 

Validiteten är ett mått för hur väl man mäter det man avsett att mäta. Den svarar på frågan ”Kan vi 

räkna med att undersökningen är giltig – att den verkligen mäter det vi vill att den ska mäta?”.
95

   

Den data som denna studie använt är trovärdig, då en auktoriserad eller godkänd revisor granskat 

bolagets årsredovisning och sedan noterat sina observationer. Det finns dock händelser då revisorer 

känt sig tvungna att godkänna en årsredovisning utan anmärkning, när de egentligen borde skrivit 
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en oren revisionsberättelse. Sådana händelser påverkar tillförlitligheten i studien, med andra ord 

validiteten. Ibland har sådant upptäckts i efterhand, när bolaget inlett konkurs och en granskning 

inletts. Revisorns oberoende är en nyckelfaktor i dess arbete, och det är därför det är svårt för oss att 

veta om det har förekommit sådana händelser i företagen som undersöktes. Dessutom undersöker 

inte revisorn alla poster i redovisning, utan väljer ut de väsentliga posterna. Det kan medföra att 

han/hon missar någon felaktighet i redovisningen. Denna risk är dock liten eftersom 

företagsledningen ska utgå från god redovisningssed och att revisorn granskar alla poster, annars får 

de en anmärkning. 

 

Man kan mena att termen validitet likställs med giltighet och talar om ifall det finns en 

överrensstämmelse mellan teori och empiri. Teorierna som undersökts har använts för att stärka vår 

empiri. Eftersom teorierna stärker våra slutsatser är giltigheten hög. Det finns ytterligare en 

innebörd i begreppet validitet och det är relevans, som talar om hur relevant den insamlade empirin 

är. Då det har undersökts flera olika egenskaper hos företagen, t.ex. bransch och livslängd, kan man 

eventuellt ifrågasätta relevansen för att fokus tas från anmärkningarnas innehåll. Detta har dock 

gjorts för att kunna dra slutsatser och hitta samband som kan hjälpa till vid prognostiseringen av 

konkurser, vilket är relevant för att besvara syftet. 

 

När systematiskt urval används finns det en risk att stickprovet inte är representerbart för hela 

populationen, om populationen är ordnad på något sätt efter befolkningens egenskaper.
96

 Urvalet 

har gjorts utifrån listan på allabolag.se, som är systematiserad efter vilket datum bolaget inledde 

konkurs. Vi anser dock inte att denna ordning påverkar urvalet, eftersom det i vår studie inte spelar 

någon roll när under året bolagen inledde konkurs, utan endast att de inledde konkursen under år 

2012. 

 

Många av företagen som undersöktes har funnits längre än 10 år. Då vi endast undersökt 

revisionsberättelser från år 2002 och framåt påverkar detta tillförlitligheten, eftersom företagen kan 

ha fått sin första anmärkning innan år 2002. Dock hade en anmärkning före år 2002 troligtvis inte 

varit relevant då konkursen inträffat så långt efter.  
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4.7 Källkritik 

Det är viktigt att vara kritisk till den information och data som används, eftersom undersökningen är 

baserad på detta. Undersökningens reliabilitet och validitet är givetvis beroende av att litteraturen är 

tillförlitlig, då detta har varit en studie baserad på teorier hämtade från litteratur och artiklar.  

Den sekundärdata som ligger till grund för uppsatsen har främst varit litteratur, tidskriftsartiklar 

samt elektroniska källor. I så stor utsträckning som möjligt användes så kallade ”granskade” ”peer-

review” artiklar, för att få hög trovärdighet. Mycket av litteraturen som används under 

uppsatsarbetet har varit litteratur som legat till grund för vår undervisning och som valts ut av våra 

lektorer, därav bedömde vi att den är trovärdig. Internetkällorna som använts har främst varit 

databaser för årsredovisningar och av nyhetskaraktär. Det skall givetvis vara ett kritiskt tänkande till 

dessa också, och det går att kritisera dem, eftersom internet idag är något som ständigt förändras 

och där många har möjlighet att ändra i uppgifterna.  

Det går även att vara kritisk till några av de artiklar som behandlas i studien, då dessa är skrivna för 

flera år sedan. Man kan ifrågasätta deras relevans i dag, eftersom det ständigt sker utvecklingar 

inom många områden. Det som valts ut ur artiklarna är dock endast teorier och modeller, vilka legat 

till grund för vår uppsats, slutsatser, och som varit representativa för oss. Den egenframtagna 

modellen arbetades fram dels utifrån tidigare forskares studier dels utifrån den data som samlats in 

under processen. Modellen anses ha hög trovärdighet eftersom det främst är vår data som ligger till 

grund för utformningen tillsammans med de teorier som hela uppsatsen är baserad på. Data som 

ligger till grund för modellen är hämtad från Allabolags hemsida. Det är en kontrollerad hemsida av 

bolaget, UC Allabolag AB och ingår i UC koncernen. Där hämtas den senaste informationen från 

Skatteverket, Bolagsverket SCB och UC.
97

 

Självklart ska det tilläggas ett kritiskt tänkande för årsredovisningarna som studerats. Dels kan 

revisorn i sitt urval av att granska poster missat väsentliga felaktigheter och därmed förbisett 

anmärkningar som lett till att vår data visat en felaktig bild. Det finns även en risk med att revisorn 

inte varit oberoende i granskningen av årsredovisningen och därför har årsredovisningen gett en 

förvrängd bild. Allt detta anses dock utgöra en väldigt liten risk, men det är fortfarande viktigt att ta 

upp det för att vidare i studien ha det i åtanke.  
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5 Empiri  

”I detta kapitel sammanställs insamlad data samt de resultat vi kommit fram till. Vår empiri 

presenteras i form av tabeller, diagram och uträkningar.” 

