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SAMMANFATTNING 

 

Under en pågående lågkonjunktur och i en värld med ett antal företagsskandaler färskt i 

minnet, väcks intresset för hur revisorerna bemästrar sin uppgift som bedömare av 

företags fortlevnad. Tidigare studier om revisorers träffsäkerhet vid bedömning av 

going concern visar att träffsäkerheten i Sverige är låg, jämfört med studier ifrån andra 

länder. Vårt resultat ger ytterligare belägg för en låg träffsäkerhet i Sverige. För att 

besvara vårt syfte har vår studie föregåtts av både ett kvantitativt och ett kvalitativt 

angreppssätt, då vi dels har genomfört en datainsamling och en informantintervju. 

Materialet som vi har utgått ifrån är 2075 respektive 1528 undersökningsenheter, där 

alla enheter är aktiebolag som gått i konkurs under perioden1 januari - 30 juni 2010. En 

del av vår undersökning var att kartlägga om det finns någon skillnad i träffsäkerheten 

vid bedömning av going concern när revisorerna är medvetna om en pågående 

lågkonjunktur. Jämför vi vårt resultat med resultatet från en liknande studie utförd 

2009, när lågkonjunkturen var i sin linda, finner vi en skillnad mellan studierna. 

Träffsäkerheten är högre i vår studie, 18,3 %, än i den tidigare studien, 12,2 %. En 

ytterligare del i vår undersökning var att kartlägga möjliga förklaringar till den låga 

träffsäkerheten vid bedömningen av going concern. Studien indikerar att kompetens, 

oberoende, rädsla för skadestånd och redovisningens uppbyggnad kan påverka 

revisorernas träffsäkerhet vid bedömning av going concern i mer eller mindre 

utsträckning. Vidare kan redovisningens uppbyggnad ses som en anledning till den låga 

träffsäkerheten vid revisorers bedömningar av going concern. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Revision, Revisor, Going concern, Träffsäkerhet, Revisionsberättelsen, 

Finanskris, Lågkonjunktur.  

 

 

 



  

5 
 

SUMMARY 
 
 

During a recession and in a world with a number of major corporate scandals in fresh 

memory, the interest in how auditors have mastered their role as assessor of corporate 

survival is raised. Previous studies on auditors' accuracy in assessing the going concern 

shows that the accuracy of it in Sweden is low compared to studies made in other 

countries. Our result gives further evidence of a low success rate in Sweden. To answer 

our purpose, our study has been preceded by both a quantitative and a qualitative 

approach as we have implemented a data collection as well as an informant. The 

material we have used to obtain our results is 2075 and 1528 investigation units, where 

all units are Limited Companies that have gone bankrupt during the period January 1:st 

to  June 30:th 2010. A part of our study was to investigate if there were any differences 

in the accuracy in the assessment of going concern when the auditors were aware of a 

pending recession. Comparing our results in this study with a similar study conducted in 

2009, when the recession was in its infancy, we find a difference between the studies. 

Accuracy is higher in our study, 18.3%, than in the earlier study, 12.2%. A further aspect 

of our study was to identify possible explanations to why there is such a low accuracy in 

the assessment of going concern. The study indicates that competence, independence, 

fear of damages and accounts structure could affect auditors' accuracy in assessing 

going concern in a greater or lesser extent. Furthermore, the accounts structure is seen 

as a reason for the low accuracy of auditors' assessment of going concern  
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till våra två handledare, Peter Öhman och Anders Nilsson, som 

med kloka vägledningar och hjälpsamma tips bidragit till denna uppsats. Vi vill också 

passa på att tacka vår informant som har medverkat i framkomsten av vår studie och 

delat med sig av sina kunskaper. Vi vill även tacka den företagsekonomiska 

ämnesenheten i Sundsvall för den datamängd vi fick ta del av. 

 Sundsvall den 14 januari 2011. 

 

 

Marie Skoglund                                             Kristin Lindberg 
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1.INLEDNING 

I detta kapitel pressenterar vi den problematik som ligger till grund för ämnet. Bakgrunden 

mynnar vidare ut i ett antal frågeställningar och kapitlet avslutas med syftet till uppsatsen.   

  

1.1 PROBLEMBAKGRUND 

Det har under en längre tid diskuterats och debatterats om revisorernas roll, deras 

oberoende ställning och deras förmåga att lyckas fullgöra sitt samhällsuppdrag. Denna 

debatt har vuxit fram sedan flera företagsskandaler har nystats upp där revisorernas 

passivitet har medverkat till att skadorna har blivit stora för olika intressenter (Giroux, 

2008). Inte minst för företagens aktieägare, vilka revisorerna förväntas agera för.  

Going concern (GC) är den engelska motsvarigheten till en av de mest grundläggande 

redovisningsprinciperna, fortlevnadsprincipen, som innebär att ett företag ska 

förutsättas fortleva under nästkommande räkenskapsår (Artsberg, 2005; FAR, 2006: 19-

20). Denna princip är företagets ledning skyldiga att ta ställning till i upprättandet av 

årsredovisningen och det är en av revisorns huvuduppgifter att avgöra om 

bedömningen är rättvisande. Revisorn ska bedöma om det finns osäkerhetsfaktorer 

rörande företagets fortlevnad och om de är av väsentlig grad är han eller hon skyldig att 

ta upp det i revisionsberättelsen. (Adrian & Torén, 2006: 41) Denna uppgift har enligt 

Zavgren (1983) tilldelats revisorerna för att intressenterna så tidigt som möjligt ska få 

en varning om företagets finansiella problem. Fleak & Wilson (1994) menar att revisorn 

har god insikt i företagets framtida planer och över företagets förutsättningar att lyckas. 

Med denna insikt har de en god grund för att avgöra om företaget ska fortleva under en 

överskådlig tid.  

Hård kritik har dock riktats mot revisorer, främst för att revisorer är restriktiva med att 

utfärda going concern-varningar (GCV) (Hopwood et al., 1994; Citron & Taffler, 1992; 

Carcello et al., 1997). Tydliga exempel på detta är företagsskandalerna de senaste åren, 

såsom Enron och Worldcom i USA och Skandia i Sverige. Redovisningsfiffel, orimliga 

bonusprogram för höga chefer, tvivelaktiga affärer och olika former av oetiskt eller till 

och med brottsligt agerande av företagsledningar och styrelser har förekommit. Allt 

detta utan att revisorerna slagit larm till företagens intressenter (Johansson, et al., 2005: 

9-15).  

Carey et al. (2008) har studerat ett antal internationella undersökningar där forskare 

kartlagt revisorers träffsäkerhet vid going concern-bedömningar (GCB). 

Undersökningarna riktade in sig på så kallade ”typ II-fel”, att företag gått i konkurs utan 

att revisorn utfärdat en GCV i den senaste revisionsberättelsen. De sammanfattade 

studierna och kom fram till att träffsäkerheten låg på cirka 40-50 procent, vilket enligt 
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författarna av artikeln ansågs vara en låg siffra. En liknande studie genomfördes på 

svenska revisorer år 2009 och visade att träffsäkerheten låg på 12,2 procent (Westberg 

& Uhlin, 2010), vilket kan anses undermåligt i jämförelse med internationella studier. 

Författarnas slutsats i den svenska undersökningen var att denna uppgift bör tas ifrån 

revisorerna.  

Många faktorer spelar in för att en korrekt bedömning av företags fortlevnad ska 

uppfyllas. Det ifrågasätts ofta hur oberoende revisorer är. Då revisorer reviderar sina 

kunder kan en beroendeställning lätt byggas upp. Dels vad gäller ekonomiska band, då 

revideringsobjektet betalar revisorns lön (Bazerman et al., 1997; Firth 1997; Wolf et al., 

1999), dels vad gäller känslomässiga band, då en långvarig relation kan innebära att 

fördjupade och personliga relationer byggs upp mellan revisorn och revideringsobjektet 

(Parkhe, 1993; Ping et al., 2006). Rädsla att tappa en kund kan leda till att revisorer 

tvekar på att ifrågasätta kundens fortlevnad även om förutsättningar för detta finns 

(Dingell, 1985; Ingersoll, 1985). Revisorer ser också risken med en så kallad 

”Självuppfyllande profetia”, att kunden går i konkurs på grund av att revisorn utfärdat 

en GCV (Carcello & Neal, 2003), och av denna anledning blir skadeståndsskyldig till 

kunden. Kompetensen hos en revisor är också en avgörande faktor för att 

fortlevnadsbedömningen skall bli så korrekt som möjligt (Barnes & Huan, 1993). För att 

bedöma hur det kommande räkenskapsåret kommer te sig för ett företag krävs att 

revisorn inte bara kan analysera historiska räkenskaper utan att han eller hon också har 

förmågan att kunna göra en prognos. En prognos både för företagets mikro- såväl som 

makromiljö (Arnold et al., 2001). 

