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Sammanfattning 

 
Finansiell information ska vara kvalitetssäkrad och ligga till grund för ekonomiskt 
beslutsfattande för intressenter. En del av denna information berör revisorns 
åtagande att bedöma ett bolags fortlevnadsförmåga, going concern, och yttra sig 
kring detta. Tidigare har två steg identifierats i processen att utfärda going concern 
yttranden men forskare på området menar att det är nödvändigt att lägga till ett 
tredje steg; med vilken tydlighet yttrandet formuleras. Vad som påverkar 
utfärdandet och formuleringen av yttranden är oklart men vissa forskare menar att 
när klienter är finansiellt stressade utfärdas going concern yttranden och ju mer 
finansiellt stressat ett bolag är, desto tydligare formulerar revisorn sitt yttrande. I 
dagsläget saknas en standard för hur svenska revisorer exakt ska formulera sina 
yttranden. Revisorerna har därmed makten att påverka hur intressenterna uppfattar 
ett bolags going concern. 
 
Syftet med studien var att utforska hur tydligt svenska revisorer formulerar going 
concern yttranden i konkursbolags senaste revisionsberättelse, samt identifiera hur 
olika typer av indikatorer på finansiell stress påverkar tydligheten i revisorernas 
formuleringar av going concern yttranden. Urvalsramen utgjordes av samtliga 
svenska bolag som gått i konkurs under tidsperioden januari-september år 2014. 4443 
bolag undersöktes varav 358 uppfyllde kraven för studien och utgjorde därmed 
grunden för analys och slutsats. Resultatet framställdes genom ordinal logistisk 
regression och visar att svenska revisorer i hög utsträckning formulerar tydliga going 
concern yttranden och att vissa indikatorer på finansiell stress har en påverkan på 
tydligheten i going concern yttrandena. Studien visar att tre indikatorer på finansiell 
stress – eget kapital understiger halva aktiekapitalet, underskott i balanserade 
vinstmedel och långfristiga skulder dividerat med totala tillgångar – inverkar på 
tydligheten i going concern yttrandena. 
 
Nyckelord: Finansiell stress, Formulering, Going concern yttranden, Going concern, 
Konkurs, Revisionsberättelse 
  



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Financial information is supposed to be quality assured and form the basis for 
economic decision-making for stakeholders. Some of this information affects the 
auditor's obligation to assess a company's survival skills, going concern, and to speak 
about this. Previously, two steps has been identified in the process to issue a going 
concern opinion but researchers in the field believe that it is necessary to add a third 
stage; the clarity with which the opinion is formulated. What affects the decision to 
issue a going concern opinion and the formulation of these opinions is uncertain, but 
some scholars believe that when clients are financially stressed more opinions are 
issued. Furthermore they believe that the more financially stressed a company is the 
more clearly the auditor's opinion is formulated. In the current situation is no 
standard for how Swedish auditors exactly should formulate their opinions. The 
auditors thus have the power to influence how stakeholders perceive a company's 
going concern. 
 
The purpose of this study was to explore how clearly Swedish auditors formulates 
going concern opinions in the bankrupt company's latest audit report, and identify 
how different types of indicators of financial stress affects the clarity of the auditors 
formulations. The sampling frame consisted of all Swedish companies that have gone 
bankrupt during the period from January to September of 2014. 4443 companies were 
examined of which 358 met the criteria for the study and thus constituted the basis 
for the analysis and conclusion. The result was produced by ordinal logistic 
regression and show that Swedish auditors largely formulates clear going concern 
opinions and some indicators of financial stress has an impact on the clarity of the 
going concern opinions. The study shows that three indicators of financial stress 
”equity is less than half the share capital, deficit in retained earnings, long-term debt 
divided by total assets” affects the formulation of going concern opinions. 
 

Keywords: Audit Report, Bankruptcy, Financial distress, Formulation, Going 
concern opinions, Going concern 
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras problematiken med variationer i going concern yttrandens 
formuleringar kopplat till finansiellt stressade bolag. Frågeställningar formuleras och studiens 
övergripande syfte presenteras. 

1.1 Problemdiskussion 

Revisionsberättelsen är den enda verkliga externa kommunikation revisorn har med 
bolagets intressenter (Geiger & Raghunandan, 2002). Revisorns uppgift är att 
kvalitetssäkra den finansiella informationen (Anandarajan et al., 2008; FAR, 2015; 
Flint, 1988), granska räkenskaperna och förvaltningen av bolaget och göra en 
utvärdering av hur väl bolaget följer gällande lagstiftning (FAR, 2015). Den 
finansiella informationen ger intressenter en uppfattning kring bolagets situation 
(Geng et al., 2015; Wanke et al., 2015) och lägger grunden för deras beslutsunderlag 
om bolaget, allt för att minimera risken att göra stora förluster på grund av 
otillräcklig information (Gassen & Schweder, 2010; Gowthorpe & Amat, 2005, Menon 
& Williams, 2010).  
  
Ett viktigt område för intressenterna att tolka i revisionsberättelsen är revisorns 
betänkande kring ett bolags fortlevnadsförmåga, going concern (Anandarajan et al., 
2008) och om bolaget är på gränsen att gå i konkurs eller inte (Ruiz-Barbadillo et al., 
2004). Intressenter förväntar sig ett going concern yttrande från revisorn om det finns 
risk för konkurs, i synnerhet vid ekonomiskt oroliga tider (Junaidi et al., 2012), men 
svenska revisorer anser att bedömningen av ett bolags going concern är svår 
(Öhman, 2007a). Om revisorn bedömer att det finns stor risk att bolagen inte kommer 
att kunna fortsätta sin verksamhet ytterligare ett verksamhetsår är revisorn skyldig 
att utfärda ett going concern yttrande. Trots informationsplikten kring bolagets 
finansiella situation kan ställningstaganden i bedömningen av ett eventuellt 
utfärdande av ett going concern yttrande innebära svårigheter för revisorn 
(Anandarajan et al., 2008). Ett going concern yttrande kan innebära en risk för 
bolaget eftersom viktiga intressenter kan uppfatta det som en negativ signal och bli 
återhållsamma i sina beslut på grund av bolagets sviktande fortlevnadsförmåga 
(Citron & Taffler, 2001; DeFond et al., 2002; Menon & Williams, 2010). Det finns också 
negativa konsekvenser om revisorn utfärdar ett felaktigt going concern yttrande 
(Geiger & Rama, 2006; Tagesson & Öhman, 2015). Utfärdandet kan ge klienten 
incitament att byta revisor, något som kan få ekonomiska följder för revisionsbyrån 
(Chow & Rice, 1982; Geiger & Rama, 2006). 
   
I dagsläget saknas reglering kring hur formuleringar av going concern yttranden 
exakt ska se ut i Sverige. Avsaknaden av en sådan reglering ökar revisorernas 
flexibilitet att själva utforma going concern yttranden (Arnedo et al., 2008). En 
flexibel formulering kan å ena sidan vara användbar förutsatt att den förbättrar 
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revisorns kommunikation med bolagets intressenter eftersom den tillåter revisorerna 
att motivera sina beslut och utveckla förklaringen avseende bolagens situation. Å 
andra sidan öppnar flexibla formuleringar upp för variationer i revisorernas 
yttranden som gör det svårt för intressenterna att tolka informationen som de senare 
ska fatta ekonomiska beslut utifrån (Gay et al., 1998; Humphrey, 1992; Lee, 1994). Om 
intressenterna inte kan tolka informationen korrekt försämras möjligheterna att 
förvissa sig om revisorns faktiska uppfattning om bolagets situation och syftet med 
granskningen kan gå förlorad (Carcello et al., 2003). Detta kan leda till att 
intressenterna får otillräcklig information om bolaget, vilket kan påverka 
investerares beslutsunderlag. Risken att intressenterna gör stora förluster på 
investeringar i bolaget ökar därmed (Gassen & Schweder, 2010; Gowthorpe & Amat, 
2005, Menon & Williams, 2010). 
  
Tidigare forskning har fastslagit att den faktor som väger tyngst i bedömningen att 
utfärda ett going concern yttrande är ett bolags finansiella ställning (Arnedo et al., 
2008; Rosner, 2003). Studier har visat att going concern yttranden huvudsakligen 
utfärdas när klientens finansiella situation är svag (Kaplan & Williams, 2013) och när 
situationen blir extra ansträngd ökar sannolikheten ytterligare för ett going concern 
yttrande (Arnedo et al., 2008; Geiger & Raghunandan, 2002; LaSalle et al., 1996). 
Ökade finansiella problem leder också till tydligare formulerade going concern 
yttranden (Arnedo et al., 2008).  
 
Redan i början av 1990-talet konstaterades att det vid going concern studier är 
nödvändigt att hålla isär bolag som är finansiellt stressade från övriga bolag 
(Hopwood et al., 1994; McKeown et al., 1991), då finansiell stress kan utgöra en stark 
indikation på behovet av ett going concern yttrande (Carcello et al., 2003; Citron & 
Taffler, 2001; Moizer, 1995). En exakt definition av vad finansiell stress innebär är 
svår att finna, men sammantaget kan det konstateras att finansiell stress verkar 
negativt för bolaget, med konkurs som ett vanligt slutscenario om ingen förändring 
sker (Geng et al., 2015). Forskare har i tidigare studier påvisat olika indikatorer på 
finansiell stress (Geng et al., 2015; Hakkio & Keeton, 2009; Illing & Liu, 2006; Sun, 
2007; Tagesson & Öhman, 2015).  
  
Forskare har visat att påtryckningar från en klient kan påverka revisorns vilja att 
utfärda going concern yttranden så att intressenterna fullt ut ska kunna ta del av, 
tolka och förstå informationen i revisionsberättelsen (Gay et al., 1998; Lee, 1994). 
Detta innebär en risk eftersom revisionsbyrån är ekonomiskt beroende av klienten, 
vilket kan ha en påverkan på revisorns bedömning att utfärda ett eventuellt going 
concern yttrande. Således kan detta ge revisorn incitament att yttra sig om ett bolags 
going concern i lägre grad än nödvändigt varvid dennes oberoende kan äventyras 
(Chow & Rice 1982; Geiger & Raghunandan, 2002). Revisorns informationsplikt mot 
intressenterna och dennes ursprungliga arbetsuppgift som oberoende granskare 
ställs således mot klientlojalitet (Citron & Taffler, 2001; DeFond et al., 2002; Menon & 
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Williams, 2010). Intressenterna påverkas således om revisorerna inte kan förmedla 
korrekt och oberoende information till dem (Carcello et al., 2003), vilket gör att 
formuleringar av going concern yttranden har stor betydelse för hur intressenterna 
uppfattar den finansiella informationen som de sedan ska basera sina ekonomiska 
beslut på (Campbell & Mutchler, 1988; Firth, 1978). Arnedo et al. (2008) menar att det 
saknas forskning om hur tydligt going concern yttranden formuleras, men att 
finansiell stress kan ha en påverkan på tydligheten.  