5.1 Presentation av insamlad data 

Fördelningen mellan godkända och auktoriserade revisorer:  

 

I urvalet på 277 bolag var det en jämn fördelning mellan godkända och auktoriserade revisorer. 

Genom den insamlade datan räknades fram att 50,9 % använde en auktoriserad revisor och 49,1 

% en godkänd revisor. Eftersom avgränsningen innehöll endast bolag som hade frivillig revision, 

fanns inget krav på varken auktoriserad eller godkänd revisor. Efter exkluderandet av de som 

inte hade någon revisor, blev resultatet enligt ovanstående figur. Det är av intresse att se hur 

många företag som använde sig av vilken ”typ” av revisor. Det går nämligen att ifrågasätta de 

olika kategorierna av revisorer och deras kompetens, och därmed hur tillförlitliga deras rapporter 

är. Man kan även fråga sig varför inte alla använt sig av en auktoriserad revisor, men det är 

förmodligen beroende på kostnad och tillgänglighet. Stickprovsdatan som syns ovan visar att det 

troligtvis ser likadant ut för hela populationen, dvs. en jämn fördelning mellan godkända och 

auktoriserade revisorer.  
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År då första anmärkningen inträffat: 

  

Utifrån diagrammet kan det läsas ut att år 2002 fick 56 företag sin första anmärkning. Det 

motsvarar 20,2 % av stickprovet. Åren 2009, 2008 och 2007 var också år, då många företag fick 

sin första anmärkning. Minsta stapeln var år 2012. Då var det endast ett företag som fick sin 

första anmärkning. Mellan åren 2003-2006 var det någorlunda jämt fördelat, jämfört med övriga 

år. Om man bortser från det stora hoppet mellan antalet första anmärkningar år 2002 och 2003, 

kan man se att det inte skiljer så mycket från år till år. Det syns tydligt att det är en nedåttrend 

åren 2003, 2004 och 2005. Sedan ökar antalet företag som får sin första anmärkning från år 2006 

till 2009 och sedan går trenden nedåt igen i tre år. Utifrån diagrammet är alltså de viktigaste 

årtalen de med högst staplar, dvs. åren 2002, 2007, 2008 och 2009, då de flesta företagen fick sin 

första anmärkning. Dessa år utgör majoriteten av stickprovet och därmed populationen. Denna 

tendens kan alltså generaliseras på alla de 993 företagen. Detta innebär att omkring 20 % av de 

993 företagen skulle fått sin första anmärkning år 2002. I genomsnitt fick företagen sin första 

anmärkning år 2006.  
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Företagens ålder i antalet år: 

 

 

Diagrammet visar att de flesta företagen, närmare bestämt 88 %, blev mindre än 23 år gamla. 

Den kategori som innehöll flest företag var de som blev mellan fem och sex år gamla. Det är 

alltså den högsta stapeln i diagrammet och utgör 19,5 % av stickprovet. Näst största gruppen var 

de som blev tre till fyra år och utgjorde 11,2 %. Mellan sju och tio år var antalet väldigt jämt och 

likaså även mellan 39- 45 år. Av det studerade urvalet blev 128 st företag över tio år gamla och 

149 bolag blev tio år eller yngre. Ser man till den del av stickprovet som levde längre, dvs. över 

39 år och äldre, så var den största gruppen de som blev 48 år gamla. Fem bolag tillhörde den 

gruppen. Det var färre företag som blev mellan 13 och 16 år än mellan 17 och 20 år. Medelåldern 

för företagen var sju år.  

 

 

 



34 
 

Antalet inledda konkurser per bransch:  

 

Ur diagrammet kan utläsas att byggbranschen hade flest inledda konkurser. 20,2 % av företagen 

var verksamma där. Det går inte att blunda för att en av de största branscherna i Sverige är just 

byggbranschen med omkring 80 000 företag.
98

 Det syns även i vårt stickprov. Näst störst var 

detaljhandeln, där 10,8 % av företagen var verksamma. Tätt efter detaljhandeln kom partihandel, 

med 9 % av stickprovet, och sedan tillverkning och industri med ca 6 %. Mellan resterande 

branscher var det någorlunda jämt. Det är främst byggbranschen, detaljhandeln, och partihandeln 

som utifrån datan säger något om populationen i helhet och därför utmärker sig. 

Livsmedelsframställning, media och övrigt är de branscher där minst antal företag ingick. 

Transportföretag hade förvånansvärt nog endast sju företag representerade. 
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Frekvensen av anmärkningarna: 

 

Siffrorna under x-axeln i diagrammet är utifrån vår framarbetade modell och hänför sig till de 

olika anmärkningar som förekommit i revisionsberättelserna. Diagrammet visar dels vilken 

anmärkning som förekom flest gånger samt vilken kombination. Nedan är en förklaring för att 

tydliggöra det ännu en gång. 

 

1: Hot mot fortsatt drift (t.ex. att eget kapital understiger hälften av aktiekapitalet) 

2: Sen årsredovisning. 

3: Sena eller ej betalda skatt och sociala avgifter. 