  

Den svenska studien (Westberg & Uhlin, 2009) vars resultat visade en träffsäkerhet på 

12,2 procent utgick ifrån svenska aktiebolag som gått i konkurs under perioden januari-

februari 2009. Undersökningen baserades på företag som drabbades av konkurs då den 

rådande finanskrisen var inne i sitt värsta skede. Finanskrisen fick snabbt förödande 

konsekvenser för många företag i Sverige, bland annat visar statistik från UC 

(Upplysnings Centralen) att företagskonkurser ökade år 2009 med 25 procent jämfört 

med förgående år (www.uc.se). Då årsredovisningarna reviderades kan 

förutsättningarna ha sett annorlunda ut än då företagen i början av 2009 stod inför en 

konkurs. Att träffsäkerheten under denna period var så pass låg kan till viss del bero på 

revisorernas brist på medvetenhet om att en omfattande lågkonjunktur var på väg.   

Tidigare forskning visar att revisorers träffsäkerhet har en tendens att öka i föränderliga 

tider. Geiger et al. (2005); Myers et al. (2008) och Nogler (2008) fann i sina studier 

belägg för att revisorers träffsäkerhet för GC ökade i USA efter det att landets näringsliv 

drabbats av en rad företagskonkurser i början av 2000-talet. Med detta i åtanke menar 

vi att revisorer, med vetskapen om en lågkonjunktur, skulle vara säkrare på att bedöma 

företags fortlevnad än då ett sådant medvetande inte fanns. Något som talar emot detta 

antagande är den forskning som menar att revisorer har en tendens att vara 

konservativa i sitt arbetssätt (Fischer, 1996). Hellgren och Löwstedt (1997: 50) skriver 

att de som är verksamma inom hårt reglerade branscher (såsom revision) har en 
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naturlig fallenhet för att utveckla en viss grad av detaljerade tankemönster. Väl 

utvecklade tankemönster tenderar att vara konservativt lagda och svåra att förändra.    

 

 

 

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Utifrån bakgrundsbeskrivningen har följande frågeställningar vuxit fram: 

 

Hur pass träffsäkra är svenska revisorer i sin bedömning av företags fortlevnad och vilka 

faktorer kan ha betydelse för bedömningarna?  

  

Finns det någon skillnad i revisorers träffsäkerhet vad gäller GCV med respektive utan 

vetskap om en lågkonjunktur och vilka orsaker kan ligga bakom en skillnad eller brist på 

skillnad? 

 

1.3 SYFTE 

Syftet med denna kandidatuppsats är att kartlägga revisorers träffsäkerhet då de 

bedömer företags fortlevnad. Vi ämnar ge exempel på vilka de bakomliggande orsakerna 

kan vara till att revisorer är restriktiva med att utfärda GCV. Studien avser även att 

beskriva skillnaden i revisorers träffsäkerhet med och utan vetskap om en 

lågkonjunktur och förklara möjliga orsaker till resultatet.  

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

12 
 

2. REFERENSRAM 

I referensramen pressenterar vi de teorier och lagar som vår studie bygger på. Kapitlet 

inleds med en beskrivning av grunden i och till revision. Vidare följer ett avsnitt där 

tidigare studier, i hur revisorer agerar i föränderliga tider, presenteras. Därefter 

behandlas GC-begreppet, dess problematik samt de eventuellt förklarande faktorerna. 

Kapitlet avslutas med en redogörelse över studiens föreställningar.    

 

2.1 GRUNDEN I REVISION 

2.1.1 Agentteorin 

När ledning och ägare separerades skapades behovet av en revisor, vidare behandlas 

detta i agentteorin (Deegan & Unerman, 2006: 213-215). I agentteorin antar man att 

agenten (företagsledningen) anlitas av principalen (ägaren) för att genomföra vissa 

tjänster för dennes räkning. Detta leder till att principalen måste överlåta en del av 

beslutsfattandet till agenten. Det finns en risk att agenten inte för jämnan kommer att 

verka för principalen på bästa sätt, eftersom bägge parter är nyttomaximerare i 

relationen. Vidare kan man säga att denna relation är ”ett kontrakt” mellan agenten och 

principalen. Kontraktets innebörd är att framkalla en överenskommelse mellan agenten 

och principalen. Kontraktets utformning leder till att agenten får incitament för att verka 

i principalens intresse och genom detta så kan man minska agentens egennytta på 

bekostnad av principalen. Ger man agenten incitament så kommer det att medföra olika 

slags kostnader för principalen (Jensen & Meckling, 1976). En av huvudanledningarna 

till att man i hög utsträckning använder sig av agentteorin är att den tillåter tydliga 

ståndpunkter att ta hänsyn till i intressekonflikter, incitamentsproblem och de olika 

mekanismerna som man använder för att kontrollera modellernas problem. Detta anses 

viktigt eftersom kontrollen av aktörernas olika incitament är i hög grad relaterat till 

behovet av revision och redovisning. Eftersom ägarna inte kan lita på att företagsledaren 

kan överlämna en ekonomisk rapport på egen hand så finns behovet av en oberoende 

revisor (Lambert 2001: 4). Genom en minskning av informationsasymmetrin mellan 

aktieägare och företagsledare så genereras ett värde med revisionen i form av en extern 

försäkran på tillförlitligheten i årsredovisningen (Ferguson et al, 2004). 

 

2.1.2 Intressentteorin 

Ett företag/organisations intressenter anses vara någon som har en utbytesrelation med 

företaget/organisationen. I och med detta så finns det ett beroendeförhållande mellan 

intressenterna och företaget/organisationen. Intressenterna bidrar till företagets 

verksamhet samtidigt som de vill ha någon sorts belöning tillbaka. Det kan uppstå 

konflikter mellan intressenternas krav, därför gäller det att skapa en balans mellan 

bidrag och belöning (Bruzelius & Skärvad, 2008: 73-77). 
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Intressentteorin brukar delas in i två inriktningar, den normativa/etiska inriktningen 

och ledningsinriktningen. Enligt den normativa/etiska inriktningen bör alla intressenter 

oavsett hur mycket makt de har behandlas lika av organisationen. Medan den 

ledningsinriktade, delar in det så att de intressenter som har mest makt kommer att få 

sina förväntningar först uppfyllda av ledningen. I och med detta kommer företaget att 

prioritera sin relation med de intressenter som anses vara betydelsefulla (Deegan & 

Unerman, 2006).  

Flint (1988) & Lee (1993) betonar att revisionen har en betydelsefull uppgift i samhället. 

Enligt Öhman (2004: 17) berör revisionen många intressenter och olika områden. För 

att skapa en mer effektiv resursallokering revideras redovisningsinformationen, vilket i 

sin tur anses gynna både samhället i sin helhet och enskilda investerare. De olika 

intressenternas ändamål gynnas av att företagens redovisningsinformation har varit 

utsatt för en sanktionerad granskningsprocess innan man presenterar innehållet 

(Jämför Lee, 1995). 

 

2.1.3 Syftet med revision 

Öhman (2007: 22-25) förklarar syftet med revisionen i modellen nedan (se figur 1).  

Modellen handlar om kvalitetssäkring och informationsflöden med utgångspunkt ifrån 

agentteorin. Mellan redovisningsberättigade och redovisningsskyldiga har vi 

revisorerna. Redovisningsberättigade innefattar investerare och övriga intressenter, där 

redovisningsinformationen är en rättighet de kan ta del av . Redovisningsskyldiga syftar 

till företagsledningens representanter som ser till att redovisningsinformationen sprids 

och sammanställs. Revisorerna kvalitetssäkrar redovisningsinformationen. Wolnizer 

(1987: 45) menar, för att kunna kvalitetssäkra redovisningsinformationen behövs det en 

granskning av en oberoende person. Enligt Power (1997: 5) kan man minska 

handlingsutrymmet inom redovisningen för företagsledarna genom att använda sig av 

revisionen, vilket i sin tur minskar risken för att investerarna ska få en felaktig 

redovisningsinformation.   
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 Figur 1: En modell om kvalitetssäkring och informationsflöden (Öhman, 2007). 