1.2 Problemformulering 

Eftersom forskningen skiljer sig åt gällande definitioner av finansiell stress (Geng et 
al., 2015) kan en studie om hur olika indikatorer på finansiell stress påverkar 
tydligheten i formuleringarna av going concern yttranden hjälpa intressenterna att 
något enklare tolka informationen i revisionsberättelsen. Till följd av detta har 
följande frågeställningar formulerats: 
 
Inledande frågeställning:  
– Hur tydligt formulerar svenska revisorer sina going concern yttranden till 
konkursbolag i deras senaste revisionsberättelser? 
 

Huvudsaklig frågeställning:  
– Hur påverkar olika indikatorer på finansiell stress formuleringen av svenska 
revisorers going concern yttranden i konkursbolags senaste revisionsberättelser? 
 

1.3 Syfte 

Denna studie syftar till att utforska hur tydligt svenska revisorer formulerar going 
concern yttranden i konkursbolags senaste revisionsberättelser, samt att identifiera 
hur olika typer av indikatorer på finansiell stress påverkar hur tydligt revisorerna 
formulerar sina going concern yttranden. 
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2 Teoretisk referensram 
I följande avsnitt redogörs för antaganden och resultat från tidigare forskning angående going concern 
yttranden och finansiell stress. Avslutningsvis presenteras studiens hypoteser under tillhörande 
avsnitt. 

2.1 Revisonens utgångspunkt 

Revisionen existerar till följd av att intressenter inte själva kan granska ett bolags 
finansiella information på ett sätt som täcker alla intressenters behov (Flint, 1988). 
Syftet med revisonen är att ge kvalitetssäkrad finansiell information till intressenter 
som ska ligga till grund för ekonomiskt beslutsfattande (Gowthorpe & Amat, 2005). 
Under revisionen är revisorns uppgift att som oberoende part säkerställa och 
kvalitetssäkra den finansiella information som finns i en årsredovisning 
(Anandarajan et al., 2008; Flint, 1988), granska räkenskaperna och förvaltningen av 
bolaget, slutföra en utvärdering av hur väl bolaget följer gällande lagstiftning (FAR, 
2015) samt rapportera om detta i revisionsberättelsen (Öhman, 2007b). Detta för att 
skapa en trygghet för investerare och intressenter om att årsredovisningen 
återspeglar verkligheten och förmedlar informationen korrekt (Sikka, 2009). 
 

Revisorer har en förpliktelse gentemot intressenter att vara oberoende och motstå 
faktorer som kan påverka deras beslut kring bolagens finansiella information 
(Warren & Alzola, 2009). I god revisionssed beskrivs revisorns oberoende som ”inte 
bara faktiskt ska kunna genomföra ett uppdrag med självständighet och objektivitet 
utan också att utåt, för omgivningen, framstå som en opartisk och självständig 
granskare” (SOU 1999:43). Oberoendet i ovanstående mening består av två olika 
dimensioner, faktiskt oberoende och synbart oberoende. Faktiskt oberoende innebär 
att revisorn anser sig kunna utföra uppdraget objektivt medan synbart oberoende 
innebär att revisorn handlar på ett sådant sätt att omgivningen uppfattar revisorns 
utförande av uppdraget som objektivt (Öhman, 2007a). Oberoendet kontra beroendet 
kan betraktas på två olika sätt. Firth (1978) menar att revisorerna står antigen helt 
oberoende eller helt beroende, medan andra forskare hävdar att revisorerna inte kan 
ses som varken helt oberoende eller helt beroende utan som mer eller mindre 
oberoende (Öhman, 2007a). Dock är absolut oberoende ett ouppnåeligt ideal som alla 
revisorer ska söka att eftersträva. Oftast beskrivs hot mot revisorers oberoende som 
en intressekonflikt som uppstår till följd av revisorns personliga och professionella 
intressen (Warren & Alzola, 2009). 
 
Desto högre grad av oberoende hos revisorn desto mer ökar trovärdigheten avseende 
den finansiella informationen. Bibehåller revisorn inte sitt oberoende blir det svårt 
för bolagets intressenter att bedöma huruvida revisionen är väl utförd (Öhman, 
2007a). Den information som revisorerna producerar utifrån sin granskning av 
bolagets finansiella situation, revisionsberättelsen, kan se ut på två sätt beroende på 
hur revisorn bedömer bolaget. Antingen klassas revisionsberättelsen som ren och 
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detta innebär att revisorn inte har hittat något anmärkningsvärt i sin granskning. 
Anser däremot revisorn att bolaget har ett eller flera problem som uppdagats under 
granskningen av bolaget, problem bolaget inte kan lösa innan revisionsberättelsen 
skrivs (Eilifsen et al., 2009), blir revisionsberättelsen oren. Detta kan till exempel 
innebära att revisorn bedömer att bolaget har bristfällig intern kontroll, att 
tillgångarna är felvärderade (Skough & Brännström, 2007), att skatterna inte har 
betalats i tid eller att revisorn har tvivel om bolagets going concern (Eilifsen et al., 
2009). När revisorn lämnar en oren revisionsberättelse, ska denna överväga om det 
finns tvivel om bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet, going concern, och vid 
tvivel på bolagets going concern utfärda ett going concern yttrande (LaSalle et al., 
1996). 
 

2.2 Going concern yttranden 

Informationen som förmedlas i en årsredovisning ska vara opartisk (Solomons, 1991), 
innehålla information som är till nytta för de redovisningsberättigade (Öhman, 
2007b) och kunna verka som en grund i beslutsunderlag åt intressenter (Gassen & 
Schweder, 2010; Gowthorpe & Amat, 2005). Vikten av att detta fungerar är stor 
eftersom intressenter förutsätter att informationen i årsredovisningen är av betydelse 
(Burchell et al., 1980). Revisorer har som tidigare nämnts kritiserats för oförmågan att 
upptäcka finansiella problem i bolag och utfärda going concern yttranden. Eftersom 
revisionsberättelsen är den enda egentliga externa kommunikation som revisorn har 
med bolagets intressenter (Geiger & Raghunandan, 2002) är den viktig för 
intressenternas beslutsunderlag. Annars skulle bolaget kunna undvika att synliggöra 
risken för stora förluster på grund av otillräcklig information (Gassen & Schweder, 
2010; Gowthorpe & Amat, 2005, Menon & Williams, 2010). Orsakerna till revisorers 
ovilja att utfärda ett going concern yttrande är svåra att utröna. Dock menar forskare 
att oviljan kan bero på revisorns kompetensnivå eller den beroendesituation som 
revisorn har gentemot sin klient. Andra forskare menar att satt i svensk kontext kan 
de svenska rapporteringskraven uppmuntra svenska revisorer att signalera 
finansiella problem genom att hänvisa till att halva aktiekapitalet är spenderat, 
snarare än att uttryckligen yttra sig om ett bolags going concern (Tagesson & Öhman, 
2015). 
 
Övervägandet om going concern för bolaget är ett av de viktigaste antaganden som 
revisorn gör i samband med den finansiella rapporteringen (Carcello et al., 2003). 
Detta antagande innebär att revisorn ska bedöma huruvida bolaget kan fortsätta 
verksamheten ytterligare tolv månader (Anderson, 2010). Skulle revisorn finna tvivel 
eller osäkerhet kring bolagets going concern är det revisorns ansvar att utfärda ett 
going concern yttrande i revisionsberättelsen. Detta yttrande betraktas som värdefull 
finansiell information för intressenterna (Campbell & Mutchler, 1988; Firth, 1978).  
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Revisorers förmåga att reagera på bolags oroliga situationer har ifrågasatts och 
diskuteras, och revisionsyrket har kritiserats eftersom revisorer har misslyckats med 
att varna bolagets intressenter genom ett going concern yttrande innan bolagen gått i 
konkurs (Ruiz-Barbadillo et al 2004; Carey et al, 2008). Om revisorn inte har lyckats 
med att varna i förhand för att bolagets going concern kan vara osäker, anses det 
vara ett misslyckande från revisorns sida (Geiger & Raghunandan, 2002). När 
revisorn gör antagandet kring ett bolags going concern finns det två typer av fel 
revisorn kan göra. Den första typen av fel är om ett bolag får ett going concern 
yttrande men inte går i konkurs nästkommande räkenskapsår. Den andra typen av 
fel är om bolaget går i konkurs och revisorn underlåtit att utfärda ett going concern 
yttrande till bolaget trots att de borde fått ett sådant (Lai, 2009). Båda dessa fel 
innebär en låg revisionskvalitet och betraktas som ett misslyckande från revisorn 
sida (Knechel & Vanstraelen, 2007). 
 
Risken för att göra ett typ två fel gör att revisorer ibland tvekar vid utfärdandet av 
going concern yttranden. Tveksamheten inför ett utfärdande kan även bero på en 
självuppfyllande profetia (Venuti, 2004). Profetian innebär att ett bolag som redan 
har problem kan genom ett going concern yttrande få en påskyndad process mot 
konkurs. Om revisorn utfärdar ett going concern yttrande föreligger risk för 
eventuella förluster för revisionsbyrån i form av arvoden, antingen om bolaget byter 
revisionsbyrå eller om bolaget går i konkurs, vilket kan resultera i påverkan på 
revisorns oberoende (Venuti, 2004). Denna rädsla kan få revisorer att tänka efter 
innan de utfärdar ett going concern yttrande även om studier visar att det saknas 
belägg för den självuppfyllande profetian (Citron & Taffler, 1992; Citron & Taffler, 
2001). Snarare kan motsatsen gälla, det vill säga att ett yttrande kan ha en positiv 
effekt och främja aktiviteter för att rädda bolaget. Anledningen till att revisorer bara i 
undantagsfall utfärdar yttranden kan bero på att revisorerna själva tror på profetian 
(Citron & Taffler, 2001). 
 

2.3 Tydligheten i going concern yttranden 

Trots att revisorn identifierar problem hos ett bolag kan denne alltså välja att inte 
utfärda ett going concern yttrande (Ruiz-Barbadillo et al., 2004) och tidigare 
forskning har visat på att det finns stora skillnader mellan länder i benägenheten att 
utfärda going concern yttranden. Forskning har även visat att utformningen av ett 
going concern yttrande kan variera mellan länder (Tagesson & Öhman, 2015). Länder 
som USA och Spanien använder en specifik standard för hur ett going concern 
yttrande ska formuleras beroende på bolagens situation. I Sverige hänvisas svenska 
revisorer till den internationella standarden ISA 570. Standarden behandlar fortsatt 
drift för bolag och visar på potentiella problem som kan ge tvivel kring antagandet 
om fortlevnad ytterligare tolv månader. Bolagens problem kan ta sig uttryck i olika 
typer av verksamhetsmässiga, ekonomiska eller övriga omständigheter. ISA 570 ger 
vägledning för revisorer kring vad som bör inkluderas vid utfärdandet av ett going 
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concern yttrande vid olika typer av situationer. Samtliga formuleringar omfattar 
någon version av ”Dessa förhållanden tyder på att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten” (FAR, 2015). Utformningen av going concern yttranden är dock 
öppna för fria formuleringar. ISA 570 ger enbart vägledning för hur en 
standardiserad formulering kan se ut. Variationen i dessa formuleringar kan komma 
att påverka intressenterna i deras ekonomiska beslutsfattande (Gay et al., 1998; 
Humphrey, 1992; Lee, 1994). 
 