4: Avstyrker eller varken till- eller avstyrker resultat- och balansräkning. 

5: Avstyrker eller varken till- eller avstyrker ansvarsfrihet åt styrelsen. 

6: Tillträtt som revisor efter räkenskapsåret/ ej fått in tillräckliga revisionsbevis. 

7: Lån till styrelsemedlem eller liknande som bryter mot lagen. 

8: Övriga anmärkningar (t.ex. kan inte verifiera värdet på en specifik post) 
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Som diagrammet visar var anmärkningen ”hot mot fortsatt drift” den som ensamt förekom flest 

gånger. Av stickprovet hade 22,9 % företag endast den anmärkningen i sin första orena 

revisionsberättelse. ”Hot mot fortsatt drift” dominerade med 31,7 % av den totala summan av 

alla anmärkningar som förekom. Den näst vanligaste anmärkningen i undersökningen var ”sen 

inlämnad årsredovisning” som utgjorde 29 % av stickprovet. Det var lika många företag som fick 

anmärkningen ”sen eller inte betald skatt och sociala avgifter” som de som fick ”övriga 

anmärkningar”. Totalt hade 85 revisionsberättelser anmärkningar i kombination med någon 

annan anmärkning. Den kombination av anmärkningar som förekom flest gånger, och därmed 

var vanligast utifrån de studerade företagen, var kombinationen ”hot mot fortsatt drift” 

tillsammans med ”sen inlämnad årsredovisning”. Av alla kombinationer som påträffades 

utgjorde den vanligaste kombinationen ca 21,2 %. Med bara en anmärkning mindre än den 

vanligaste, var kombinationen ”sen årsredovisning” tillsammans med ”sena eller ej betalda 

skatter och sociala avgifter”. Den minst förekommande anmärkningen var ”avstyrkan eller 

varken till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet åt styrelse”. Som syns tydligt är den anmärkningen 

och anmärkningen om ”lån till styrelsemedlem eller liknande som bryter mot lagen” de minsta 

kategorierna av anmärkningar i undersökningen.  

Nedan är en sammanställning för att ytterligare tydliggöra hur många gånger varje anmärkning 

förekom: 

1: Hot mot fortsatt drift (t.ex. att eget kapital understiger hälften av aktiekapitalet) 120 ggr 

2: Sen årsredovisning  110 ggr 

3: Sena eller ej betalda skatt och sociala avgifter  56 ggr 

4: Avstyrker eller varken till- eller avstyrker resultat- och balansräkning  28 ggr 

5: Avstyrker eller varken till- eller avstyrker ansvarsfrihet åt styrelsen  2 ggr 

6: Tillträtt som revisor efter räkenskapsåret/ ej fått in tillräckliga revisionsbevis  14 ggr 

7: Lån till styrelsemedlem eller liknande som bryter mot lagen  8 ggr 

8: Övriga anmärkningar (t.ex. kan inte verifiera värdet på en specifik post)  41 ggr 

Totalt 379 st 
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Följande diagram visar skillnaderna i anmärkningarna beroende på om det är en godkänd revisor 

eller auktoriserad revisor som utfört revisionen. 

 

Det har redan i tidigare diagram visats att skillnaden i antalet godkända och auktoriserade 

revisorer varit liten i denna studie. Det går att belysa detta ytterligare genom att jämföra om det 

finns någon skillnad i anmärkningarna mellan de två revisorsgrupperna. Även i detta avseende 

kan man utläsa att det är liten skillnad mellan godkända och auktoriserad revisorers rapportering. 

Största skillnaden mellan dem är rapporteringen av anmärkningen ”avstyrker eller varken till- 

eller avstyrker resultat- och balansräkning” (nr 4). Det ska dock tilläggas att det även här är en 

liten skillnad. Den insamlade datan visar alltså inte att det finns några stora skillnader i 

rapporteringen mellan godkänd revisor och auktoriserad. Möjligen hade det sett annorlunda ut 

om en godkänd och en auktoriserad revisor fått rapportera för samma företag och år.  
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6 Analys 

”Utifrån empirin i tidigare kapitel, och den teori som det redogjorts för i kapitel tre, presenteras 

här analyser och olika samband med jämförelse mot tidigare forskning.” 

6.1 Analys av data 

1. När kom den första anmärkningen? 

 

Ur hela populationen på 993 bolag gjordes ett urval på 277 med syfte att representera hela 

populationen. Utifrån stickprovet var det 20,2 % som fick sin första anmärkning år 2002. Det var 

alltså det året då flest företag fick en oren revisionsberättelse. Även åren 2007, 2008 och 2009 

fick många företag sin första anmärkning. Detta kan vara en effekt av att dessa år präglades av 

lågkonjunkturer. Lågkonjunktur kan påverka företag på många olika sätt, bland annat genom att 

försäljningen minskar, vilket minskar omsättningen och försämrar likviditeten i bolaget. Leder 

detta sedan till att det egna kapitalet understiger hälften av aktiekapitalet, får företaget en 

anmärkning av revisorn i revisionsberättelsen.  