                          

2.1.4 Revisionsberättelsen 

Revisionsberättelsen är det verktyg revisorn har för att kommunicera ut till de 

redovisningsberättigade. I denna presenteras vad som framkommit under revisionen av 

företaget. Vid en revision där revisorn anser att det inte finns något väsentligt att 

rapportera, till de redovisningsberättigade, skriver han/hon en ”ren” 

revisionsberättelse. Han/hon utformar då sin berättelse enligt den standardutformning 

som beskrivs i RS 709. Om revisorn på något sätt avviker från standardmallen gör 

han/hon det för att han/hon funnit väsentliga fel eller för att hans/hennes åsikt avviker 

från ledningens, på en eller flera punkter. Inträffar detta skriver revisorn en ”oren” 

revisionsberättelse. Alla de anmärkningar som avviker från standardmallen skall på 

något typografiskt sätt utmärka sig ifrån den övriga texten för att läsarna lätt ska kunna 

uppmärksamma detta, vanligt är att skriva denna text kursivt (FAR 2004).  

En ”ren” revisionsberättelse skall dock inte ses som en garanti för att företaget mår bra 

ekonomiskt, eftersom fullständiga garantier är omöjliga att lämna. Revisorerna kan 

endast garantera en rimlig grad av säkerhet (Arens och Loebbecke, 2000: 44-5). En 

revisor har varken möjlighet att, eller ska granska all den information som innefattar 

företaget, han skall bedöma var de väsentliga riskerna finns och granska dessa. Därför 

kan det finnas en risk att revisorn missar att granska sådant som kan vara avgörande för 

framtida beslutsfattande.   
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2.2 REVISORERS AGERANDE I FÖRÄNDERLIGA TIDER 

2.2.1 Revisorers benägenhet till konservatism 

 

Som nämndes i inledningen har revisorer i tidigare forskning blivit kritiserade för att 

vara konservativa i utövandet av yrket. Den utsatta position som revisorer upplever att 

de befinner sig i (Pentland, 1993) kan leda till en konservativ hållning (Öhman, 2007). 

Öhman (2007) kom även fram till att revisorer inte har en vilja att förändra sitt 

arbetssätt trots att revisorerna själva anser att det i vissa fall skulle varit till gagn för 

intressenterna. Fischer (1996) beskriver bland annat att revisorer tar till sig och utför 

arbetsvanor utan att ifrågasätta dem och att de förlitar sig, utan kritisk syn, på slutsatsen 

i förgående års revision. Han menar också att revisorer inte alltid utnyttjar nya 

arbetssätt och ny teknologi. Bédard (1989) konstaterar att revisorer sällan är villiga att 

ta till sig nya revisionsmetoder. 

 

2.2.2 Revisorers förmåga att bryta mönster i föränderliga tider 

 

Under början av 2000-talet drabbades USA:s näringsliv av två stora företagskonkurser. 

Enron och WorldCom sågs som två av landets mest framgångsrika företag. Med hjälp av 

illegal manipulation av redovisningsinformation lyckades de under flera år lura 

omvärlden om hur företagens ekonomiska situation egentligen såg ut. Allt detta utan att 

företagens revisorer slog larm. Då sanningen uppdagades föll båda företagen och ett 

stort antal intressenter drabbades hårt (Giroux, 2008). Kort efter detta införde USA en 

lag som skulle förhindra att något liknande inträffar igen och för att återuppta 

redovisningens och revisionens anseende i landet så investerare känner sig tryggare att 

investera i amerikanska bolag igen. Lagen fick namnet SOX (Sarbanes-Oxley Act) och är 

uppkallad efter sina skapare. För revisorer innebar lagen bland annat och framför allt ett 

hårdare krav på dess oberoende och professionalism (Blomberg & Svernlöv, 2003). 

Under en period efter införandet av lagen ökade revisorers träffsäkerhet markant i 

deras bedömning av GC (Geiger et al., 2005; Nogler 2008; Myers et al., 2008). Senare 

forskning har dock visat att träffsäkerheten minskade och återgick till samma nivå som 

innan SOX infördes (Feldmann & Read, 2010).             
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2.2.3 Finanskrisen 

  

 

 

Figur 2: Företagskonkurser i Sverige (aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt 

övriga juridiska personer) under januari-november de senaste fem åren.  

(www.uc.se) 

Med detta diagram vill vi påvisa hur antalet företagskonkurser har fluktuerat under åren 

2006-2010. Under finanskrisen finns en tydlig ökning av konkurser och den verkar hålla 

i sig under 2010. Men dock inte i samma omfattning. Enligt Roland Sigbladh, 

Marknadschef på UC, bedömer de att företagskonkurserna kommer att ligga på samma 

nivå som år 2010 under 2011 (www.uc.se). 

Företagskonkurserna ökade mellan 2008 och 2009 med 25 procent, den främsta 

orsaken är finanskrisen under hösten 2008 med dess konsekvenser i kombination med 

den internationella lågkonjunkturen. Konkurserna har drabbat de flesta branscher, men 

det finns en större ökning av konkurser inom transportsektorn, IT-företagen, 

byggindustrin och de privata tjänsteföretagen. Ofta är det nystartade företag som är 

känsliga vid konjunktursvängningar, vidare finns även en ökning av konkurser för större 

företag under2009. (www.ekonomifakta.se) 

Vi kan med UC:s uppgifter (se figur 2) se att företag får svårare att överleva då en 

lågkonjunktur råder. Med detta följer ännu en makrofaktor som revisorerna är tvungna 

att ta hänsyn till då de ska bedöma företags fortlevnad.  

 

2.3 ”GOING CONCERN” 

http://www.uc.se/
http://www.uc.se/
http://www.ekonomifakta.se/
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2.3.1 Bedömningen 

Enligt redovisningsrådets rekommendationer RR 22 ska företag vid upprättande av 

finansiella rapporter göra en bedömning om företagets förmåga att fortsätta sin 

verksamhet under en överskådlig tid, minst 12 månader. Om företaget känner till 

väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan orsaka betydande tvivel beträffande företagets 

förmåga att fortsätta sin verksamhet, ska upplysningar lämnas om sådana osäkerheter. 

Enligt Revisionsstandard 570 har revisorn i uppgift att granska och överväga om 

föregagets bedömning är rätt ställd. Om revisorn anser att väsentliga osäkerhetsfaktorer 

rörande företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet föreligger är han skyldig att 

upplysa om detta. Han utfärdar då en GCV i sin revisionsberättelse. I 

Redovisningsstandard 570 redogörs det för när osäkerhetsfaktorer är av väsentlig grad: 

”En väsentlig osäkerhetsfaktor är för handen om dess möjliga påverkan är så stor att det 

enligt revisorns bedömning är nödvändigt att klart och tydligt upplysa om 

osäkerhetsfaktorns karaktär och konsekvenser för att årsredovisningen inte skall vara 

missvisande.”  

Louwers et al. (1999) menar att bedömningen om GC är en av de svåraste och mest 

komplexa uppgifter revisorn har att handskas med. Humphrey (2008) skriver att det är 

en av revisorns viktigaste uppgifter.   

Då revisorn bedömer denna fråga finns alltid risk för att hans bedömning är felande. Det 

talas ofta om ”typ I-fel” och ”typ II-fel” (Hopwood et al., 1989; McKeown et al., 1991; 

Geiger & Raghunandan, 2002). ”Typ I-fel” innebär att företaget får en GCV i sin 

revisionsberättelse utan att det går i konkurs under det följande räkenskapsåret. Med 

”typ II-fel” menas att företaget gått i konkurs utan att det utfärdades en GCV i den 

föregående revisionsberättelsen. Revisorerna riskerar att mista en kund vid ”typ I-fel” 

och kostsamma skadestånd vid ”typ II-fel” (Lai, 2009). Carey et al. (2008) sammanfattar 

tidigare studier av: Hopwood et al., 1989; McKeown et al., 1991; Citron & Taffler, 1992, 

där de kommer fram till att 80-90 procent av bolagen som tilldelas en GCV inte går i 

konkurs. Westberg & Uhlin (2010) kom fram till i sin undersökning i Sverige att ca 12 

procent av de företag som gått i konkurs ej fått en varning.    

Hopwood et al. (1994); Citron & Taffler (1992) och Carcello et al. (1997) har funnit stöd 

för att revisorer är restriktiva med att utfärda GCV. Detta kan bero på många olika 

faktorer.  Mutchler (1984) och Krishnan & Krishnan (1996) skriver i sina artiklar, att 

ovissheten som revisorer har i sitt beslutande om GCV kan beskrivas som en process i 

två steg. Det första steget handlar om att identifiera eventuella problem som kan 

föranleda en GCV och det andra steget innefattar om revisorn beslutar att utfärda en 

varning i sin revisionsberättelse eller inte. Ruiz-Barbadillo et al. (2004) utvecklar denna 

teori i sin studie. Författarna kom fram till att det första steget, att upptäcka om bolaget 

är under finansiell stress, är beroende av revisorns kompetens och erfarenhet. Det andra 

steget, om revisorn väljer att utfärda varningen eller inte, beror på revisorns oberoende 

ställning. Arnold et al. (2001) och Öhman (2007) menar bland annat att svårigheten 
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sitter i revisorns förmåga att göra en prognos för företagets framtid. De hävdar att 

revisorerna har problem med att granska och bedöma framtida information.  