Enligt Arnedo et al. (2008) finns det ett behov av att addera ett tredje perspektiv i 
going concern processen, nämligen tydligheten i going concern yttrandens 
formulering, eftersom formuleringen är av betydelse ur en redovisningsberättigads 
synvinkel. Dock har studier funnit att revisorer inte alltid är intresserade av att 
formulera tydliga going concern yttranden på grund av påtryckningar från 
klienterna. Detta kan försvåra intressenters förståelse och tolkningsmöjligheter (Gay 
et al., 1998). Tvetydiga formuleringar och en överanvändning av villkorat språk kan 
användas som strategi för att undvika framtida ansvar utan att förlora klienten. En 
låg andel tydliga yttranden kan tyda på att diverse kontrollfunktioner och 
verkställighetsmekanismer i det aktuella landet fungerar dåligt och måste förbättras 
(Arnedo et al., 2008).  
 
Kaplan och Williams (2013) menar att en del av själva värdet med revisionen ligger i 
att användarna av den finansiella informationen har en möjlighet att utkräva ansvar 
av revisorn om denne misslyckas med sitt uppdrag. Risken för att ställas inför en 
rättsprocess kan vara en orsak till att fler going concern yttranden utfärdas. Ett 
misslyckande att utfärda ett going concern yttrande vid behov ökar just risken att 
bolagets intressenter inleder en rättsprocess till följd av att bolagets framtid 
egentligen är osäker, vilket revisorn således inte yttrat sig om (Ruiz-Barbadillo et al., 
2004). För att undvika denna typ av ansvar kan revisorn avge yttranden som är svåra 
att tolka trots att det i slutändan kan hävdas att ett going concern yttrande har 
utfärdats (Arnedo et al., 2008; Carcello et al., 2003; Tagesson & Öhman, 2015). Satt i 
ett svensk perspektiv är dock graden av rättsprocesser riktade mot revisorer låg 
(Carrington et al., 2013;Tagesson & Öhman, 2015).  
 
Oavsett detta ligger det dock i revisorernas intresse att inte bara utföra en revision av 
hög kvalitet och undvika misstag, utan också att kommunicera ett tydligt budskap 
för att minimera riskerna för framtida rättstvister. Samtidigt som fria formuleringar 
enligt vissa forskare kan vara en fördel i kommunikationen eftersom revisorerna kan 
upplysa om varför yttranden utfärdats (Carcello et al., 2003). Med stöd i ovanstående 
avsnitt formuleras följande hypotes:  
 
Hypotes 1: ”Svenska revisorer formulerar en majoritet av going concern yttrandena tydligt” 
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2.4 Finansiell stress  

Studier har visat att desto mer ansträngd ett bolags finansiella situation är, desto mer 
sannolikt är det att revisorn utfärdar ett going concern yttrande (Arnedo et al, 2008; 
Geiger & Raghunandan, 2002; LaSalle et al, 1996). Redan i början av 1990-talet 
konstaterade forskare att det är nödvändigt att hålla isär bolag som är finansiellt 
stressade från övriga bolag i samband med going concern studier (Hopwood et al., 
1994; McKeown et al., 1991). Finansiell stress kan bero på många faktorer och har 
därför ingen enhetlig definition (Hakkio & Keeton, 2009). En gällande definition av 
finansiell stress är svår att urskilja då forskningen skiljer sig åt men sammantaget kan 
det konstateras att finansiell stress verkar negativt för bolaget. Om inget görs är 
konkurs ett vanligt slutresultat (Geng et al., 2015). Enligt vissa forskare blir ett bolag 
finansiellt stressat när bolagets tillgångar är osäkra vid värderingen (Meeks & Meeks, 
2009). Eftersom finansiell stress är svårt att definiera blir det även svårt att mäta 
finansiell stress. Ett flertal olika indikatorer för när ett bolag är finansiellt stressat har 
utvecklats och vissa återkommer frekvent i tidigare forskning (Geng et al., 2015; 
Illing & Liu, 2006; Sun, 2007; Tagesson & Öhman, 2015). Denna studie kommer till att 
studera sex av dessa indikatorer, vilka presenteras i avsnitt 2.5.  
 
Bolags finansiella stress är starkt relaterat till revisorernas going concern yttranden 
(Arnedo et al., 2008; Geiger & Raghunandan, 2001; LaSalle et al., 1996; Rosner, 2003) 
och icke finansiellt stressade bolag får generellt sett inte ett going concern yttrande 
av revisorn (Hopwood et al., 1994). Vissa forskare påstår att de icke finansiellt 
stressade bolagen som går i konkurs troligen har manipulerat den finansiella 
informationen (Hopwood et al., 1994). När en revisor anmärker på finansiell stress 
ett kan det leda till att investerare i högre grad reagerar på ny finansiell information 
(Hakkio & Keeton, 2009). Investerarna granskar därmed investeringarnas 
uppskattade vinst noggrannare på grund av att det råder osäkerhet om bolagets 
möjligheter till vinst (Hakkio & Keeton, 2009).  
 

2.5 Tydligheten i going concern yttranden i samband med finansiell stress 

Tidigare forskning har visat att sannolikheten att bolag erhåller ett going concern 
yttrande ökar vid finansiella problem genom ett starkt samband mellan 
träffsäkerheten i going concern yttranden och bolags finansiella stress (Arnedo, 2008; 
Geiger & Raghunandan, 2001; LaSalle et al., 1996; Rosner, 2003). Utöver studier om 
träffsäkerheten finns begränsad forskning kring going concern yttranden. En spansk 
studie har analyserat sambandet mellan bolags finansiella stress och tydligheten i 
spanska revisorers going concern yttranden (Arnedo et al., 2008). Resultatet visade 
att bolag som uppvisade lägst grad av finansiell stress var de som erhöll de 
otydligaste going concern yttrandena och att endast 19 % av alla going concern 
yttranden i studien var tydliga. Liknande resultat uppvisades i forskning där 
amerikanska bolag med en högre grad av finansiell stress hade lägre sannolikhet att 
erhålla otydliga yttranden. Enligt Carcello et al. (2003) tyder detta resultat på att 
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revisorer formulerar going concern yttranden som ger en fördelaktigare bild av bolag 
med lägre grad av finansiell stress än av bolag med högre grad av sådan stress. 
Forskarna är däremot osäkra på om detta beror på press från klienterna (Gay et al., 
1998; Lee, 1994) eller för att öka going concern yttrandens kommunikativa möjlighet 
(Carcello et al., 2003).  
 

2.5.1 Indikatorer på finansiell stress baserade på eget kapital 

Ett bolags egna kapital kan sägas utgöra ett bolags egna medel. Uppvisar ett bolag 
problem med det egna kapitalet kan det anses föreligga större risker kopplade till 
bolaget såsom att förluster från verksamheten förväntas öka, den förlust som 
tillkommer förväntas ha en större spridning och bolagets avkastning är osäker (Illing 
& Liu, 2006). En indikator som enligt tidigare forskning tyder på att ett bolag är 
utsatt för finansiell stress är underskott i balanserade vinstmedel (Hopwood et al., 
1994; Sun, 2007). Denna indikator är tydlig, informativ och välanvänd av revisorer. 
Ytterligare en tidigare bevisad stark indikator på att ett bolag är finansiellt stressat är 
om halva aktiekapitalet har förbrukats (Illing & Liu, 2006; Tagesson & Öhman, 2015). 
I Sverige tas detta som ett starkt tecken på oro för bolagets finanser och skyddet för 
bolagets egna kapital är centralt i svensk aktiebolagsrätt. Med ambitionen att 
förhindra konkurser har Sverige lagstadgat för aktiebolag i Aktiebolagen 25 kap 13§ 
att en kontrollbalansräkning ska upprättas när halva aktiekapitalet förbrukats, vilket 
sedan ska granskas av revisorn (Tagesson & Öhman, 2015; Öhman & Wallerstedt, 
2012). Visar kontrollbalansräkningen att det egna kapitalet är mindre än halva 
aktiekapitalet, kritisk kapitalbrist, måste styrelsen kalla till en extra bolagsstämma 
och bolagsstämman ska ta ställning till om styrelsen ska försöka återställa 
aktiekapitalet eller om bolaget ska likvideras. Om inte kapitalet återställts inom en 
åttamånadersfrist måste bolaget tvångslikvideras, annars blir företrädare för bolaget 
personligen och solidariskt betalningsansvariga (FAR, 2015). Utifrån ovanstående 
och med stöd i avsnitt 2.5 har följande hypoteser formulerats: 
 
Hypotes 2a: ”Svenska revisorer formulerar going concern yttranden tydligare om ett bolag 
har underskott i balanserade vinstmedel, i jämförelse med när de har överskott i balanserade 
vinstmedel.”  
 
Hypotes 2b: ”Svenska revisorer formulerar going concern yttranden tydligare om ett bolag 
har ett eget kapital som understiger halva aktiekapitalet, i jämförelse med när det egna 
kapitalet överstiger halva aktiekapitalet”. 
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2.5.2 Indikatorer på finansiell stress baserade på balansräkningen 

Indikatorer på finansiell stress baserade på balansräkningen har framkommit i viss 
tidigare forskning och bolagens rörelsekapital, omsättningstillgångar minus 
kortfristiga skulder (Cameran et al., 2014; Gachira et al., 2014), kan användas för att 
avgöra om bolag är finansiellt stressade. Vid ett negativt rörelsekapital där 
omsättningstillgångar understiger dess kortfristiga skulder anses bolagen finansiellt 
stressade (Hopwood et al., 1994; Sun, 2007). Ytterligare en indikator på ett bolags 
stressnivå är skuldsättningsgrad, totala skulder dividerat med totala tillgångar 
(Cohen et al., 2012; Geng et al., 2015). En högre grad av skuldsättning relativt med 
bolagets totala tillgångar påverkar bolagets långsiktiga betalningsförmåga (Cohen et 
al., 2012). Denna indikator är en del i två accepterade formler för beräkning av 
finansiell stress, Altmans Z-score test och Zmijewskis Probit modell (Sun, 2007). I 
avgörandet om ett bolag ska anses finansiellt stressat har forskare använt ett 
gränsvärde på 50 % där bolag som överstiger detta gränsvärde ses som finansiellt 
stressade (Cohen et al., 2012). Utifrån ovanstående och med stöd i avsnitt 2.5 har 
följande hypoteser formulerats: 
 
Hypotes 3a: ”Svenska revisorer formulerar going concern yttranden tydligare om ett bolag 
har ett negativt rörelsekapital, i jämförelse med när de har ett positivt rörelsekapital.”  
 
Hypotes 3b: ”Svenska revisorer formulerar going concern yttranden tydligare om ett bolag 
har skuldsättningsgrad över 50 %, i jämförelse med när det är under 50 %.” 
 