 

Att lågkonjunkturerna innehöll de första anmärkningarna för en stor del av de studerade 

företagen bekräftas av UC, som menar att lågkonjunkturer kännetecknas av många konkurser 

och flest andel anmärkningar i revisionsberättelserna. Så fort konjunkturer stabiliseras eller pekar 

uppåt minskar konkurserna och därmed de orena revisionsberättelserna.
99

 Eftersom vår studie 

endast studerat företag, som inlett konkurs, kan vi endast uttala oss om dessa. Det tål dock att 

analyseras om att det kring lågkonjunkturer sker flest konkurser samt om företag i sådana tider 

har extra svårt med likviditeten och därmed löper en större risk att få sin första orena 

revisionsberättelse. Utifrån empirin såg vi tydligt att det är just vid lågkonjunkturer som 

företagen i stickprovet fick sin första anmärkning. Hasselberg och Kehrers undersökning kan 

dock inte bekräfta denna slutsats. Deras studie visade att skillnaden i andelen orena 

revisionsberättelser endast var 0,2 % mellan en lågkonjunktur och en högkonjunktur. Det kan 

diskuteras om vår studie inkluderat någon typisk högkonjunktur, liksom betydelsen av att 

Hasselberg och Kehrers studie gjordes redan år 1995. Den kan då i detta hänseende inte vara 

representativ för vår studie, men vidare i analysen, belyser den viktiga faktorer som trots allt gör 
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den lämplig. Hade vår studie fokuserat på att endast studera typiska låg- och högkonjunkturer, 

hade troligtvis empirin kunnat utvecklas mer och deras studie hade fått mer plats. Än så länge 

håller vi oss till den data som vår studie samlat in, vilken indikerar att lågkonjunkturerna kring 

åren 2002 och 2007-2009 är de mer representativa för stickprovet och därmed populationen i sin 

helhet. Varför det endast var ett företag som fick sin första anmärkning 2012 kan bero på att 

insamling av data utfördes i april 2013. Då har inte alla årsredovisningar inkommit, eftersom de 

senast ska vara klara sex månader efter räkenskapsårets slut, dvs. i de flesta fall i juni 2013. 

Företagen fick sin första anmärkning i genomsnitt ett år efter att de startades. Med tanke på att 

medelåldern var sju år, så kom den första anmärkningen i genomsnitt år 2006.  

 

2. Vilka anmärkningar hade de onoterade företagen som inlett konkurs?  

 

Genom studien kan det utläsas att anmärkningen om ”hot mot fortsatt drift” var den mest 

förekommande. Näst vanligaste anmärkningen var ”sen inlämnad årsredovisning”, tätt följt av 

”sen inbetald skatt”. Även kombinationen av dessa anmärkningar var vanligt förekommande. 

Undersökningen visade att 85 % av de orena revisionsberättelserna innehöll minst en 

anmärkning om avvikande från god redovisningssed. Detta utfall stärks ytterligare då tidigare 

studier visat på liknande utfall. Hasselberg och Kehrers undersökning visade att ca 74 % av 

bolagen avvek från god redovisningssed. Varför det är en så stor andel som klassificeras som 

avvikande från god redovisningssed, kan förklaras med att denna kategori innehåller de tre mest 

förekommande anmärkningarna. Detta var således vanligt förekommande för företag som 

inledde konkurs. 

 

Den anmärkning som förekom flest antal gånger för de studerade företagen kan därmed sägas 

vara ”avvikande från god redovisningssed” och specifikt ”hot mot fortsatt drift”. Anmärkningen 

utgjorde 31,4 % bland bolagen som endast hade den anmärkningen i sin första orena 

revisionsberättelse, medan omkring 11,9 % hade anmärkningen i kombination med andra 

anmärkningar. En koppling har gjorts till Gomets modell och Hasselberg och Kehrers teori av 

dels anmärkningen ”hot mot fortsatt drift”, men även de andra som framkommit i 

undersökningen. Enligt Gometz modell är ”anmärkning i revisionsberättelsen”, där ”hot mot 

fortsatt drift och avvikande från god redovisningssed” är inkluderad, en anmärkning med 
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allvarlighets grad 7-8. Något vår studie skulle vilja kasta ljus på, är att denna anmärkning kanske 

borde ha en högre allvarlighetsgrad med tanke på hur många företag i vår studie som faktiskt fick 

den, men dessutom för att innebörden är att företaget har likviditetsproblem, en stor anledning 

till varför företag går i konkurs.  

 

Eftersom studien endast undersökt företag som inlett konkurs, kan givetvis inte stickprovet 

generaliseras till företag som inte påbörjat konkurs. Det analysen visar är att utifrån stickprovet 

på 277 företag som inlett konkurs år 2012, har det troligtvis sett likadant ut för hela 

populationen. För att koppla detta till signalteorin kan man säga att när revisorn sänder ut 

signaler via anmärkningar, är det en varningsklocka till företaget. I vissa situationer kan det vara 

för sent och då går det kanske inte att rädda företaget. Det kan även finnas brister hos 

intressenterna, vilket gör att de inte inser revisorns signaler och därför inte agerar i tid. Man kan 

alltså påstå, utifrån empirin, att det finns anmärkningar som har större risk att leda till konkurs än 

andra. Då studien visar att ”hot mot fortsatt drift” och ”avvikande från god redovisningssed” är 

mest frekventa, menar vi att dessa har högre allvarlighet än andra anmärkningar för de bolag som 

studerats. Detta ska givetvis ses i ljuset av de andra faktorer som speglas utifrån empirin, främst 

lågkonjunktur som är en viktig faktor till att många företag fick sin första anmärkning. Det går 

alltså att påstå att det finns ett samband mellan lågkonjunktur och anmärkningen ”hot mot 

fortsatt drift”.  