 

2.3.2 Revisorns oberoende ställning 

2.3.2.1 Vad säger lagen?  

Revisorns uppgift är att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens 

och den verkställande direktörens förvaltning av företaget (Revisionslagen (1999: 

1079) 5§). För att detta skall ske på ett så objektivt och rättvisande sätt krävs att 

revisorn inte har en beroende ställning till det bolag han eller hon reviderar. I 

Revisorslagen ((2001:883) 20§) går att läsa, ”En revisor skall utföra sina uppdrag, som 

utgör revisionsverksamhet, med opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sina 

ställningstaganden”.   

För att säkerställa att så är fallet skall revisorn inför varje nytt uppdrag (och när 

anledning finns vid befintliga uppdrag) följa den så kallade analysmodellen och avsäga 

sig uppdraget om han eller hon: Har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i 

uppdragsgivarens verksamhet. Vid rådgivning som inte utgör revisionsverksamheten har 

lämnat råd i en fråga som till någon del omfattas av granskningsuppdraget. Uppträder 

eller har uppträtt till stöd för eller mot uppdragsgivarens ståndpunkt i någon rättslig eller 

ekonomisk angelägenhet. Har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till 

någon person i dennes ledning. Utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är 

ägnad att inge obehag. (Revisorslagen (2001:883) 21§) 

2.3.2.2 Beroendefaktorer  

Forskare menar att den relation revisorer har till sina klienter medför en naturlig 

beroendeställning. Detta eftersom det är klienterna som betalar revisorernas tjänster 

och har den psykologiska makten att byta ut revisorn när helst de behagar (Wolf et al., 

1999; Bazerman et al., 1997; Firth 1997). Barnes & Huan (1993) hävdar i deras artikel 

att revisionsbolag handlar som vilken annan ekonomisk agent gör. De ser till sina egna 

ekonomiska intressen även i frågan om att utfärda en GCV. Vanstraelen (2003) fann i en 

belgisk studie att revisorer som begått ett ”typ-I fel” i större utsträckning blir utbytta.         

FARs (2002) definition av ett egenintressehot uppstår om revisorn eller revisionsbyrån 

står i ekonomiskt beroendeförhållande till revisionsklienten. Det kan till exempel vara 

fallet om revisionsarvodet eller konsultarvodet är av betydande storlek i förhållande till 

revisionsbolagets övriga intäkter. Om detta är fallet är revisorn skyldig att avsäga sig 

uppdraget eftersom det direkt påverkar hans förmåga att vara opartisk och oberoende.     

I en situation där en revisor under ett större antal år har reviderat en klient kan det lätt 

utvecklas vänskapsband, förtrolighet och en mer fördjupad och personlig relation 

(Parkhe 1993; Ping et al., 2006).  Denna relation kan påverka revisorns förmåga att 

verka opartiskt i situationer där detta krävs för utförandet av en objektiv revision. Enligt 
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Gieger & Raghunadan (2002) kan en längre relation medföra att revisorer över tid 

gradvis förlikar sig med företagets önskemål om utformningen på dess redovisning.       

 

2.3.3 Revisorns kompetens    

2.3.3.1 Utbildning och erfarenhet 

Ruiz-Barbadillo et al. (2004) menar att revisorers professionella utbildning, erfarenhet 

och kunskap har stor betydelse vid dess bedömning av företags fortlevnad. I 

Revisionslagen går att läsa: ”En revisor skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning 

och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets 

verksamhet fordras för att fullgöra uppdraget”. (Revisionslag (1999:1079) 12§) 

 

Det krävs således hög kompetens av revisorn för att han ska kunna kvalitetsstämpla den 

redovisningsinformation som ges ut (Öhman, 2007). Enligt Revisorsnämndens 

föreskrifter (RNFS 1996:1) krävs specifik utbildning, såväl teoretisk som praktisk, för att 

få utöva revision.  

 

Många forskare har pressenterat studier som visar att erfarenheten hos revisorer har 

stor betydelse vid utövning av yrket, inte minst vid bedömning av GC. Andarajan et al. 

(2008) påvisade i sin artikel att revisorer med längre erfarenhet i yrket hade stor nytta 

utav just sin erfarenhet vid handskandet av komplexa problem, medan nybörjare oftare 

misstolkade information. Ruiz-Barbadillo et al (2004) menar att sannolikheten för att 

revisorn ska finna fel beror på hans utbildning, erfarenhet och färdighet.   

 

2.3.3.2 Branschkännedom 

En undersökning gjord av Lim och Tan (2006) visar på ett positivt samband mellan GCV 

och branschspecialiserade revisorer samt konsulttjänster utförda av 

branschspecialister. Denna studie visar alltså att revisionskvaliteten ökar då tjänsterna 

utförs av personal som har bra kännedom i vad branschen innebär. Mayhew & Wilkins 

(2003); Solomon et al. (1999) och Owhoso et al. (2002) menar även dem att 

revisionskvaliteten ökar om en branschspecialiserad revisionsbyrå reviderar ett företag. 

En annan studie visar på att branschspecifika kunskaper är mer värdefulla än generell 

erfarenhet av yrket när frågan kommer till att upptäcka bedrägerier (Johnson et al., 

1991).  

 

 

 

2.3.3.3 Förmågan att granska prognoser 

En stor del av redovisningens syfte är att den skall vara användbar för framtida beslut. 

Redovisningens traditionella uppbyggnad är dock allt för fokuserad på att presentera 

vad som har hänt för att detta syfte skall tillfredställas fullt ut. Inom redovisningen finns 
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höga krav på att informationen skall vara verifierbar, vilket innebär en problematik när 

man ska behandla framtida bedömningar då dessa alltid är osäkra (Smith, 2006:45-

47). För att göra en korrekt bedömning om ett företags förmåga att fortleva krävs dock 

att revisorn kan tolka framtidsorienterad information och göra en prognos för företagets 

framtid. Revisorerna anser själva att den framåtblickande informationen granskas i en 

relativt liten omfattning, även fast de anser att den är av stor betydelse för investerare 

och övriga intressenter (Öhman, 2007). Arnold et al (2001) tillstyrker att den 

framåtblickande informationen är relativt svår för revisorerna att bedöma och granska. 

Han menar även att revisorer lägger allt för stor vikt på räkenskapsrelaterad 

information. Andra kritiker menar att revisionsarbetet allt för mycket går ut på att följa 

checklistor. I och med det utvecklar de inte den kompetens som krävs för att kunna 

förutspå en konkurs (Anandarajan et al., 2008). Många forskare har dock kommit fram 

till att revisorer har den kompetens som krävs för att kunna bedöma företags förmåga 

att fortleva (Kida, 1980; Campisi & Trotman, 1985; Levitan & Knoblett, 1985; Arnold & 

Edwards, 1993; Barnes & Huan, 1993.  

 

2.3.3.4 Risk vid subjektiva bedömningar 

Med revisionsrisk menas den risk som finns för att revisorn kan göra ett felaktigt 

uttalande i sin revisionsberättelse (RS 400). Det är revisorns ansvar att upprätthålla en 

så pass hög nivå på revisionen att revisionsrisken blir så låg som möjligt. Då ett 

revisionsuppdrag är begränsat av både tid och pengar gäller det för revisorn att han 

fokuserar på rätt saker att granska. Till sin hjälp, för att uppskatta de risker som ett 

företag kan omfattas av, utgår revisorn från lagar och revisionsstandards (FAR, 2006). 

Shapira (1994) menar dock att begreppet risk innefattar individuella bedömningar, 

någonting som påverkas av risktagarens erfarenhet, skicklighet och kunskap. 

Problematik uppstår i de allt för subjektiva bedömningar som revisorn tvingas till då 

han ska bedöma företagets fortsatta drift.  

 

2.3.4 Revisorns rädsla för skadestånd 

 

2.3.4.1 Inkorrekta bedömningar 

I ABL (15 kap. 2§) står att revisorer är skyldiga att ersätta den skada som han/hon eller 

hans/hennes medhjälpare uppsåtligen eller av oaktsamhet vållat till det bolag som 

drabbats. Vilket även gäller för en aktieägare eller liknande som fallit skada för revisorns 

handlande. Revisorer har enligt DeFond et al. (2002) marknadsbaserade motiv till att 

agera oberoende eftersom ett ertappande av en revision med undermålig kvalitet kan 

stå revisionsbyrån dyrt. Bland annat genom kostnader för juridiska processer och risken 

att få ett försämrat rykte. Lai (2009) menar att skadestånd kan krävas av revisorn (eller 

revisionsbolaget vilket han representerar) vid både så kallade ”typ-I fel” och ”typ-II fel”. 