2.5.3 Indikatorer på finansiell stress baserade på resultaträkningen 

Resultatbaserade indikatorer på finansiell stress som används i denna studie är 
huruvida ett bolag uppvisar negativt resultat före skatt respektive låg lönsamhet. Vid 
ett negativt resultat före skatt påvisar detta att bolaget har problem med högre 
kostnader än de har intäkter (Geiger & Raghunandan, 2002; Tagesson & Öhman, 
2015). Resultat före skatt kan även användas genom totala tillgångar, lönsamhet, och 
har i tidigare forskning setts som en indikator på finansiell stress (Geng et al., 2015; 
Hopwood et al., 1994; Sun, 2007). För att kunna avgränsa huruvida bolag anses som 
finansiellt stressade har tidigare forskning använt ett gränsvärde på 2,5 %. Bolag med 
värden under 2,5 % har ansetts finansiellt stressade (Geng et al., 2015). Utifrån 
ovanstående och med stöd i avsnitt 2.5 har följande hypoteser formulerats: 
 
Hypotes 4a: ”Svenska revisorer formulerar going concern yttranden tydligare om ett bolag 
har ett negativt resultat före skatt, i jämförelse med när de har ett positivt resultat före skatt.” 

 
Hypotes 4b: ” Svenska revisorer formulerar going concern yttranden tydligare om ett bolag 
har en lönsamhet under 2,5 %, i jämförelse med när den är över 2,5 %.” 
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3 Metod 
I följande avsnitt redogörs för litteratursökning samt val av ansats och metod. Därpå motiveras 
tillvägagångssättet vid urval, metoden vid datainsamling beskrivs och den statistiska metoden 
presenteras. Avslutningsvis förs en diskussion kring studiens tillförlitlighet och etiska 
förhållningssätt. 

3.1 Litteratursökning och källkritik 

För att utöka kunskapen och kunna bygga denna studie gällande ämnesområdena 
going concern, finansiell stress och going concern yttranden granskades tidigare 
forskning. Litteraturen bestod i första hand av artiklar hämtade från databaserna 
”Business Source Premier”, ”EconLit”, ”Emerald” och “Science Direct” som 
tillhandahållits av Mittuniversitetets bibliotek. Sökorden som användes för going 
concern var ”Going concern”, ”Audit”, ”Audit independence”, ”Audit Reports”, 
”Auditor”, ”Audit quality”, ”Audit regulation” och ”Audit tenure”. För området 
finansiell stress användes sökorden ”Financial distress”, ”Bankruptcy”, ”Going 
concern uncertainties” och ”Financial accounting”. Slutligen för att inhämta kunskap 
kring området going concern yttranden tillämpades sökorden ”Audit opinions”, 
”Wording ambiguity” och ”Modified wording”. De artiklar som inkluderas i denna 
studie var vetenskapliga artiklar klassade som ”peer reviewed” i syfte att säkerställa 
kvalité. Utöver denna metod för insamling av artiklar kontrollerades även 
kedjereferenser, det vill säga de initialt funna artiklarnas specifika källförteckningar.  
 
I tillägg till de vetenskapliga artiklarna användes metodböcker utan heltäckande 
vetenskaplig förankring för att ge vägledning i utformningen av studien. Även de 
vetenskapliga artiklarna gav viss vägledning i hur metoden i studien utformades. 
För att ge vägledning kring operationaliseringen av variabler använde vi oss av 
tidigare skrivna magisteruppsatser vid Mittuniversitet. I tillägg användes FARs 
samlingsvolym. Värt att notera är att när det kommer till aktualitet togs hänsyn till 
vilket syfte de vetenskapliga artiklarna avsåg att uppfylla. För att styrka resonemang 
accepterades äldre vetenskapliga artiklar om de ansågs aktuella för studien. Dessa 
har bedömts som relevanta men används med viss försiktighet. 
  

3.2 Metod, forskningsdesign och ansats 
Avsikten med studien var att genomföra en undersökning av hur tydligt svenska 
revisorer formulerar going concern yttranden i konkursbolags senaste 
revisionsberättelser samt att undersöka förhållandet mellan going concern 
yttrandenas tydlighet utifrån olika indikatorer på finansiellt stress.  Eftersom denna 
studie har en vid omfattning lämpade sig en kvantitativ metod bäst. Denna metod är 
formaliserad och strukturerad samt möjliggör bearbetning av data till siffror som 
lämpar sig för statistisk behandling. Forskningsdesignen utgjordes av en 
observationsundersökning där hela populationen av konkursdrabbade aktiebolag 
mellan januari och september under året 2014 ingick. Data som samlades in 
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hämtades från bolagens senaste årsredovisningar innehållande revisionsberättelser. 
Ett urval gjordes utifrån uppställda premisser i avsnitt 3.3.  
 
Studien hade ett förklarande syfte och utgick ifrån befintlig forskning för att 
genomföra empiriska tester varför en deduktiv ansats blev utgångspunkten. För att 
kunna besvara de övergripande frågeställningarna utformades hypoteser och gjordes 
statistiska tester på insamlad data. Detta tillvägagångssätt gav möjlighet att 
empiriskt pröva varje hypotes enskilt samt att besvara de övergripande 
frågeställningarna. Under processens gång tillämpades ordinal logistisk regression 
som statistiskt test. Tillvägagångssättet gjorde det möjligt att dels bygga studien 
utifrån tidigare känd forskning och dels förhindra subjektivitet.  
 

3.3 Urval och datainsamling 
Urvalet baserades på en sammanställning som tillhandahölls av en lärare vid 
Mittuniversitet och utgjordes av samtliga bolag i Sverige som gått i konkurs under 
tidsperioden januari-september år 2014. Sammanställningen hämtades ursprungligen 
från Kronofogdemyndigheten och distribuerades vidare genom Centrum för 
forskning om Ekonomiska Relationer (CER). I sammanställningen fanns ursprungligt 
totalt 5568 bolag i olika bolagsformer. Eftersom studien baserades på bolag som 
granskades av en revisor inkluderades enbart aktiebolag, vilket resulterade i 4443 
bolag från den ursprungliga sammanställningen. Denna datamängd hade tidigare 
utgjort grunden för en liknande studie inom området utförd av två studenter på 
kandidatnivå vid Mittuniversitetet. Trots precisering av urvalet garanterades inte att 
bolaget anlitade revisor. För att kunna säkerställa detta granskade de aktiebolagens 
årsredovisningar. Exkludering gjordes av aktiebolag som saknade revisor och för de 
bolag vars årsredovisning var från år 2011 eller tidigare, oavsett om de hade revisor 
eller inte. Årsredovisningarna inhämtades från databasen Infotorg via 
Mittuniversitetets bibliotek. I den tidigare utförda studien av två studenter vid 
Mittuniversitetet valdes att enbart studera de i nummerordning första 2000 av dessa 
aktiebolag. Det resulterade i att vissa variabler förifyllda var inför datainsamlingen 
till denna studie. Eftersom denna studie även ämnade studera formuleringar av 
going concern yttranden kopplat till finansiellt stressade bolag adderades variabler 
kring dessa områden och även några variabler gällande finansiell stress.  
 
I datainsamlingsmomentet förekom samarbete med ett annat magisteruppsatspar. 
Syftet med samarbetet i detta forskningsteam var att inhämta en så stor mängd data 
som möjligt inom den angivna tidsramen. Samarbetet resulterade i att antalet 
undersökta enheter kunde fördubblas. Den stora mängden data eftersträvades i hopp 
om att kunna applicera studiens resultat på den totala populationen. Data samlades 
in parallellt så att tolkning och arbetssätt behandlades på ett så konsekvent sätt som 
möjligt i forskningsteamet. För att säkerställa kodningen av informationen i 
årsredovisningarna utfördes konsekvent oavsett vem i forskningsteamet som kodade 
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Mottagit going concern yttrande 

358 st

AB med årsredovisning och revisionsberättelse

1 407 st

Aktiebolag 
4 443 st

Konkursbolag i Sverige 2014 Jan-Sep

5 568 st

datan så utfördes en pilotstudie på de första fyrtio bolagens årsredovisningar och 
revisionsberättelser. Varje person i teamet kodade tio bolag med samtliga variabler 
varpå ytterligare en person i teamet kodade samma tio bolag oberoende av hur den 
första personen hade kodat datan. Jämförelser gjordes därefter mellan kodningarna 
för att avgöra eventuella olikheter samt skapa en diskussion kring orsakerna till 
olikheterna, varpå det beslutades att vid eventuella tveksamheter kring kodningen ta 
upp dessa fall för diskussion och gemensamt fatta beslut kring kodningen om de 
regler som utformats för tolkning av variablerna inte kunde tillämpas som avsett. 
 
Efter datainsamlingen konstaterades i enlighet med figur 1 att 1407 aktiebolag mötte 
kriterierna som ställts upp initialt. Eftersom denna studie ämnade undersöka hur 
tydligt svenska revisorer formulerar going concern yttrande i konkursbolags senaste 
revisionsberättelser med koppling till finansiell stress valdes att enbart inkludera de 
aktiebolag som mottagit ett going concern yttrande. Slutligen resulterade detta i ett 
totalt urval om 358 aktiebolag, vilket framgår av figur 1. 
 

 

 

Figur 1 - Urval och undersökningsenheter.  
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3.4 Operationalisering 

3.4.1 Beroende variabel 

Genom operationalisering har riktlinjer fastställts för hur de olika variablerna i 
studien har definierats och mätts. Utgångspunkten var att definiera det teoretiska 
begreppet going concern yttrandens tydlighet. Det beroende variabeln, going 
concern yttrandens tydlighet har bedömts utifrån en skala med tre huvudkategorier, 
vardera huvudkategorin med tre underkategorier. Kategoriseringen grundades på 
tidigare magisteruppsatser (Liu & Özcelik, 2011; Palm & Rheborg, 2013) som skrivits 
vid Mittuniversitetet samt vid ett forskningsprojekt inom Centrum för forskning om 
ekonomiska relationer (CER). Dessa uppsatser har vidareutvecklat en tidigare modell 
för kategorisering av going concern yttranden i en spansk studie (Arnedo et. al., 
2008) som enbart använde sig av tre huvudnivåer. Vidareutvecklingen resulterade i 
tre huvudnivåer och tre undernivåer utifrån svensk kontext (Liu & Özcelik, 2011). 
Kategoriseringen som har använts i denna studie (se tabell 1) har hämtats från Palm 
och Rheborg (2013) och hade då varit föremål för justering utifrån den ursprungliga 
vidareutvecklingen (Liu & Özcelik, 2011) på grund av förändringar i regelverk. 
 