 

3. I vilken bransch förekommer flest konkurser?  

 

Byggbranschen var den bransch som hade flest andel konkurser i vår studie, men även den 

bransch som hade störst representation. Detta kan bero på att det är många företag som arbetar 

inom byggbranschen, men det kan även vara en missrepresentation. Då menas alltså att 

branschen, trots det slumpmässiga urvalet, har fått ett större relativt antal byggföretag än vad 

som finns i verkligheten. Tidigare nämndes att det finns ca 80 000 verksamma byggföretag i 

Sverige. Detta är endast 7,6 % av totala antalet företag, jämfört med våra 20,2 % i stickprovet. Vi 

kan dock konstatera samma mönster som UC presenterade i sin rapport om avslutade konkurser 

under april 2013, nämligen att byggbranschen har flest företag med konkurs.
100

 En anledning kan 
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vara att efter att ROT-avdraget infördes år 2009 startades många nya byggföretag och redan 

existerande företag expanderade. Konkurrensen blev tuffare, och när det dessutom blev vanligare 

med utländsk arbetskraft, som drev ner priserna, gick många bolag i konkurs.
 101

 Det kan vara så 

att vi fortfarande år 2012 såg konsekvenser av detta. En annan anledning till att det går dåligt 

inom byggindustrin är att det byggs mindre än förr, samtidigt som anbudspriserna blivit lägre. 

Den sjunkande efterfrågan har dessutom lett till att färre jobbar inom byggbranschen.
102

 UC 

menar att i tider med lågkonjunktur har hushållen ett högt sparande, samtidigt som inkomsterna 

stramas åt. Höga räntor och höga skatter leder till att det går trögt för byggsektorn.
103

 Det vår 

studie indikerar är att byggbranschen är en känslig och utsatt bransch, som påverkas starkt av 

konjunkturen. En tredje anledning som kan förklara varför det är så många konkurser inom 

byggbranschen är att det förekommer mycket svartarbete. Det skadar branschen i och med att det 

hämmar konkurrensen och gör det svårt för seriösa aktörer att verka på marknaden. I och med 

svartarbetet riskerar branschen, och de som är verksamma inom den, att få ett dåligt rykte. Detta 

kan i sin tur leda till att intresset för nybyggen svalnar, det kan bli svårt för byggföretag att 

rekrytera ny arbetskraft och kan leda till att efterfrågan på byggtjänster minskar.
104

 

 

UC presenterade en rapport år 2010, som visade att tillverknings- och industrisektorn liksom 

tjänstesektorn påverkas mer än de flesta andra av en konjunktursvacka. Vår empiri visar dock, 

bortsett från byggbranschen, att detaljhandeln och partihandeln har högre representation än 

tillverknings-, industri- och tjänstesektorn.
105

 Företag som är verksamma inom 

livsmedelsframställning, media och gruppen ”övrigt”, förekom minst i denna undersökning. 

Anledning kan vara att dessa branscher klarar sig bättre från konkurser, eller att de helt enkelt 

inte är så stora. Det går självfallet att analysera varför utfallet visade just detta resultat, men det 

uppsatsen vill framhäva är att de typiska företagen som inlett konkurs, varit de inom bygg, 

detaljhandel och partihandel. Det kan vara svårt att applicera detta på hela populationen då det, 

som tidigare påpekats, kan ha skett en missrepresentation av vissa branscher. Vi vill dock påstå 

att utifrån vår statistik är byggbranschen den mest osäkra. Vi trodde att transportföretag skulle 

utgöra en större andel av populationen än 2,5 % som empirin visade. Faktum är att 2,8 % av 
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Sveriges företag är verksamma inom transportbranschen
106

. Detta tyder på att vi fått ett 

representativt stickprov för denna bransch. 

 

Kombinerar man året när den första anmärkningen kom, samt typ av anmärkning med de olika 

branscherna, ser man ett mönster. Datan visar att i en lågkonjunktur var byggbranschen, 

detaljhandeln samt partihandeln de mest känsliga. De flesta företagen fick under denna tid sin 

första orena revisionsberättelse vilken oftast innehöll anmärkningen ”hot mot fortsatt drift” eller 

en kombination av den och några andra, dvs. ”avvikande från god redovisningssed”.  

 

4. Finns det något samband mellan företagens anmärkning och konkurs? 

 

De flesta företagen i studien blev fem till sex år gamla och fick sin första anmärkning tio år innan 

de inledde konkurs. Något som är viktigt att påpeka är att studien endast undersökt företag som 

tidigast fått sin första anmärkning år 2002, vilket medför att det finns en risk att företagen som 

levt längre fått sin första anmärkning tidigare än 2002. För att studien skulle vara möjlig att 

utföra gjordes denna avgränsning och resultatet får ses med det i beaktande. För att koppla till 

agentteorin, som menar att revisorn är ett verktyg som ska upptäcka bristerna i den finansiella 

rapporten, kan man härmed ifrågasätta revisorns rapportering. Eftersom de flesta företag fått sin 

första orena revisionsberättelse under en lågkonjunktur, kan man spekulera i om revisorerna 

rapporterat för sent, eller om det i själva verket var brister från företagets sida, som gjort att, trots 

en varning så tidigt som tio år innan ändå lett i konkurs.
107

 Det typiska företaget för studiens 

stickprov var ett företag som levde fem till sex år och fick sin första orena revisionsberättelse 