Han menar dock att ”typ-II fel” kan ha större konsekvenser och således bör revisorer 

arbeta för att försöka undvika dessa. Öhman (2007) påvisar att revisorerna ser 
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skadeståndsrisken som en osäkerhet vilket kan leda till att de blir försiktiga med att 

uttala sig i framåtriktad information.     

2.3.4.2 Självuppfyllande profetia   

En annan förklarande faktor till att revisorer är restriktiva med att utfärda GCV kan vara 

att revisorer har en rädsla för den så kallade Självuppfyllande profetian. Profetian 

innebär att företag går i konkurs på grund av att de fått en GCV i sin senaste 

revisionsberättelse (Kida, 1980; Mutchler, 1984). Det är en föreställning om att 

varningen, till exempel, skulle innebära att kreditgivare avstår från att låna ut kapital till 

företaget eller fördyra befintliga kapitalkostnader och därigenom försvåra än mer för 

företaget att lyckas komma på fötter (Bhimani et al., 2009).  Många revisorer har en oro 

inför att utfärda en GCV eftersom de känner en rädsla för att företaget kan gå i konkurs 

på grund av varningen och därigenom förlorar revisorn en kund och framtida arvoden 

(Citron & Taffler, 1992; Carcello & Neal, 2003). Skulle detta inträffa finns stor risk att 

klienten i fråga kräver revisorn på skadestånd. Huruvida en självuppfyllande profetia 

faktiskt existerar är dock en omtalad fråga. Citron & Taffler (1992), Louwers et al. 

(1999), Citron & Taffler (2001) och Carey et. al. (2008) fann inget bevis för att detta 

fenomen skulle existera, medan George et al. (1996) och Geiger et al. (1998) fann stöd. 

Citron och Taffler (2001) kom fram till att en GCV till och med kan vara till fördel för 

företagets säkrade framtid då varningen öppnar ögon så ett räddningsarbete kan 

påbörjas i tid. De menar också att revisorer har en övertro på profetian som sällan är 

befogad.   

   

2.4 FÖRESTÄLLNINGAR 

Tidigare studier visar att revisorerna har en låg träffsäkerhet när de bedömer företags 

fortlevnad (Carey et al., 2008; Westberg & Uhlin 2009). Vårt syfte är bland annat att 

kartlägga hur svenska revisorers träffsäkerhet under första halvåret 2010 förhåller sig 

till dessa studier. Utifrån förgående resonemang kommer den första föreställningen: 

”Revisorer varnar för GC i en liten utsträckning bland de aktiebolag som går i 

konkurs” 

Vi har valt att jämföra vår studie med en tidigare svensk studie (Westberg, & Uhlin, 

2009) då det finns anledning att tro att revisorers förutsättningar för att förutse en 

konkurs har förändrats sen dess. Lågkonjunkturen letade sig in i Sverige hösten 2008. 

Denna makrofaktor kan ha varit något som revisorerna inte tog med i prognosen då de 

bedömde företagets framtidsutsikter och kan således ha påverkat revisorernas 

träffsäkerhet negativt. Det har tidigare visat sig att träffsäkerheten ökat i föränderliga 

tider (Geiger et al., 2005; Myers et al., 2008; Nogler, 2008). Utifrån detta resonemang 

kommer den andra föreställningen: 

”Revisorer ger fler GCV bland de aktiebolag som går i konkurs, när de är medvetna 

om en pågående lågkonjunktur” 
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3. METOD 

I detta kapitel följer en presentation om hur vi gått till väga för att uppsatsens syfte ska bli 

besvarat och på vilket sätt vi försäkrat oss om att uppsatsen och studien är så pålitlig och 

sann som möjligt. 
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3.1 VAL AV ANSATS, METOD OCH TYP AV SYFTE 

Vår uppsats är en delstudie i ett forskningsprojekt vid Centrum för forskning och 

ekonomiska relationer (CER) vid Mittuniversitetet. Inom forskningsprojektet blev vi 

tilldelade en förteckning över svenska företagskonkurser samt ett klassificeringsschema 

som utvecklats av forskare inom CER. Tillsammans med fyra andra uppsatsgrupper 

samlade vi in och sammanställa information från dessa företags senaste årsredovisning 

och revisionsberättelse. Den insamlade informationen sorterades enligt 

klassificeringsschemat. Vårt samarbete med de fyra andra uppsatsgrupperna gjorde det 

möjligt att samla in en relativt stor mängd information. Därefter utgick varje grupp ifrån 

sitt syfte för att använda det material som var nödvändigt för att besvara syftet med 

respektive uppsats.   

Vi har använt oss av både den kvantitativa och den kvalitativa metoden. Den kvantitativa 

metoden har vi använt oss av vid den datainsamling av aktiebolag som gått i konkurs.  

För att få en djupare bild av ämnet har vi även använt oss av den kvalitativa metoden.  

Utför man en intervju i en kvantitativ undersökning så återspeglas forskarens intressen, 

medans i kvalitativa intervjuer så riktas intresset till intervjuarens ståndpunkter 

(Bryman, 2009: 300). Vidare så har vi valt att använda oss av den kvalitativa intervjun 

eftersom vi vill införskaffa respondentens ståndpunkter till vårt studieresultat.  

I den kvalitativa metoden har vi gjort en ostrukturerad intervju, för att få en djupare bild 

av möjliga förklaringar och eventuella problem som kan finnas vid revisorers 

bedömningar av GC. I Informantintervjuer pratar man med personer som inte är direkt 

delaktiga i den företeelse som studeras men personen i fråga har mycket att säga om 

ämnet. Till skillnad ifrån en respondentintervju, där personen ifråga är delaktig i den 

företeelse som studeras (Holme & Solvang, 2010: 99-109). Personen i fråga som vi har 

valt att intervjua via telefon heter Häckner Einar, professor i företagsekonomi vid 

Mittuniversitet. Häckners forskningsområden är ekonomistyrning, revision, redovisning, 

beslutsmodeller, finansiering, entreprenörskap och företagsstrategi. I studien är det 

intressant att använda sig av en person som har goda kunskaper inom revisionen och 

kan uttala sig utan att ha en beroendesituation. De reflektioner och synpunkter 

informanten kommer med anser vi kan tillstyrka studiens resultat. 

 

 

3.2 LITTERATURUNDERSÖKNING 

Genom Mittuniversitets bibliotekskatalog MIMA har vi hittat vår referenslitteratur. 

Tidigare kurslitteratur har även använts i en viss omfattning. Artiklarna har vi först och 

främst hämtat ifrån databaserna, Emerald och Buisness Source Premier. Vi har även 
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hämtat information ifrån normer, lagar och standarder (FAR SRS) till en viss 

utsträckning. 

Här följer en förteckning över de sökord vi använt oss av då vi letat material till 

uppsatsen: Audit, Revision, Auditor, Revisor, Enron, Sox, Going concern, Träffsäkerhet, 

Bedömning, Finanskris, Finacial crisis, Konkursföretag, Bankruptcy, Lågkonjunktur, 

Business survival, Revisionsberättelse, Audit report, Kompetens, Ability, Competence, 

Qualification, Independence, Prognos, Prognosis, Prognostication, Skadestånd, Juridical costs, 

Självuppfyllande profetia, Self-Fulfilling Prophecy, Erfarenhet, utbildning, Education, 

Experience, Vänskap, Friendly, Economic dependence, Intressentteorin, Agentteorin. 

 

3.3 AVGRÄNSNING, URVAL OCH BORTFALL 

Vår datainsamling utgick ifrån bolag som gått i konkurs under perioden 1 januari 2010-

30 juni 2010, vilket var 3943 bolag. Vi började med att sortera bort 899 bolag som inte 

var aktiebolag. De konkursföretag som saknade årsredovisning och revisionsberättelse 

(utan användbar data) har även fallit bort, dessa var 532 bolag. Vi valde att inte ta med 

de bolag som har en nettoomsättning på 0 kr vilket var 437 bolag. Detta på grund av att 

de kan anses som inaktiva bolag. Den datamängd som kvarstår efter dessa urval har vi 

valt att benämna som ”Steg 1”. Antalet bolag som ingår i ”Steg 1” är 2075 

undersökningsenheter, vilka vi utgår ifrån när vi får fram resultatet vid träffsäkerheten 

av GC. En annan del av vår studie går ut på att studera lågkonjunkturens inverkan på 

resultatet, det vill säga om revisorerna vid en medvetenhet om lågkonjunkturen handlat 

annorlunda, vilket har lett till ett ytterligare urval. Vi har utgått ifrån de konkursföretag 

som har sin revisorspåteckning från och med 2009-01-01. I denna gallring föll 547 bolag 

bort och de kvarvarande undersökningsenheterna uppgick till 1528 bolag. Detta urval 

har vi valt att benämna som ”Steg 2”. Urvalsträdet, figur 3, är en förteckning av hela 

urvalsprocessen.   
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Figur 3: Urvalsträd med kvarvarande undersökningsenheter från tingsrättens ursprungliga lista. 