Tabell 1 - Kategorisering av yttrandens tydlighet 

Underkategori Huvudkategori tydlighet 

Tydliga yttranden Mellantydliga yttranden Otydliga yttranden 

Standardformulerin

g 

Yttrande enligt 
standard-

formulering med 
alla vitala ord 

Yttrande enligt 
standardformulering med 

ett flertal vitala ord 

Yttrande enligt 
standardformulering 

med ett fåtal vitala ord 

Likvidation/ 

Om-påståenden 

Revisorn nämner 
likvidation, eller 

hänskjuter till 
bolagsstämman 

Precis om-situation (ex 
tillskott av kapital, 

framtida produkter) 

Oprecis om-situation 
(bryta negativa trender 

mer generellt) 

Ifrågasättande Revisorn 
ifrågasätter 

antagandet om 
fortsatt drift 
personligen 

Revisorn ifrågasätter 
antagandet om fortsatt 

drift opersonligen 

Revisorn använder 
omvänd formulering 

eller kommer med 
svårighetspåståenden 

 

3.4.1.1 Tydliga yttranden 

I denna huvudkategori ingår going concern yttranden där revisorerna formulerar 
tydligast yttranden. Huvudkategorin delas in i tre underkategorier. Högst i 
tydlighetsskalan klassas de yttranden där revisorn har följt ISA 570s 
standardformulering och inkluderat samtliga förstärkningsord: väsentlig, 
osäkerhetsfaktor, betydande och tvivel. I nästa underkategori klassas de yttranden 
där revisorn hänvisar till likvidationspliktsregler i Aktiebolagslagens 25:e kapitel 
eller överlämnar avgörandet till styrelsen att på bolagsstämman granska frågan om 
bolagets likvidation. Eftersom det i ABL 25:e kapitlet utöver likvidationsplikten även 
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finns bestämmelser om kontrollbalansräkning samt personligt betalningsansvar, var 
det viktigt att revisorn uttryckligen skrev att det avsåg likvidationsplikten när det 
hänvisades dit. Det klassificerades inte som ett going concern yttrande om 
likvidation inte nämndes i revisionsberättelsen. I den tredje underkategorin bland 
tydliga yttranden finns de yttrandena där revisorn personligen ifrågasätter bolagets 
fortlevnad. För att ett yttrande ska hamna inom denna kategori måste revisorn 
tydligt i form av ”jag” hänvisa till sig själv i fråga om att bolagets fortlevnad kan vara 
under hot. 
 

3.4.1.2 Mellantydliga yttranden 

Inom huvudkategorin mellantydliga yttranden är den första underkategorin i 
tydlighetsskalan då revisorn valt att exkludera ett av förstärkningsorden i ISA 570:s 
standardformulering. Eftersom revisorn frångår standardformuleringen och 
medvetet exkluderar ett av förstärkningsorden ansågs dessa yttranden som 
mellantydliga. I nästa underkategori avseende mellantydliga yttranden klassas de 
yttranden där revisorn använder precisa om-situationer. Med detta menas att 
revisorn har identifierat villkor för bolaget som är nödvändiga för fortlevnad. Det 
gäller exempelvis att bolaget har behov av nytt kapital från ägarna, att bolaget får 
igång försäljningen av en viss produkt eller en pågående rättstvist. Den sista 
mellantydliga underkategorin är när revisorn opersonligen ifrågasätter bolagets 
fortlevnad. Det är yttranden där revisorn inte blandar in sig själv utan använder mer 
allmänna ordalag vid frågan om att bolagets fortlevnad kan vara hotat. 
 

3.4.1.3 Otydliga yttranden 

I huvudkategorin av going concern yttranden där revisorn formulerar otydliga 
yttranden ingår att revisorn exkluderat de flesta av standardformuleringens 
förstärkningsord och kan även ha formulerat om texten. Nästa underkategori är när 
revisorn använder oprecisa om-situationer. Med detta menas att revisorn har 
identifierat villkor för bolaget som är nödvändiga för fortlevnad men villkoren är 
mer allmänna. Detta kan till exempel vara att bryta en negativ trend. Den tredje 
underkategorin är när revisorn påstår att det är svårt att uttala sig om bolagets 
fortlevnad eller använder omvända formuleringar. 
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3.4.2 Oberoende variabler  

De operationella definitionerna av de oberoende variablerna, det vill säga olika 
indikatorer på finansiell stress, baserades på tidigare forskning eller anpassades 
utifrån tidigare forskning för att motivera deras relevans för studien. Totalt sex 
indikatorer delades in i tre övergripande avsnitt baserat på var i årsredovisningarna 
som data hämtades. Varje kategori bestod av två indikatorer vardera såsom kan 
utläsas i tabell 2 nedan.  
 
Tabell 2 - Kategorisering av indikatorer på finansiell stress 

Kategorier av indikatorer Indikatorer på finansiell stress 

Eget kapital indikatorer Underskott i balanserade 
vinstmedel 

Halva aktiekapitalet förbrukat 

Balansräkningsindikatorer Negativt rörelsekapital Skuldsättningsgrad över 50 % 

Resultatbaserade 

indikatorer 
Negativt resultat före skatt Lönsamhet under 2,5 % 

 

3.4.2.1 Indikatorer på finansiell stress baserade på eget kapital 

Ett tidigare vedertagen och väldokumenterad indikator på att ett bolag är finansiellt 
stressat är att granska det egna kapitalet. Studien valde att granska två variationer av 
detta. Dels ett underskott i balanserade vinstmedel (Hopwood et al., 1994; Sun, 2007), 
dels att bolagens egna kapital understeg halva aktiekapitalet (Illing & Liu, 2006; 
Tagesson & Öhman, 2015). Fortsatt i denna studie kommer dessa indikatorer att 
refereras till som balanserade vinstmedel respektive aktiekapital. 
 

3.4.2.2 Indikatorer på finansiell stress baserade på balansräkningen 

Indikatorer på finansiell stress för bolag hämtade från balansräkningen, tillgångar 
och skulder, är tidigare relativt outforskade. Studien valde i detta fall att granska två 
olika typer av indikatorer. Dels granskades bolagens rörelsekapital, det vill säga 
omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder (Cameran et al., 2014; Gachira et al., 
2014), vilket fortsättningsvis kommer att refereras som indikatorn rörelsekapital. Vid 
ett negativt rörelsekapital ansågs bolagen som finansiellt stressade (Hopwood et al., 
1994; Sun, 2007). Dels användes en indikator som anpassats utifrån en 
orginalindikator genom diskussion med handledaren för denna magisteruppsats. 
Den ursprungliga indikatorn är en del i två accepterade formler för beräkning av 
finansiell stress, Altmans Z-score test och Zmijewskis Probit modell (Sun, 2007). 
Utifrån detta har indikatorn totala skulder dividerat med totala tillgångar, som även 
påvisats i annan forskning på området (Cohen et al., 2012; Geng et al., 2015) 
modifierats till långfristiga skulder dividerat med totala tillgångar för att återspegla 
ett bolags skuldsättningsgrad på lång sikt. Fortsättningsvis i denna studie benämns 
indikatorn som skuldsättningsgrad. Gränsvärdet för denna indikator sattes till 50 % 
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och värden under detta ansågs visa tecken på finansiell stress i likhet med ett snarlikt 
gränsvärde för totala skulder dividerat med totala tillgångar (Cohen et al., 2012). 

3.4.2.3 Indikatorer på finansiell stress baserade på resultaträkningen 

Två av indikatorerna i studien är resultatbaserade och hämtas företrädesvis från 
resultaträkningen. Uppvisade bolagen negativt resultat före skatt (Hopwood et al., 
1994; Sun, 2007; Tagesson & Öhman, 2015) ansågs detta som en indikator på 
finansiell stress. Denna indikator kommer fortsättningsvis kallas för resultat före 
skatt. Ytterligare en indikator som dokumenterats i tidigare studier är en beräkning 
av resultat före skatt dividerat med totala tillgångar, vilket ger en procentsats (Geng 
et al., 2015; Hopwood et al., 1994; Sun, 2007). För att kunna avgränsa detta till 
huruvida bolagen kan anses som finansiellt stressade eller ej användes ett gränsvärde 
på 2,5 %. Bolag med värden under 2,5 % ansågs finansiellt stressade (Geng et al., 
2015). Denna indikator på finansiell stress kommer att benämnas lönsamhet. 
 

3.4.3 Kodning av data 

Genom operationaliseringen har regler angivits för hur värdena på de olika 
variablerna fastställdes och mättes med stöd i tidigare forskning. För att omsätta den 
insamlade informationen till statistiskt mätbar data kodades de olika variablerna (se 
Appendix A). Först kodades alla bolag utifrån huruvida de mötte kriterierna för 
urval. Alla bolag kategoriserades utifrån huruvida det fanns en tillgänglig 
årsredovisning från 2012 eller senare och innehöll en revisionsberättelse, varpå 
resterande information för variablerna kunde insamlas för dessa bolag. Genom 
revisionsberättelsen kategoriserades bolagen utifrån om de mottagit ett going 
concern yttrande eller inte. Om bolagen mottagit ett yttrande kodades formuleringen 
på yttrandet i olika kategorier beroende på tydligheten. Slutligen gjordes en 
kategorisering av indikatorerna för finansiell stress i form av balanserade 
vinstmedel, aktiekapital, rörelsekapital, skuldsättningsgrad, resultat före skatt och 
lönsamhet. 
 

3.5 Statistisk bearbetning 

De data som samlades in sammanställdes och kodades i ett Excel-ark. För kunna 
utföra statistiska tester överfördes datamängden till statistikprogrammet SPSS. För 
att rangordna den beroende variabeln, det vill säga going concern yttrandets 
tydlighet, med en inbördes rangordning användes en ordinalskala. De tre nivåerna 
av den beroende variabeln var ”tydligt yttrande”, ”mellantydligt yttrande” och 
”otydligt yttrande”. De oberoende variablerna, det vill säga indikatorerna på 
finansiell stress, är binära, vilket innebär att variablerna endast kan bestå av två olika 
värden. Eftersom avsikten var att mäta hur de olika indikatorerna på finansiell stress 
påverkar tydligheten i going concern yttrandena användes ordinal logistisk 
regression som beräknar ackumulerade logaritmerade oddskvoter. Arnedo et al. 
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(2008) använde sig av den statistiska analysen ordinal logistisk regression för att 
bedöma hur olika variabler påverkade tydligheten i going concern yttranden, även 
de med tydligheten i yttrandena uppdelad i tre kategorier.  
  
Ursprungligt ämnade studien att utöver de redan presenterade hypoteserna studera 
potentiella samband mellan kombinationer inom de olika underkategorierna av de 
olika indikatorerna på finansiell stress. Bearbetningen av data visade att 
förutsättningarna för dessa analyser inte fanns eftersom antalet observationer var för 
få. För att analysera huruvida hypoteserna får stöd eller inte studerades p-värdet i 
modellerna. P-värdet har tre nivåer för accepterade signifikansnivåer och i denna 
studie valdes den tredje nivån, enkel signifikans, som maximalt får uppgå till värdet 
0,1, för att avgöra om modellen gav stöd för hypoteserna eller inte (se Tabell 3). 
Utöver detta sattes nivåer för att avgöra styrkan på signifikansen i modellerna. Stark 
signifikans uppnås när p-värdet löper inom intervallet 0,01-0,05 och perfekt 
signifikans kräver att p-värdet är lägre än eller lika med 0,01 (Wild & Seber, 2000). 
 