under en lågkonjunktur, omkring tio år innan de inledde konkurs. Detta kan anses 

motsägelsefullt, men kan förklaras ganska enkelt. Om man delar upp företagen i två grupper, 

yngre än tio år och tio år eller äldre, ser man att det är fler företag som är yngre än tio år. Säg att 

de flesta av företagen som blev tio år eller äldre fått första anmärkningen år 2002. De som blev 

yngre än tio år, fick inte sin första anmärkning lika enhetligt koncentrerat på ett år, utan utspritt 

på åren 2003 till 2012. Detta gör att resultatet inte blev konsekvent. Vi har därför även valt att 

räkna ut medelålder och genomsnittsåret för den första anmärkningen. Detta resulterade i att 
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stickprovet visade att företaget blev sju år och fick sin första anmärkning ett år efter det 

startades, alltså år 2006.  

 

Utfallet kan analyseras ur en rad olika perspektiv. För att hålla oss till syftet med studien, dvs. 

om det finns något samband mellan de studerade företagens anmärkning och konkurs, anses det 

utifrån empirin, att det inte finns ett konkret samband som går att applicera på alla företag. Det 

skulle i så fall krävas djupare forskning samt att det studerades kring de företag som inte inlett 

konkurs. Det går dock att, kopplat till hur långt före konkursen majoriteten av företagen fått sin 

första anmärkning, och vilken den var, samt med hänsyn till att alla de studerade bolagen inledde 

sin konkurs år 2012, konstatera att medellivslängden för företagen var mellan sju år. Den första 

anmärkningen var för de flesta ”hot mot fortsatt drift” eller en kombination av anmärkningar 

inom ”avvikande från god redovisningssed”. Utifrån avgränsningarna kommer vi fram till att 

denna anmärkning påträffades oftast tio år innan konkursen inleddes, för de företag som bedrev 

verksamhet tio år eller längre. De företag som blev yngre än tio år fick sin första anmärkning tre 

år innan konkursen inleddes. 

 

Studien valde även att titta på om företagen hade en godkänd eller auktoriserad revisor, för att se 

om det fanns några skillnader i detta avseende. Eftersom utfallet nästan var lika för de två 

revisorskategorierna är det svårt att dra några konkreta slutsatser. Det behövs djupare forskning i 

ämnet för att kunna uttala sig. För att analysera vårt utfall ytterligare, undersöktes ifall 

revisorerna lade olika vikt vid respektive anmärkning beroende på typ av revisor. Även detta 

visade sig dock vara förhållandevis lika mellan de godkända och auktoriserade revisorerna. 

Varför Sundgrens artikel visade att icke auktoriserade revisorer hade större sannolikhet att leda 

företag in i konkurs, än auktoriserade revisorer, kan diskuteras. Hans studie grundade sig på 

finska bolag och skillnaden gentemot vår studie kan ha att göra med att de har andra lagar och 

normer i Finland. Sundgrens artikel använde sig av signalteorin och menade att de godkända 

revisorernas signaler inte fångades upp av intressenterna på samma sätt som de auktoriserade 

revisorernas.
108

 Ur vår studie kan vi inte konstatera detta eftersom vår empiri kring detta ämne är 

för litet. Det skulle även behöva studeras hur intressenterna tolkar de rena revisionsberättelserna 
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utifrån de olika kategorierna av revisorer. Skillnaderna mellan revisorsgrupperna kan ha minskat 

för att på många revisionsbyråer arbetar godkända revisorer sida vid sida med auktoriserade 

revisorer. Däremot kan signalvärdet fortfarande vara olika högt beroende på om det är en 

auktoriserad eller godkänd revisor. Ett svagt signalvärde kan bidra till det brus tas upp i 

signalteorin. Andelen inledda konkurser är hög och troligtvis hade flera företag kunnat förhindra 

konkursen om signaler hade gått fram utan störande brus.  

 

 

6.2 Hypotesprövning  

Hypotesen H0 ska nu prövas. Den löd: ” Det finns inget signifikant samband mellan typen av första 

anmärkningen som ett företag fått, och hur länge det varit verksamt efter att det fått 

anmärkningen”. Beslutsregeln var att om    överstiger det kritiska värdet så förkastas H0.  

 

Det kritiska värdet hittades genom att först räkna fram hur många frihetsgrader (df) vi har.  

df = (r – 1)(c – 1) 

där r är antalet rader och c är antalet kategorier. 

  

Med hjälp av en tabell över kritiska värden (se bilaga 1) hittade vi att för signifikansnivå 5 % och 

sju frihetsgrader är den 14,067.
 109

 

 

För att kunna testa hypotesen genom ett    -test använde vi formeln: 
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   ∑(
(     )

 

  
) 

där f0 är hur många gånger en anmärkning uppkom och fe är förväntat antal gånger den 

anmärkningen skulle uppkomma. fe hittades genom att räkna ut vilken procentsats de två olika 

indelningarna av livslängden efter anmärkningen (≤ 5 år eller ≥ 6 år) hade av totala antalet företag. 

Denna procentsats multiplicerades med det totala för varje kolumn och svaret blev fe. Detta 

gjordes för alla anmärkningar. Resultatet är summerat i nedanstående tabell. 