 

För att underlätta för läsaren följer nedan en tidslinje över hur undersökningsperioden 

ser ut. Vårt urval är företag som har beslutsdag om konkurs inom perioden 1 januari 

2010 till den 30 juni 2010. I ”Steg 2” av vår studie har valt att endast undersöka de bolag 

som fått sin revisorspåteckning efter och med den 1 januari 2009. Detta för att 

säkerställa att revisorer haft chansen att skaffa sig en medvetenhet om att en 

lågkonjunktur infinner sig.   
 

  

 

Figur 4: Tidslinje över undersökningsperioden 
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3.4 DATAINSAMLING 

Utöver en förteckning med företag som gått i konkurs har vi använt oss av affärsdata, 

och årsredovisningarna som finns lagrade där, för att kunna sammanställa 

informationen om konkursföretagens senaste årsredovisning och revisionsberättelse. Vi 

har utgått ifrån ett klassificeringsschema när vi har sammanställt den insamlade 

informationen. Syftet med den insamlade informationen är att sammanställa hur många 

företag som fått en GCV under den givna perioden.  Utifrån årsredovisningarna, med 

tillhörande revisionsberättelser i Affärsdata, har vi enligt ett kodningsmönster på 0 och 

1 registrerat vår undersökningsenhet, GCV, enligt följande;  

0 = ingen GCV 

1= GCV 

Vad gäller intervjun kontaktade vi informanten via telefon i sitt hem den 12 januari 

2011 kl. 10.00. Vederbörande har via e-post erhållit intervjumallen, se bilaga 1. Hela 

samtalet spelades in via en diktafon och intervjun pågick i ungefär 30 minuter. 

Intervjumallen bestod av ett fåtal öppna frågor, samt möjliga faktorer (kompetens, 

oberoende, rädsla för skadestånd och brister i regelverket) som kan ha inverkat på 

träffsäkerheten. Styrningen på dessa frågor och faktorer kommer ifrån vårt empiriska 

material och vår referensram. Vår önskan var att ge informanten möjlighet att besvara 

frågorna, så att vi styrde personen ifråga i så liten utsträckning som möjligt.  

 

3.5 DATAANALYS 

Med hjälp av programmet Minitab har vi genomfört statistiska beräkningar på den 

insamlade datamängden. Vår undersökningsvariabel har varit antal GCV. I programmet 

Minitab, använde vi oss av ”Cross tabulation and Chi-Square” test för att få fram de 

statistiska beräkningarna som behövdes till studien. Vi har valt att jämföra vårt 

studieresultat i förhållande till en liknande undersökningen som genomfördes av 

Westberg & Uhlin (2009) för att kunna besvara våra föreställningar. Vårt 

konfidensintervall angående träffsäkerheten i GC befinner sig inom ramen för den 

jämförande studiens konfidensintervall. Vårt resultat hamnade på 15,7 procent. Därför 

kan vi inte säga att det finns någon statistisk skillnad (”Steg 1”). Efter urvalet i ”Steg 2” 

(endast revisorspåteckningar efter 2009-01-01) ökar vårt resultat med cirka 6 

procentenheter till 18,3 procent. Därmed får vi stöd i vår studie för att en medvetenhet 

hos revisorerna under en pågående lågkonjunktur ökar träffsäkerheten i bedömningen 

av GC. 

I tidigare studier finner vi stöd för vad som anses vara en låg träffsäkerhet i GCV. Enligt 

Carey et al. (2008) anses en träffsäkerhet på 40-50 procent vara låg. Westbergs & Uhlins 

(2009) studie påvisar en träffsäkerhet på intervallet 10 – 14,5 procent som de anser 
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vara lågt. Med stöd från dessa studier anses våra resultat på 15,7 och 18,3 procent i 

bedömning av träffsäkerhet vara låga. 

I informantintervjun använde vi oss av en diktafon för att vid ett senare tillfälle 

ordagrant skriva ner informantens kommentarer. Vidare så granskade och analyserades 

kommentarerna. Informantintervjun utvecklade och stärkte de möjliga förklaringarna 

till förståelsen varför träffsäkerheten vid bedömning av GC är så pass låg.  

 

3.6 TILLFÖRLITLIGHETSDISKUSSION 

3.6.1  Validitet 

Validitet är ett mätinstruments förmåga att mäta det som avses mätas. (Bryman, 2009: 

86-91). Halvorsen (1992: 41-43) menar att svårigheten med validitet är att införskaffa 

data som är relevant till den problemställning som man arbetar med. Bryman (2009) 

hävdar att vi ska vara medvetna om att även om det går att skilja på validitet och 

reliabilitet i analytisk bemärkelse, så är de ändå relaterade till varandra genom att 

validitet förutsätter reliabilitet. Vidare så kan man säga att om en mätning inte är 

reliabel så kan den inte vara valid (Bryman, 2009: 86-91). 

Eftersom vi var flera grupper som samlade in data och använde oss av 

klassificeringsschema så kan man inte bortse ifrån att det kan finnas en del 

tolkningsproblem. Det har vi haft i beaktande och för att minska denna problematik så 

använde vi oss bland annat av en lista över hur vi skulle göra vid vissa situationer. Vi 

rådfrågande även vår handledare Peter Öhman vid ett flertal tillfällen och vi arbetade i 

samma datasal för att kunna rådfråga varandra så att vi tolkade informationen 

likvärdigt. 

 

3.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet avser hur pålitliga mätningarna är. Har man oberoende mätningar som visar 

liknande resultat så innebär det att man har en hög reliabilitet. (Halvorsen, 1992: 41-

43). I vår undersökning så har vi vissa mätproblem eftersom vi inte har tagit bort de 

vilande företagen som man gjort i vår jämförande studie (Westerberg & Uhlin, 2009). 

Detta kan bidra till en något snedvriden bild då ett företag som varit vilande under ett 

antal år en dag kan välja att sätta företaget i konkurs. I en sådan situation finns ingen 

finansiell information som revisorn har att tillgå för att bedöma fortlevnaden, utan han 

eller hon kan endast förlita sig på vad företagsledningen har att säga om framtiden. 

Således kan dessa företag medverka till att studien blir något missvisande, men eftersom 

företagen till antal har varit få så bör det inte påverka utfallet i någon större 

utsträckning. Borttagningen av bolag med 0 kr i nettoomsättning borde ha minskat 

problematiken med de vilande bolagen.   
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Casterella. et. al. (2000) hävdar att studier genomförda på liknande sätt som vår, är 

bristfälliga på grund av hur de är utformade. Författarna menar att man inte tar hänsyn 

till företagets utfall efter konkursen. Företag kan gå i konkurs, utan att de varit 

finansiellt stressade eller framtiden verkat mörk, för att sedan starta om på nytt. Dessa 

företag menar Casterella et. al. (2000) inte bör finnas med i undersökningen då de 

medverkar till att resultatet blir missvisande. Detta är inget vi tagit hänsyn till i vår 

undersökning, vi kan dock hålla med om att författarna till artikeln har en viktig 

ståndpunkt och lämnar detta vidare till fortsatt forskning. 

Intervjun kan sägas vara en osäkerhetsfaktor, eftersom man kan få olika svar även om 

man skulle ställa samma frågor igen i en kommande studie. Informanten och den som 

leder intervjun påverkas även av tidigare erfarenheter och kunskaper. För att 

säkerhetsställa att vi inte missade något av värde eller feltolkade informanten under 

intervjun så användes en diktafon. Enligt oss så bör detta öka pålitligheten i vår studie. 

Vi vill poängtera att våra kunskaper i utförandet av en intervju är under utveckling och 

detta påverkade vårt resultat.  