Tabell 3 - Tolkning av p-värdets påvisande för hypotes stöd 

 

3.6 Tillförlitlighet 

3.6.1 Validitet och reliabilitet 

Med intentionen att stärka studiens tillförlitlighet har ett antal åtaganden 
genomförts. I första hand har studiens teoretiska underlag främst baserats på artiklar 
som är ”peer rewiewed”. Artiklar av sådan karaktär anses ha högre tillförlitlighet än 
annan litteratur och är därmed att föredra. I syfte att stärka validiteten för studien 
formulerades ett antal bestämmelser gällande variablernas operationalisering. För att 
försäkra oss om att studien mäter vad som var för avsikt att mäta samt för att 
undvika systematiska fel, tillämpades vedertagna indikatorer för variablerna och 
därutöver baserades en variabel på en kombination av tidigare forskning och logik. 
Variablerna för going concern yttrandenas formuleringar mättes i enlighet med en 
tidigare spansk studie (Arnedo et al., 2008). Variablerna som användes för att mäta 
bolagens finansiella stress låg i linje med de som tillämpats av ett flertal forskare 
(Geng et al., 2015; Illing & Liu, 2006; Sun, 2007; Tagesson & Öhman, 2015). En åtgärd 
för att säkerställa de olika indikatorernas användbarhet i studien var kravet att 
indikatorerna förekommit i forskning som publicerats i minst två tidigare 
vetenskapliga artiklar. Genom detta kunde dess relevans motiveras och dess 
användbarhet påvisas. Dock kan den stora mängden möjliga finansiella indikatorer 
och den otydlighet kring vad som faktiskt utgör finansiell stress innebära att de 

P-värde Tolkning 

≤0,10 Stöd 
≤0,05 Starkt stöd 
≤0,01 Perfekt stöd 
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indikatorer som användes i denna studie inte är de mest avgörande indikatorerna på 
finansiell stress.  
 
För att öka förutsättningarna för att variablerna mätte vad som avsågs att mäta 
genomfördes en pilotstudie baserad på fyrtio årsredovisningar och 
revisionsberättelser. I pilotstudien framkom att de valda variablerna tillämpades i 
den avsedda bemärkelsen och utifrån detta genomfördes den resterande 
datainsamlingen. Trots pilotstudien fanns fortfarande en risk för olikheter vid 
datainsamlingen eftersom den skedde genom ett samarbete med ett annat 
forskningsteam i handledargruppen. På grund av studiens omfattning fanns dock 
ingen möjlighet att genomföra oberoende kontroller av samtliga årsredovisningar. I 
syfte att förhindra missförstånd och tolkningsskiljaktigheter, orsakade av den 
mänskliga faktorn, utformades regler baserade på tidigare forskning (Arnedo et al., 
2008) för operationalisering av variablerna going concern yttrandenas formuleringar, 
vilka därmed kunde tillämpas på ett konsekvent sätt. Samtliga beslut gällande 
datainsamlingen och kodningen togs efter diskussion om de riktlinjer som utformats. 
En beskrivning gällande tillvägagångsätt för datainsamling och analys gjordes för att 
stärka studiens reliabilitet och för att underlätta för andra forskare att replikera 
studien.  
 

3.6.2 Etiskt förhållningssätt 

All forskning ska bedrivas enligt vissa grundläggande regler och föreskrifter för 
etiska aspekter (Vetenskapsrådet, 2011). Forskarna själva har det yttersta ansvaret för 
att forskningen de bedriver är av god kvalitet och moraliskt acceptabel. Studien har i 
största möjligaste mån ämnat uppfylla två viktiga begrepp inom etiskt 
förhållningssätt, anonymitet och konfidentialitet. All information som inhämtats för 
denna studie är offentlig men med hänsyn till bolagens anonymitet nämns aldrig 
några bolagsnamn. Vidare har all information kring dessa bolag behandlats 
konfidentiellt, avskilt från obehöriga och insamlat enbart i forskningssyfte. Studien 
har även utförligt redogjort för dess utformning och tillvägagångsätt. Forskarna 
bakom denna studie kan dock lika lite som någon annan lova att ingen utanför 
forskarteamet någonsin ska få ta del av materialet som samlats in för studien. Det 
finns många situationer då insyn i forskningsmaterialet är befogat och nödvändigt. 
Exempelvis att andra forskare ska kunna pröva styrkan i vetenskapliga resultat eller 
om en opponent vid ett slutseminarium begär att få ta del av underlaget. Det kan inte 
heller uteslutas att forskningsmaterial kan överlämnas till andra forskare i andra fall 
än de nu nämnda. Eftersom forskning kostar pengar, är det även ett samhällsintresse 
att insamlat material utnyttjas så mycket som möjligt för forskning. 
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4 Resultat och analys 
I det fjärde kapitlet presenteras resultaten av denna studie i form av tabeller och statistik. Hypoteserna 
har testats och analyserats. Resultaten jämförs mot tidigare forskning på området. 

4.1 Going concern yttrandens tydlighet 

4.1.1 Resultat av going concern yttrandens tydlighet 

Tabell 4 - Deskriptiv statistik yttranden 

Underkategori Huvudkategori tydlighet 
 

Tydliga yttranden Mellantydliga yttranden Otydliga yttranden 

Standardformulering 139 st. (38,8 %) 22 st. (6,1 %) 20 st. (5,6 %) 

Likvidation 104 st. (29,1 %)   
Om-påståenden  25 st. (7,0 %) 12 st. (3,4 %) 

Ifrågasättande 12 st.  (3,4 %) 11 st. (3,1 %) 13 st. (3,6 %) 

Totalt 255 st. (71,2 %) 58 st. (16,2 %) 45 st. (12,6 %) 

 
Tabell 4 visar hur yttrandena fördelas på tydlighetsskalan. I tabellen kan det utläsas 
att revisorerna främst utfärdar tydliga going concern yttranden Totalt är de tydliga 
yttrandena 255 stycken motsvarande 71,2 % av fördelningen. De mellantydliga 
yttrandena är 58 stycken, motsvarande 16,2 %, och den minsta andelen utgörs av 
otydliga yttranden, 45 stycken, vilket motsvarar 12,6%. Den tydliga formen av going 
concern yttranden där revisorn använder sig av standardformuleringen visar sig 
vara den allra vanligaste formen av yttranden. Den används i 38,8% av fallen. I 29,1% 
av fallen refererar revisorerna till Aktiebolagslagens 25:e kapitel och anger att bolaget 
är likvidationspliktigt. Detta är det näst tydligaste yttrande som revisorn använder 
sig av enligt kategoriseringen i denna studie. Yttrandet som revisorerna använder sig 
av i minst utsträckning är när revisorn i allmänhet ifrågasätter bolaget fortsatta drift, 
vilket endast utgör 3,1 % av fallen. Sammantaget visar resultaten att den största 
andelen going concern yttranden är tydligt formulerade och att hypotes 1 ges stöd. 
 
Hypotes 1: ”Svenska revisorer formulerar en majoritet av going concern yttranden tydligt.” – 
Får stöd 

4.1.2 Analys av going concern yttrandens tydlighet 

Eftersom kategoriseringen av going concern yttrandens tydlighet baserades på en 
annan studie (Arnedo et al., 2008) blir jämförelser mellan studierna möjlig. Överlag 
kan det konstateras att svenska revisorer i högre utsträckning än spanska revisorer 
formulerar tydliga yttranden. Resultaten från Arnedo et al. (2008) visade att endast 
19 % av alla going concern yttranden i Spanien var tydliga. En låg andel tydliga 
yttranden indikerar att kontrollfunktioner och verkställighetsmekanismer i landet 
fungerar dåligt och måste förbättras (Arnedo et al., 2008). Resultaten av denna 
magisteruppsats tyder på att det svenska systemet har jämförelsevis bättre 
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kontrollfunktioner och verkställighetsmekanismer eftersom 71 % av alla going 
concern yttranden formuleras på ett tydligt sätt. Enligt forskning av Carcello et al. 
(2003) har de bolag som erhållit ett going concern yttrande med standardformulering 
en större risk att gå i konkurs än de som erhållit ett going concern yttranden utan 
standardformulering. Sannolikheten ökar därmed för att bolag som inte gått i 
konkurs efter att ha erhållit going concern yttranden har mottagit otydligare 
yttranden. Detta kan vara en orsak till att denna studie visar en hög andel tydliga 
going concern yttranden, då typ 1 fel exkluderats och studiens urval enbart bestod av 
bolag som gått i konkurs. 

4.2 Indikatorer på finansiell stress baserade på eget kapital 

4.2.1 Resultat av indikatorer på finansiell stress baserade på eget kapital 

Tabell 5 - Balanserade vinstmedel 

Balanserade vinstmedel Huvudkategori tydlighet 

Tydlig Mellantydlig Otydlig Total 

Underskott i balanserade vinstmedel 214 st. 38 st. 32 st. 284 st. 
(75,4 %) (13,4 %) (11,3 %) (100 %) 

Överskott i balanserade vinstmedel 41 st. 20 st. 13 st. 74 st. 
(55,4 %) (27 %) (17,6 %) (100 %) 

P-värde 0,002 
 

I tabell 5 redovisas hur pass tydliga formuleringarna av going concern yttranden är 
beroende på om bolagen är finansiellt stressade enligt indikatorn balanserade 
vinstmedel. Enligt tabellen har de bolag som är finansiellt stressade i form av 
underskott i balanserade vinstmedel erhållit 75,4 % tydliga yttranden. Samtidigt har 
55,4 % av bolagen med överskott i balanserade vinstmedel erhållit ett tydligt 
yttrande. Trenden visar således att bolag som inte är finansiellt stressade erhåller 
otydligare yttranden. Tabell 5 visar stark signifikans med ett p-värde på 0,002, vilket 
ger hypotesen stöd. 
 
Hypotes 2a: ” Svenska revisorer formulerar going concern yttranden tydligare om ett bolag 
har underskott i balanserade vinstmedel, i jämförelse med när de har överskott i balanserade 
vinstmedel.” – Får stöd. 
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Tabell 6 - Aktiekapital 

Aktiekapital Huvudkategori tydlighet 

Tydlig Mellantydlig Otydlig Total 

Aktiekapital < 0,5 203 st. 30 st. 29 st. 262 st. 
(77,5 %) (11,5 %) (11,1%) (100 %) 

Aktiekapital > 0,5 52 st. 28 st. 16 st. 96 st. 
(54,2 %) (29,2 %) (16,7 %) (100 %) 

P-värde 0,000 

 
Tabell 6 visar hur pass tydliga formuleringarna av going concern yttranden är 
beroende på om bolagen är finansiellt stressade enligt indikatorn aktiekapital. Av de 
bolag som är finansiellt stressade i form av att det egna kapitalet understiger halva 
aktiekapitalet, har 77,5 % av yttrandena varit tydliga medan 54,2 % av bolagen som 
inte varit finansiellt stressade, det vill säga att eget kapital överstiger halva 
aktiekapitalet, fått ett tydligt yttrande. Detta visar att bolag som inte är finansiellt 
stressade enligt denna indikator erhåller otydligare yttranden. Vidare framkommer 
att största delen av de yttranden som formuleras otydligt utan påverkan av finansiell 
stress hamnar i kategorin mellantydliga yttranden. Revisorerna formulerar således i 
större utsträckning mellantydliga yttranden om bolagens egna kapital inte 
understiger halva aktiekapitalet än om det gör det. P-värdet är 0,000 som enligt 
studiens uppsatta signifikansnivåer därmed ger det stöd till nedanstående hypotes. 
 