 

 

 

livslängd 

efter 

anmärkning 

hot mot 

fortsatt 

drift 

Sen 

årsredovisning 

sen 

skatt 

RR och 

BR 

 

 

 

Styrelsen 

bytt 

revisor 

 

 

 

lån 

 

 

 

Övrigt 

 

 

 

Totalt 

 f0 fe f0 fe f0 fe f0 fe f0 fe f0 fe f0 fe f0 fe f0 fe 

≤ 5 år 65 67 54 46 13 17 10 8 1 1 1 1 0 1 10 15 154 154 

≥ 6 år 55 53 28 36 18 14 4 6 0 0 0 0 1 0 17 12 123 123 

          

Totalt 120 120 82 82 31 31 14 14 1 1 1 1 1 1 27 27 277 277 

 

Efter detta kunde    räknas ut med den tidigare angivna formeln. (Se uträkningen i bilaga 2) 

         

Då    blev mindre än det kritiska värdet hamnar vi inom det accepterade området där H0 inte 

förkastas. Därför accepteras H0; det finns inget signifikant samband mellan typen av första 

anmärkningen som ett företag fått, och hur länge det varit verksamt efter att det fått 

anmärkningen. Hypotestestet menar att typen av första anmärkning inte har något samband med 

hur länge företaget varit verksamt efter att de fått anmärkningen.  

Hypotesen testar inte om att det finns något samband mellan anmärkningarna ”hot mot fortsatt 

drift” / ”avvikande av god redovisningssed” och att de lett till de studerade företagens konkurs. 

Vi vill nämligen påstå att de mest förekommande anmärkningarna varit typiska som första 
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anmärkning för företag i en lågkonjunktur och främst för företag inom bygg-, detalj- och 

partihandel. Vi kan inte tala om att det är så för alla bolag eftersom vi inte studerat företag som 

inte inlett konkurs och kan därför inte säga att deras utfall kommer se likadant ut. Det som kan 

påpekas är att de 277 företagen som studerades utgjorde populationen och troligtvis hade det sett 

likadant ut om alla de testades.   
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7 Slutsatser och förslag till vidare forskning 

”Detta kapitel innehåller de slutsatser vi kommit fram till utifrån vår analys samt egna 

reflektioner. Slutligen presenteras våra förslag till vidare forskning.” 

7.1 Slutsatser 

Studien valde att undersöka sambandet mellan anmärkningar i den första orena 

revisionsberättelsen för företag som inlett konkurs år 2012. Efter avgränsningarna blev urvalet 

för studien en population på 993 företag och ur denna gjordes sedan ett representativt urval på 

277 bolag som kom att representera hela populationen. Slutsatserna som dragits bör därför ses 

utifrån de avgränsningar och urval som gjorts. Det studien kan uttala sig om gäller endast företag 

som redan inlett konkurs.  

Av empirin och analysen går det att säga att majoriteten av företagen fick sin första anmärkning 

under en lågkonjunktur dvs. åren 2002 och 2008-2009. En slutsats vi kan dra är att inlämnandet 

av ”sen årsredovisning” ofta hänger ihop med ”försent inbetalda skatter och avgifter”. De företag 

som hade en kombination av ”hot mot fortsatt drift”, ”sen årsredovisning” och ”sen eller ej 

betald skatt” som sin första anmärkning, utgjorde den största delen av de som inledde konkurs år 

2012. Detta kan förklaras med att de aktuella åren präglades av lågkonjunktur, och beteendet från 

bolagets sida tyder på kapitalbrist. Anmärkningen ”hot mot fortsatt drift”, var dock ensam den 

anmärkningen som hade högst förekomst hos de studerade företagen och därmed populationen.  

Studiens slutsats blir att de varningssignaler företagen fått i form av revisorns anmärkningar, 

borde ha tagits på större allvar. Då menas främst åtgärder kring anmärkningarna ”hot mot fortsatt 

drift”, ”sen årsredovisning” samt ”sen eller ej inbetald skatt”, vilka var vanligast i vår 

undersökning. Möjligt visar det brister i revisorns rapporter eller att intressenterna besitter för lite 

kunskap för att tolka anmärkningarna rätt. Det vill säga att det finns brister i informationsflödet 

med beaktning på signalteorin. 

Utifrån stickprovet är byggbranschen den bransch som inledde flest konkurser. Slutsatsen är att 

branschen påverkas av flera faktorer och därför är mest känslig. Där spelar både världsekonomin 

och bolåneräntan en stor roll. Om räntan är hög i samband med lågkonjunktur, är det 

byggbranschen som drabbas av flest varsel som en följd blir det mindre efterfrågan på 

bostadssektorn. Därför är det även den bransch som lider av kapitalbrist främst under 
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lågkonjunkturer. Byggbranschen har även en stor andel små företag som har svårt att etablera sig 

på den konkurrensutsatta marknaden. Därför har de få större företagen lättare att överleva och 

den stora andelen små byggbolag slås fort ut i en lågkonjunktur. Det visade sig i denna studie 

genom att flest företag under den undersökta perioden fick orena revisionsberättelser. Utifrån 

analysen kan slutsatsen dras att även detaljhandeln och partihandeln inte ligger långt ifrån 

byggindustrin. Dessa sektorer visar nämligen en liknande tendens utifrån den empiri som samlats 

in och analyserats. 