 

3.6.3 Källkritik 

Vår studie är mestadels uppbyggd kring tidigare forskning inom området. Vi har i 

huvudsak använt oss av ”Peer-review” artiklar när vi refererar till forskningsartiklar. Vi 

har också använt oss av litteratur inom området. För att finna statistik över konkurser 

de senaste åren har vi använt oss av UC:s och Ekonomifaktas internetsidor, vilka vi anser 

vara säkra källor. Vi har försökta att vara objektiva, när vi samlat in underlagen för 

studien med tanke på att läsaren ska kunna skapa sig en egen uppfattning om studiens 

tillförlitlighet.  
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4. EMPIRI 

Här presenterar vi den intervju och insamlade datamängd som krävs för att besvara 

studiens föreställningar och syfte. För att besvara vår andra föreställning har vi även valt 

att presentera en tabell över studien (Westberg & Uhlin, 2009) vi jämför vårt resultat mot.    

 

4.1 FÖRESTÄLLNING NR.1 

”Revisorer varnar för GC i en liten utsträckning bland de aktiebolag som går i 

konkurs” 

- Föreställningen får stöd 

 

 

Tabell 1 . Andel GCV 2010. 

 

 

Antal 

 

Andel going 

concern varningar 

 

95 % 

Konfidensintervall 

undre gräns 

 

95 % 

Konfidensintervall 

övre gräns 

Hela 

populationen 

 

325/2075 15,7% 

 

14,1% 

 

17,2% 

Tabellen visar att var sjätte bolag som gick i konkurs, under perioden januari-juni 2010, fick en 

GCV i sin senaste revisionsberättelse. Träffsäkerheten för hela 2010 bör med 95 procents 

sannolikhet ligga mellan 14,1 - 17,2 procent.   

 

4.2 FÖRESTÄLLNING NR.2 

”Revisorer ger mer GCV bland de aktiebolag som går i konkurs, när de är 

medvetna om en pågående lågkonjunktur” 

- Föreställningen får stöd 

 

 

 

 

 



  

30 
 

 

Tabell 2: Andel GCV 2009 (Westberg & Uhlin, 2009) 

 

 

Antal 

 
Andel going concern 

varningar 

 

95 % 

Konfidensintervall 

undre gräns 

 

95 % 

Konfidensintervall 

övre gräns 

Hela 

populationen 

 

98/801                12,2 % 

 

10.0 % 

 

14,5 % 

Tabellen visar att var åttonde företag som gick i konkurs under perioden januari till februari 

2009 fick en GCV i sin senaste revisionsberättelse. Med 95 procents sannolikhet bör andelen, för 

hela året 2009, ligga i spannet 10 – 14,5 procent. 

 

Tabell 3: Andel GCV 2010, då en medvetenhet om lågkonjunktur bör funnits hos revisorer.  

 

 

Antal 

 

Andel going 

concern varningar 

 

95 % 

Konfidensintervall 

undre gräns 

 

95 % 

Konfidensintervall 

övre gräns 

Hela 

populationen 

 

280/1528 18,3% 

 

16,4% 

 

20,3% 

Tabellen visar att cirka var femte företag som gick i konkurs, under den undersökningsperiod då 

revisorer bör fått en medvetenhet om att en lågkonjunktur infann sig, fick en GCV i sin senaste 

revisionsberättelse. Med 95 procents sannolikhet så bör andelen på årsbasis ligga mellan 16,4 – 

20,3 procent 

 

4.3 INTERVJUN 

 

4.3.1 Möjliga förklaringar till revisorers låga träffsäkerhet vid GCB  

Informanten lägger störst vikt på att poängtera de brister som finns i regelverket eller, 

som informanten formulerar, på det sätt som redovisningen är uppbyggd. Han börjar 

med att beskriva den största anledningen till att företag går i konkurs. Han menar att det 

är då företag hamnar på obestånd då de inte kan betala sina skulder. Skulle man istället 

använda sig av en mer kassaflödesbaserad redovisning i kombination till den 

konventionella redovisningen, så som balans- och resultaträkning, så skulle orsaken till 

insolvens tidigare kunna upptäckas. Informantens åsikt är att regelverket måste 

fokusera mer på framåtriktad information än den historiska som är normen i dag. Den 

låga träffsäkerheten relateras enligt informanten också till de svårigheter revisorn har 

då han eller hon ska bedöma hur pass realistisk och bärande informationen är som ges 

från företagsledningen. Informanten menar att företagande bygger på en framtidstro 
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och revisorn måste alltid ha i åtanke att det kan ligga en viss överoptimistisk tro till den 

verksamheten som ledningen i ett företag har. Till exempel då en företagsledning eller 

VD presenterar att de inväntar en stor order som kan hjälpa företaget att komma på 

fötter igen. Informanten menar att redovisningens regelverk medför att revisorn i dessa 

fall tvingas till allt för subjektiva bedömningar. Han fyller dock i med att revisorns 

kompetens och erfarenhet är en avgörande faktor för hur utfallet i bedömningen blir. 

Framförallt, menar han, krävs att revisorn har en god kännedom i den bransch som det 

aktuella bolaget verkar inom.   

En annan viktig aspekt till varför revisorers träffsäkerhet är så pass låg menar 

informanten är det vi valt att kalla ”revisorers rädsla för skadestånd”, informanten vill 

kalla det för ”rädslan att orsaka skada”. När anställda, kunder, kreditgivare och 

leverantörer, får veta att det finns risk för att företaget inte kan drivas vidare enligt GC, 

finns det risk för att de blir återhållsamma och en osäkerhet bildas. Personal i 

nyckelbefattningar slutar, leverantörer drar in på kredittider och kreditgivare ökar 

företagets kapitalkostnader. Visar sig det då senare att de faktiskt fick in den order som 

företagsledningen pressenterat tidigare kan den GCV de fått orsakat så mycket skada att 

företaget ändå inte överlever. Detta är en faktor som informanten lägger fram som en 

viktig orsak och menar att revisorerna sitter i en väldigt svår situation här.           

Informanten tror att revisorns oberoende är den faktor som har minst betydelse för 

resultatets utfall.   

Avslutningsvis menar informanten att i enstaka fall har de fyra faktorerna (kompetens, 

oberoende, rädsla för skadestånd och brister i regelverk) inverkan på resultatet i 

träffsäkerheten. 

 

4.3.2 Informantens möjliga förklaringar till träffsäkerheten vid GCB under en 

pågående lågkonjunktur 

Informanten tror att revisorn alltid är medveten om att risken finns att ett företag kan 

tänkas hamna på obestånd. Risken för detta menar han mer bedöms på individuell basis 

för företaget i fråga än på basis om hur konjunkturen ser ut nu. Konjunkturens läge är 

mer något som företagsledningen bör ta hänsyn till då de gör sina budgetar, planer och 

prognoser. Informanten menar att då företagen får upp ögonen för att en lågkonjunktur 

råder och tar med det i sitt beräknande, blir det lättare för revisorn att bedöma 

företagets framtid. Därmed ökar revisorers träffsäkerhet vid GCB.  
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5. Analys 

Här följer en analys av det vår empiri visar. Kapitlet är uppdelat i studiens två 

föreställningar vilka följs av möjliga förklarningar till respektive resultat.    

 

5.1 FÖRESTÄLLNING NR.1 

5.1.1 Träffsäkerhet 

Studien visar att endast 15,7 procent av de företag som gick i konkurs, under perioden 

januari-juni 2010, fick en GCV i sin senaste revisionsberättelse. I internationell forskning 

där ”typ II-fel” behandlats, har det framkommit att revisorers träffsäkerhet ligger på ca 

40-50 procent (Carey et al., 2008). I artikeln framstås denna siffra som låg. Med stöd 

ifrån denna forskning kan vi konstatera att vår föreställning får stöd, revisorer varnar 

för GC i liten utsträckning bland de företag som går i konkurs. Vi konstaterar även att 

resultatet av vår studie för svenska revisorer inte kan ses som något annat än 

undermåligt. Westberg & Uhlin (2009) argumenterar för att deras resultat på 12,2 

procent var undermåligt. Då vi vid jämförelse mellan resultaten inte finner någon 

statistisk skillnad menar vi att vi har belägg för detta resonemang.  

    

5.1.2 Möjliga förklaringar till revisorers låga träffsäkerhet vid GCB 

I tidigare studier presenteras en rad faktorer som enligt respektive forskare visat sig 

vara de orsakande faktorerna till att revisorers träffsäkerhet vid GCB är så pass låg. Vår 

informant belyser några av dessa som de mest avgörande. Enligt informantens synvinkel 

ligger den största problematiken i redovisningens uppbyggnad. Han menar att 

redovisningen i dag är allt för historiskt inriktad. Detta medför att det är svårt för 

företagsledningen i ett företag att, med hjälp av den konventionella redovisningen, 

förutse eventuella likvidationsproblem. Då revisorers uppgift här är att avgöra om 

företagsledningens antagande om bolagets fortlevnad är korrekt ställd, innebär det att 

hans eller hennes bedömning är beroende av hur företaget har tagit hänsyn till framtida 

likviditet. Därmed försvåras även revisorns uppgift. Smith (2006: 45-47) för samma 

resonemang som vår informant i denna mening. Han skriver att redovisningen i dag är 

allt för inriktad på att informationen skall vara verifierbar, vilket är ett problem när 

framtida bedömningar skall göras eftersom framtiden alltid är osäker. Denna orsak 

relaterar vi till den problematik som vi beskrivit i referensramen under rubriken 

”Revisorns kompetens” och studien från Öhman (2007) där han presenterar att 

revisorerna själva beskriver framåtriktad information som svår att bedöma. Arnold et al. 