Hypotes 2b: ” Svenska revisorer formulerar going concern yttranden tydligare om ett bolag 
har ett eget kapital som understiger halva aktiekapitalet, i jämförelse med när eget kapital 
överstiger halva aktiekapitalet.” – Får stöd 

4.2.2 Analys av indikatorer på finansiell stress baserade på eget kapital 

Tidigare forskning har visat att en stark indikator på ett finansiellt stressat bolag är 
om bolaget har förbrukat halva aktiekapitalet (Illing & Liu, 2006; Tagesson & Öhman, 
2015). Denna studie visar även att svenska revisorer tar stor hänsyn till om halva 
aktiekapitalet är förbrukat vid formuleringar av sina going concern yttranden. När 
ett bolag har ett eget kapital som understiger halva aktiekapitalet formulerar 
revisorerna tydligare going concern yttranden i jämförelse med när det egna 
kapitalet överstiger halva aktiekapitalet. En anledning till detta kan vara att det i 
Sverige tas extra hänsyn till när halva aktiekapitalet förbrukats eftersom det är 
lagstadgat för aktiebolag att upprätta en kontrollbalansräkning vid dessa tillfällen 
(Tagesson & Öhman, 2015; Öhman & Wallerstedt, 2012). 
 
Enligt tidigare forskning är underskott i balanserade vinstmedel en indikator på 
finansiell stress som är väl använd av revisorer (Hopwood et al., 1994; Sun, 2007). 
Denna studie visar att svenska revisorer tar hänsyn till om bolag har underskott i 
balanserade vinstmedel vid formuleringar av going concern yttranden. När bolag har 
underskott i balanserade vinstmedel formulerar revisorerna tydligare going concern 
yttranden i jämförelse med när bolagen har ett överskott i balanserade vinstmedel. 
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Slutligen visar resultatet av studien att båda indikatorerna inom kategorin eget 
kapital är bra indikatorer på finansiell stress i samband med going concern 
yttrandens tydlighet. Det styrker tidigare forskning (Arnedo et al., 2008; Carcello et 
al., 2003) att bolag med lägre grad av finansiell stress får otydligare yttranden. 
Orsakerna till detta kan vara svåra att utröna men eget kapital kan sägas utgöra ett 
bolags egna medel och har ett bolag problem med det egna kapitalet kan det anses 
föreligga större risker än annars kopplat till bolaget (Illing & Liu, 2006).  

 

4.3 Indikatorer på finansiell stress baserade på balansräkningen 

4.3.1 Resultat av indikatorer på finansiell stress baserade på balansräkningen 

Tabell 7 - Rörelsekapital 

Rörelsekapital Huvudkategori tydlighet 

Tydlig Mellantydlig Otydlig Total 

Negativt rörelsekapital 176 st. 33 st. 29 st. 238 st. 
(73,9 %) (13,9 %) (12,2%) (100 %) 

Positivt rörelsekapital 79 st. 25 st. 16 st. 65 st. 
(65,8 %) (20,8 %) (13,3 %) (100 %) 

P-värde 0,154 

 
Tabell 7 visar på att 73,9% av de bolag som är finansiellt stressade enligt indikatorn 
negativt rörelsekapital har erhållit tydliga going concern yttranden. Av de bolag som 
inte varit finansiellt stressade utan haft ett positivt rörelsekapital, har 65,8 % erhållit 
ett tydligt yttrande.  Fördelningen mellan bolag som påvisar finansiell stress och 
bolag som inte gör det via indikatorn rörelsekapital är procentuellt sett jämn i alla 
kategorier av going concern formuleringar (tydliga, mellantydliga och otydliga). Det 
tyder på att indikatorn rörelsekapital inte påverkar yttrandens tydlighet. Tabell 7 
visar en brist på signifikans med ett p-värde på 0,154. Det gör att hypotesen inte får 
stöd. 
 
Hypotes 3a: ” Svenska revisorer formulerar going concern yttranden tydligare om ett bolag 
har ett negativt rörelsekapital, i jämförelse med när de har ett positivt rörelsekapital.” – Får 
inget stöd 
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Tabell 8 - Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgrad Huvudkategori tydlighet 

Tydlig Mellantydlig Otydlig Total 

Över 50 % 85 st. 17 st. 7 st. 109 st. 
(78 %) (15,6 %) (6,4 %) (100 %) 

Under 50 % 170 st. 41 st. 38 st. 249 st. 
(68,3 %) (16,5 %) (15,3 %) (100 %) 

P-värde 0,034 

 
De bolag som är finansiellt stressade enligt indikatorn skuldsättningsgrad över 50 %, 
har mottagit tydliga going concern yttranden i 78 % av fallen, vilket är att jämföra 
med 68,3 % när bolagen inte varit finansiellt stressade enligt denna indikator. Detta 
indikerar att bolag som inte är finansiellt stressade utifrån skuldsättningsgrad 
erhåller otydligare yttranden i jämförelse med de bolag som är finansiellt stressade 
enligt indikatorn. Den största delen av de going concern yttranden som inte 
formuleras tydligt för de bolag som inte är under finansiell stress hamnar i kategorin 
otydliga yttranden. Detta visar att svenska revisorer i större utsträckning formulerar 
otydliga yttranden när skuldsättningsgraden är under 50 %. Tabell 8 visar en stark 
signifikans (p=0,034), vilket ger hypotesen stöd. 
 
Hypotes 3b: ” Svenska revisorer formulerar going concern yttranden tydligare om ett bolag 
har skuldsättningsgrad över 50 %, i jämförelse med när det är under 50 %.”  – Får stöd 
 

4.3.2 Analys av indikatorer på finansiell stress baserade på balansräkningen 

Resultaten kopplade till balansräkningsindikatorerna är motstridiga. Resultatet av 
den första indikatorn, negativt rörelsekapital, visar att den inte har någon påverkan 
på revisorernas tydlighet i going concern yttranden trots att tidigare forskning sett 
det som en indikator på finansiell stress (Hopwood et al., 1994; Sun, 2007). Däremot 
visar sig indikatorn skuldsättningsgrad påverka svenska revisorer att formulera 
tydligare going concern yttranden när skuldsättningsgraden är över 50 % jämfört 
med när den inte är det. Detta tyder på att revisorerna tar hänsyn till om bolag är 
finansiellt stressade enligt indikatorn skuldsättningsgrad. Det resultatet 
överensstämmer med tidigare forskning (Arnedo et al., 2008; Carcello et al., 2003) så 
till vida att bolag med lägre grad av finansiell stress får otydligare yttranden. 
Indikatorn belyser vilka bolag som har problem med sin långsiktiga 
betalningsförmåga (Cohen et al., 2012) och enligt denna studie påverkar detta 
tydligheten i going concern yttrandena.  
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4.4 Indikatorer på finansiell stress baserade på resultaträkningen 

4.4.1 Resultat av indikatorer på finansiell stress baserade på resultaträkningen 

Tabell 9 - Resultat före skatt 

Resultat före skatt Huvudkategori tydlighet 

Tydlig Mellantydlig Otydlig Total 

Negativt resultat före skatt 207 st. 47 st. 39 st. 293 st. 
(70,6 %) (16 %) (13,3 %) (100 %) 

Positivt resultat före skatt 48 st. 11 st. 6 st. 65 st. 
(73,8 %) (16,9 %) (9,2 %) (100 %) 

P-värde 0,527 

 
Tabell 9 visar nästan ingen skillnad mellan tydligheten i going concern yttranden 
beroende på om bolag är finansiellt stressade enligt indikatorn resultat före skatt 
eller ej. I 70,6 % av fallen erhåller bolag ett tydligt going concern yttrande vid ett 
negativt resultat före skatt. I de fall bolagen redovisar ett positivt resultat före skatt 
erhålls tydliga yttranden i 73,8% av fallen. Fördelningen mellan bolag som påvisar 
finansiell stress respektive inte i kategorierna mellantydliga respektive otydliga 
going concern formuleringar är jämnt fördelade procentuellt. P-värdet är 0,527 och 
därmed inte signifikant. Hypotesen får således inget stöd.  
 
Hypotes 4a: ” Svenska revisorer formulerar going concern yttranden tydligare om ett bolag 
har ett negativt resultat före skatt, i jämförelse med när de har ett positivt resultat före 
skatt.”– Får inget stöd 
 

Tabell 10 - Lönsamhet 

Lönsamhet Huvudkategori tydlighet 

Tydlig Mellantydlig Otydlig Total 

Under 2,5 % 224 st. 50 st. 41 st. 315 st. 
(71,1 %) (15,9 %) (13 %) (100 %) 

Över 2,5 % 31 st. 8 st. 4 st. 43 st. 
(72,1 %) (18,6 %) (9,3 %) (100 %) 

P-värde 0,798 

 
Lönsamhetsindikatorn visar liknande resultat som den resultatbaserade indikatorn 
resultat före skatt. Enligt tabell 10 är differenserna så gott som obetydliga om ett 
bolag är finansiellt stressad enligt indikatorn lönsamhet eller ej. I 71,1 % av fallen 
erhåller bolag ett tydligt yttrande om lönsamheten är under 2,5 %, vilket kan 
jämföras med 72,1 % när bolagen inte har en lönsamhet överstigande 2,5 %. Även i 
huvudkategorierna mellantydliga och otydliga yttranden är fördelningen jämn 
mellan bolagen i de olika kategorierna. Som framgår av tabell 10 har modellen ett 
mycket högt p-värde (0,798) och därmed får hypotesen inte något stöd.  
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Hypotes 4b: ” Svenska revisorer formulerar going concern yttranden tydligare om ett bolag 
har lönsamhet under 2,5 %, i jämförelse med när de är över 2,5 %.” – Får inget stöd 
 

4.4.2 Analys av indikatorer på finansiell stress baserade på resultaträkningen 

Resultaten visar att revisorernas tydlighet i formuleringar av going concern 
yttranden inte påverkas av finansiell stress enligt indikatorerna negativt resultat före 
skatt eller lönsamhet. Detta trots att tidigare forskning visat att lönsamhet är en bra 
indikator på finansiell stress (Geiger & Raghunandan, 2002; Geng et al., 2015; 
Hopwood et al., 1994; Sun, 2007) och att negativt resultat påvisar att ett bolag har 
högre kostnader än intäkter (Geiger & Raghunandan, 2002; Tagesson & Öhman, 
2015). 
 
Sammanfattningsvis visar detta att revisorernas tydlighet i formuleringar av going 
concern yttrande inte påverkas av de resultatbaserade indikatorerna på finansiell 
stress. Det medför att resultatet för dessa indikatorer på finansiell stress inte 
överensstämmer med tidigare forskning (Arnedo et al., 2008; Carcello et al., 2003), 
det vill säga att bolag med lägre grad av finansiell stress får otydligare yttranden. 
Resultaten antyder att svenska revisorer inte lägger särskilt stor vikt vid om den 
resultatbaserade delen av årsredovisningen när de formulerar sina going concern 
yttranden. 
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5 Slutdiskussion, slutsatser och förslag till vidare forskning 
I det femte och avslutande kapitlet diskuteras de slutsatser som kan dras utifrån de data som har 
presenterats i studien. Även förslag till vidare forskning inom området presenteras. 