Syftet med uppsatsen har varit:  

”-att undersöka onoterade företags anmärkning i den första orena revisionsberättelsen innan 

konkurs inletts. Syftet var vidare att finna samband, som kan användas vid prognostisering av 

konkurser i olika branscher” 

En slutsats vi drar är att företag som inlett konkurs i de flesta fall blivit mellan fem och sex år 

gamla. Utifrån avgränsningarna kommer vi fram till att den första anmärkningen påträffades tio 

år innan konkursen inleddes för de företag som bedrev verksamhet tio år eller längre. De företag 

som blev yngre än tio år fick sin första anmärkning tre år innan konkursen inleddes. En annan 

slutsats är att det typiska bolaget var ett bolag i byggbranschen. Vanligt var att anmärkning i den 

första orena revisionsberättelsen kom under en lågkonjunktur. Ytterligare en slutsats kan dras om 

att ”hot mot fortsatt drift”, eller en kombination av den, var vanligast för detta urval. Som vår 

hypotesprövning visade finns dock inget signifikant samband mellan typen av första 

anmärkningen och hur länge företaget lever vidare efter att det fått anmärkningen. Med detta sagt 

kan det konstateras att företag med liknande förutsättningar, som de i studien, har stor 

sannolikhet att få samma utfall. De ska då vara ett byggbolag som lever fem till sex år och får sin 

första orena revisionsberättelse under en lågkonjunktur med anmärkningen ”hot mot fortsatt 

drift”. Då är risken utifrån denna studies empiri och analys att företaget inleder konkurs. Utifrån 

de uträknade medeltalen dras slutsatsen att genomsnittsföretaget som gick i konkurs blev sju år 

gammalt, fick sin första anmärkning ett år efter att det startades och var verksam inom 

byggbranschen. Den första anmärkningen var då ”hot mot fortsatt drift”. 

Företag skulle många gånger kunna undvika en konkurs genom att avhjälpa problemen i tid. 

Revisorns roll i bedömningen av den redovisade ekonomiska informationen gör att denne ses 
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som en kvalitetsstämpel gentemot tredje part. Det är därför viktigt att revisorn förmedlar rätt 

varningssignaler i sin revisionsberättelse, liksom det är viktigt att intressenterna tar del av 

informationen, för att i så lång utsträckning som möjligt förhindra en konkurs. 

Sammanfattningsvis menas att om informationsflödet i signalteorin fungerar som den ska och 

åtgärder görs av företag och intressenter utifrån revisorns rapport är chansen att företaget 

överlever större än ovan. 

 

7.2 Avslutande diskussion  

Frågan om en auktoriserad revisors signaler anses mer trovärdiga och därmed mer tänkvärda för 

intressenterna än en godkänd revisors orena revisionsberättelse har tagits upp i uppsatsen. Ur 

Sundgrens undersökning går det att tyda att en auktoriserad revisors signaler i en oren 

revisionsberättelse signalerade högre trovärdighet för intressenterna.
110

 Detta anses omöjligt att 

svara på utifrån den insamlade empirin och frågeställningarna som denna uppsats behandlat. Det 

hade säkerligen behövts djupare forskning kring ämnet och större empiri eftersom denna uppsats 

hade en jämn fördelning av revisorer. Det hade dock varit intressant att se om bruset i 

signalteorin beror på kvaliteten på revisorn. 

Om orena revisionsberättelser hade undersökts även för företag som inte inlett konkurs, hade det 

kanske kunnat dras ännu starkare samband mellan företagen som inlett konkurs. Då hade vi 

kanske kunnat se att företag som inte inleder konkurs också får anmärkningar i 

revisionsberättelsen, men att allvarligheten inte är lika hög som för de företag som inlett konkurs. 

Det hade varit intressant att undersöka vilka typer av anmärkningar, om några alls, dessa företag 

får, för att jämföra med de företag som inlett konkurs. 

Man kan ifrågasätta om revisionsberättelsen är så viktig som revisorerna vill påstå. Det är ju 

många företag som går i konkurs trots att revisorn signalerat genom anmärkning i 

revisionsberättelsen. Informationen i revisionsberättelsen kan även utläsas genom att titta i 

årsredovisningen eller t.ex. ta hjälp av ratingföretag. Vad är då syftet med revisionsberättelsen? 

Är den till för att underlätta förståelsen för, och summera årsredovisningen? Hur många 

intressenter är det som överhuvudtaget läser den?  
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7.3 Förslag till vidare forskning 

Utifrån uppsatsens gång har vi stött på problem och frågor som enligt vårt tycke anses vara av 

intresse och förslag till vidare forskning: 

 En sak som fångat vårt intresse under arbetets gång har varit att inte enbart studera 

företag som inlett konkurs utan även företag som fortfarande har en pågående 

verksamhet. På detta sätt skulle fler slutsatser kunna dras.  

 Något som är högst relevant är att se hur stort inflytande och hur viktig en 

revisionsberättelse är för intressenter. Tar de överhuvudtaget till sig det revisorn 

signalerar?  

 Det skulle vara intressant att ta reda på andelen företagen med inledd konkurs, som inte 

fått någon anmärkning alls i revisionsberättelsen, och vad detta i så fall beror på. 

 Man borde undersöka hur många företag som har revisor, om det är en godkänd eller 

auktoriserad revisor, och om typen av anmärkningar beror slaget av revisor. 
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9. Bilagor 

 

9.1 Bilaga 1 

Kristiskt värde utiftån uträknade frihetsgrader och bestämt kristiskt värde 
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9.2 Bilaga 2 

Uträkningar för Chi2-test 
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