5.1 Slutdiskussion 

Otydligt formulerade going concern yttranden är ett stort problem i den spanska 
revisionsbranschen. Forskare menar att detta indikerar att kontrollfunktioner och 
verkställighetsmekanismer i landet fungerar dåligt och måste förbättras (Arnedo et 
al., 2008). Denna studie visar tendenser på att otydliga yttranden inte är ett stort 
problem i den svenska revisionsbranschen då den övervägande delen av de 
yttranden som utfärdas till bolag som gått i konkurs är tydliga. Skillnaden mellan 
länderna kan åtminstone delvis härledas till att regelverk implementeras och 
efterföljs på olika sätt. Viktigast torde vara att i Sverige tillämpas speciella regler 
kring likvidationsplikt (Tagesson & Öhman, 2015). I Sverige är problem med eget 
kapital ett tydligt tecken på oro i bolaget och skyddet för bolagets egna kapital är 
centralt i svensk aktiebolagsrätt (Öhman & Wallerstedt, 2012). De svenska 
rapporteringskraven kan uppmuntra svenska revisorer att signalera finansiella 
problem genom att hänvisa till att halva aktiekapitalet är spenderat, snarare än att 
uttryckligen yttra sig om ett bolags fortlevnadsproblem (Tagesson & Öhman, 2015). 
Resultatet av denna studie påvisar också att revisorerna i relativt stor utsträckning 
hänvisar till likvidationsplikt enligt aktiebolagslagen när yttrandena är tydliga. 
 
Utöver indikatorerna relaterade till eget kapital visar sig endast en av övriga fyra 
indikatorer på finansiell stress ha en påverkan på tydligheten i going concern 
yttrandena. Balansräkningsindikatorn skuldsättningsgrad visar sig enligt denna 
studie ha en inverkan på tydligheten medan de båda resultatbaserade indikatorerna 
samt balansräkningsindikatorn rörelsekapital inte visar någon påverkan trots att 
tidigare studier lyft fram dessa indikatorer på finansiell stress som betydelsefulla 
(Geng et al., 2015; Illing & Liu, 2006; Sun, 2007; Tagesson & Öhman, 2015). Resultaten 
i denna magisteruppsats indikerar med andra ord att svenska revisorer tar relativt 
stor hänsyn till mer långsiktiga problem när de formulerar sina going concern 
yttranden. Eget kapital är avgörande för fortlevnaden och skuldsättningsgraden kan 
indikera att bolag har problem med sin långsiktiga betalningsförmåga (Cohen et al., 
2012).  
 
En möjlig orsak till skillnaderna mellan indikatorerna kan vara att resultat- och 
balansräkningsbaserade indikatorer inte är konkreta tecken på att ett bolag sannolikt 
kommer att gå i konkurs. Mönstret tyder på att revisorer vill ha konkreta bevis på att 
bolaget är på väg mot konkurs för att det ska påverka tydligheten i going concern 
yttrandena. En anledning till detta kan vara att revisorers förmåga att motstå faktorer 
som kan påverka deras beslut kring bolagens finansiella information (Warren & 
Alzola, 2009) försämras när revisorerna inte har konkreta bevis på att bolaget är på 
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väg mot konkurs. En faktor kan vara påtryckningar från en klient, vilket kan 
resultera i att revisorns vilja att informera intressenterna fullt i revisionsberättelsen 
minskar (Gay et al., 1998; Lee, 1994). Revisorn kan välja att utfärda ett otydligt going 
concern yttrande eftersom behovet finns och för att minimera risken att bolagets 
intressenter inleder en rättsprocess mot denne (Ruiz-Barbadillo et al., 2004). 
Yttrandet kan i sig undvika en kommande rättsprocess, men det kan samtidigt vara 
svårtolkat för intressenterna (Arnedo et al., 2008; Carcello et al., 2003; Tagesson & 
Öhman, 2015).  
 
Förhoppningsvis frångår revisorerna standardformuleringen i syfte att förbättra 
kommunikationen med intressenterna och öka förståelsen för omständigheterna 
bakom yttrandets utfärdande. Samtidigt kan risken öka om revisorerna inte är 
intresserade av att formulera sig tydligt för att underlätta för samtliga intressenter att 
kunna förstå och tolka innebörden av yttrandet (Gay et al., 1998; Lee, 1994; 
Humphrey, 1992). Det senare kan vara en strategi som revisorer använder sig av för 
att undvika framtida ansvar utan att förlora klienterna (Arnedo et al., 2008) och det 
kan leda till att intressenterna inte kan utläsa att det finns ett hot mot bolaget som 
going concern. 
 

5.2 Slutsatser 

Studien visar att svenska revisorer formulerar tydliga going concern yttranden i 
konkursbolags senaste revisionsberättelse i sju av tio fall. I vart sjätte fall formulerar 
revisorerna mellantydliga yttranden och i vart åttonde fall otydliga yttranden. Svaret 
på den inledande frågeställningen är således att svenska revisorer i hög utsträckning 
formulerar tydliga going concern yttranden. Det tyder på att svenska systemets 
kontrollfunktioner och verkställighetsmekanismer fungerar relativt bra.  
  
Vidare ger studien empiriskt stöd för tre av de sex hypoteserna om att indikatorer på 
finansiell stress har en påverkan på tydligheten i revisorers going concern yttranden. 
Av dessa tre indikatorer på finansiell stress är två baserade på eget kapital, 
aktiekapitalet och balanserat vinstmedel, samt en baserad på balansräkningen, 
nämligen skuldsättningsgraden. Utfallet av dessa tre hypotestester går i linje med 
studiens antaganden och tidigare forskning (Arnedo et al., 2008; Carcello et al., 2003) 
att revisorer formulerar tydligare yttranden när ett bolag är finansiellt stressat.  
  
Däremot ger studien inget empiriskt stöd för att indikatorn rörelsekapital eller 
indikatorerna på finansiell stress baserade på resultaträkningen, resultat före skatt 
respektive lönsamhet, har någon påverkan på tydligheten i going concern 
yttrandena. Detta motsäger studiens antaganden och tidigare forskning (Arnedo et 
al., 2008; Carcello et al., 2003) att revisorer formulerar tydligare yttranden om ett 
bolag är finansiellt stressat.  
  



 
 

29 
 

Svaret på den andra frågeställningen är därmed att vissa indikatorer på finansiell 
stress har en inverkan på tydligheten i hur going concern yttranden formuleras 
medan andra indikatorer inte har det. 
 

5.3 Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång har ett antal intresseväckande företeelser uppmärksammats. I 
första hand har osäkerheten kring om det finns fler indikatorer på finansiell stress än 
de som här har undersökts som påverkar revisorernas bedömningar. Utifrån 
resultaten är det troligt att vissa indikatorer som denna studie klassar som finansiell 
stress inte prioriteras av svenska revisorer. Ett förslag till utvidgning av studien är att 
komplettera med en kvalitativ undersökning för att utröna vilka indikatorer som 
revisorerna själva upplever påverkar tydligheten i going concern formuleringarna. 
Detta skulle kunna tillföra nya infallsvinklar. 
 
Vidare har spekulationer kring typ ett felen förekommit, dels på grund av att de inte 
är inkluderade i denna studie, dels med grund i forskning (Carcello et al., 2003) att 
bolag som inte gått i konkurs efter att ha erhållit en going concern yttrande har 
mottagit otydligare yttranden. Utifrån den självuppfyllande profetian borde ett 
tydligt yttrande sannolikt ge allvarligare konsekvenser än ett otydligt yttrande 
eftersom det senare riskerar att inte uppfattas lika kraftfullt av intressenterna. Med 
det i åtanke finns anledning att undersöka om bolag som fått ett yttrande men inte 
gått i konkurs har mottagit en större andel otydliga yttranden än konkursbolag. 
  
Slutligen vill denna studie föra vidare ett förslag på att utöver de redan presenterade 
hypoteserna studera potentiella samband mellan kombinationer inom de olika 
underkategorierna av indikatorer på finansiell stress. Detta är något som denna 
studie ursprungligen ämnade studera men på grund av ett få observationer i dessa 
kombinationsfält inte var genomförbart. En studie med större dataunderlag skulle 
således kunna tillföra nya aspekter avseende finansiell stress och going concern 
yttranden.  
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Appendix A 

 

Kodning av variabler 

Kategorisering av årsredovisningar: 

0 – Årsredovisning från 2012 eller senare med revisionsberättelse 
1 – Saknar årsredovisning från 2012 eller senare med revisionsberättelse 

Kategorisering variabler i revisionsberättelsen: 

Going concern yttrande 

0 – Bolaget har ett going concern yttrande i revisionsberättelsen 
1 – Bolaget har inte ett going concern yttrande i revisionsberättelsen 

Kategorisering av going concern yttrandens tydlighet: 

Huvudkategorisering 

0 – Tydliga going concern yttranden 
1 – Mellantydliga going concern yttranden 
2 – Otydliga going concern yttranden 

Underkategorisering  
 
0 – Standardformulering 
1 – Likvidation/ om påståenden 
2 – Ifrågasättande 
 
Allvarlighetsskala på yttranden sammantaget 
 
1 – (0+0) Tydligt going concern yttrande + Standardformulering  
2 – (0+1) Tydligt going concern yttrande + Likvidation/ om påståenden  
3 – (0+2) Tydligt going concern yttrande + Ifrågasättande  
4 – (1+0) Mellantydligt going concern yttrande + Standardformulering  
5 – (1+1) Mellantydligt going concern yttrande + Likvidation/ om påståenden  
6 – (1+2) Mellantydligt going concern yttrande + Ifrågasättande  
7 – (2+0) Otydligt going concern yttrande + Standardformulering  
8 – (2+1) Otydligt going concern yttrande + Likvidation/ om påståenden  
9 – (2+2) Otydligt going concern yttrande + Ifrågasättande  
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Kategorisering av indikatorer på finansiell stress: 

Underskott i balanserade vinstmedel 
0 – Har underskott i balanserade vinstmedel 
1 – Har inte underskott i balanserade vinstmedel 

Förbrukat halva aktiekapitalet 
0 – Har förbrukat halva aktiekapitalet 
1 – Har inte förbrukat halva aktiekapitalet 
 
Negativt rörelsekapital  
0 – Har negativt rörelsekapital  
1 – Har inte negativt rörelsekapital 

Skuldsättningsgrad 
0 – Långfristiga skulder/totala tillgångar över 50% 
1 – Långfristiga skulder/totala tillgångar under 50 % 

Negativt resultat före skatt 
0 – Har negativt resultat före skatt 
1 – Har inte negativt resultat före skatt 

Lönsamhet  
0 – Resultat före skatt/totala tillgångar under 2,5% 
1 – Resultat före skatt/totala tillgångar över 2,5 % 

 

 