(2001) beskriver även att revisorers bedömning av framtidsorienterad information är 

en svår uppgift och att revisorer lägger allt för stor vikt på räkenskapsrelaterad 
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information. Till viss del anser vi att problematik ligger i hur redovisningen idag är 

uppbyggd. Vi menar dock att revisorns bedömning vid denna problematik bör förbättras 

då han/hon har mer erfarenhet och kompetens.  

   

Informanten anser också att problem ligger i de subjektiva bedömningar revisorn 

tvingas till då han skall bedöma realismen i företagsledningens belägg för bolagets 

framtid. Han menar främst att problemet föds ur hur redovisningen och revisionen är 

uppbyggd, att det inte här finns några klara riktlinjer för hur revisorn skall bedöma 

denna fråga. Han påstår dock att bedömningen bör förbättras ju mer erfaren och 

kompetent revisorn är. Vi finner stöd för det informanten diskuterar ifrån Shapira 

(1994).  Shapira (1994) antyder att den risk som revisorn tar vid bedömning av ett 

företags fortsatta drift innefattar individuella bedömningar, vilket bland annat påverkas 

av risktagarens erfarenhet. Informanten nämner också att revisorns branschkännedom 

är en avgörande faktor för hur nära revisorn kommer den rätta sanningen om företagets 

fortlevnad. Detta stöds av Mayhew & Wilkins (2003); Solomon et al. (1999); Owhoso et 

al. (2002) och Lim & Tan (2006) som funnit bevis för att det finns ett positivt samband 

mellan revisionskvalitet och branschkännedom.   

    

En annan avgörande orsak, till varför revisorers träffsäkerhet vid GCB är så pass låg, kan 

enligt informanten vara att revisorer har en rädsla för att skada företaget onödigt 

mycket då han utfärdar en GCV. Informanten går in på begreppet ”Självuppfyllande 

profetia” och menar att revisorerna, genom att ge ett företag en GCV, har ett stort ansvar 

då det kan medföra skada för företaget. Många studier har funnit bevis på det som vår 

informant menar, det finns en rädsla hos revisorer om att skada företag onödigt mycket 

vid utfärdande av en GCV (Citron & Taffler, 1992; Citron & Taffler, 2001; Carcello & Neal, 

2003). Som vi nämnt i kapitel två finns dock studier som visar att en ”Självuppfyllande 

profetia” är något som revisorer har en obefogad rädsla för då forskare, till respektive 

studie, funnit bevis för att fenomenet inte existerar (Citron & Taffler, 1992; Louwers et 

al., 1999; Citron & Taffler, 2001; Carey et. al., 2008).  

 

Som det visat sig från tidigare studier finns en rad faktorer som kan ha en inverkan på 

revisorers träffsäkerhet vid bedömning av företags GC. Vår informant har som ovan 

nämnts angett vilka faktorer som han anser vara mest avgörande. Han nämner dock i 

intervjun att alla faktorer som det tidigare redogjorts för i studien, antagligen kan ha en 

inverkan på träffsäkerheten i någon utsträckning. 
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5.2 FÖRESTÄLLNING NR. 2 

5.2.1 Träffsäkerhet, då revisorer bör ha en medvetenhet om en pågående 

lågkonjunktur  

I jämförelse med vår studie och Westberg & Uhlin, (2009) studie, visar resultatet mellan 

studierna en skillnad på cirka 6 procentenheter. Vårt resultat på 18,3 procent visar att 

det finns en ökning av träffsäkerheten vid ett medvetande om en pågående 

lågkonjunktur. Revisorer varnar mer för GC när de är medvetna om en pågående 

lågkonjunktur.  

 

5.2.2 Möjliga förklaringar till den ökade träffsäkerheten 

Vi finner stöd i vår föreställning om att revisorer ger mer GCV bland aktiebolagen vid en 

medvetenhet om en pågående lågkonjunktur. Föreställningen var att revisorerna borde 

vara mer observanta när de bedömer GC vid en medvetenhet om en pågående 

lågkonjunktur. I vår studie har vi gjort en tydlig avgränsningsperiod, vi har valt att 

använda undersökningsenheter med revisorspåteckningar från och med 2009-01-01 

och framåt. Detta för att säkerhetsställa en medvetenhet hos revisorerna om en 

lågkonjunktur. Denna avgränsningsperiod är inte gjord i den jämförande studien av 

Westberg & Uhlin, (2009). Enligt UC (www.uc.se) har konkurserna ökat under den 

senaste lågkonjunkturen, detta borde enligt oss leda till att revisorerna och 

företagsledningen är mer observanta vid bedömningen av aktiebolagens fortsatta drift.  

 

Informanten hävdar att oavsett om en revisor är medveten eller omedveten om en 

pågående lågkonjunktur så förändrar det inte revisorns bedömning av företagets 

fortsatta drift. Utgångspunkten enligt informanten är att revisorerna bedömer företagen 

på individuell basis och inte efter hur det ser ut på makroplanet. Informanten anser att 

konjunkturens läge, är något som företagsledningen bör ta hänsyn till när de gör sina 

budgetar, prognoser och planer.  

 

Om det är som informanten menar, beror ökningen i träffsäkerhet på att 

företagsledningen i ett företag tar hänsyn till att en lågkonjunktur råder och därmed är 

mer realistiska i sina bedömningar av fortlevnad. Således blir underlaget som 

revisorerna grundar sina bedömningar på tydligare och därmed ökar träffsäkerheten.  

Vår föreställning om att revisorer ger fler GCV vid ett medvetande om en pågående 

lågkonjunktur får stöd. I tidigare studier har det framkommit att i föränderliga tider 

påverkas träffsäkerheten vid GCV till det bättre. Geiger et al. (2005), Nogler (2008) & 

Myers et al. (2008) fann i sina studier stöd för att träffsäkerheten för amerikanska 

revisorer förbättrades under en tid efter att en lagändring genomförts. Enligt oss så kan 

man dra en parallell från denna studie till vår studie. Det resultat vi har kommit fram till 

påvisar att även vid en lågkonjunktur förbättras träffsäkerheten. 

http://www.uc.se/
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6. SLUTDISKUSSION 

Här följer vår slutdiskussion kring studiens ämne och resultat. Kapitlet avslutas med 

förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 DEN LÅGA TRÄFFSÄKEREHTEN OCH DESS MÖJLIGA 

FÖRKLARINGAR 

- Studien visar att svenska revisorers träffsäkerhet vid bedömning av GC är låg.  

I Westberg och Uhlins (2009) studie drar författarna slutsatsen att revisorers uppgift att 

bedöma GC bör tas ifrån dem. I vår studie finner vi dock, genom vår informant, stöd för 

att träffsäkerheten kan förbättras. Problematiken ligger enligt informanten i de brister 

som finns i redovisningens uppbyggnad. Ska statistiken vända och bli till det bättre 

måste således något ske i lagstiftningen. Redovisningen är i dag allt för historiskt 

inriktad vilket gör det svårt för revisorn att förutsäga en prognos. Mer fokus bör således 

läggas på en framåtriktad redovisning för att minska detta problem. Informanten 

belyser också de fördelar som en mer kassaflödesbaserad redovisning ger, vilket skulle 

förebygga att många företag hamnar på obestånd på grund av likviditetsproblem. 

Fortsättningsvis så skulle det underlätta för revisorn då han bedömer företagets 

fortsatta förmåga att betala sina skulder, vilket är en av de vanligaste anledningarna till 

varför företag går i konkurs. Problematik ligger också i de subjektiva bedömningar 

revisorn måste göra av de, ofta överoptimistiska, belägg som en företagsledning lägger 

fram för företagets fortlevnad. All denna problematik som informanten menar beror på 

redovisningens uppbyggnad har vi valt att koppla till revisorns kompetens. Eftersom 

alla dessa faktorer, som förvisso kan hänföras till redovisningens uppbyggnad, ändå går 

att förbise då en hög kompetens och stor erfarenhet finns hos revisorn. För att 

revisorers träffsäkerhet vid GCB skall öka, menar vi således att det även krävs större 

fokus och krav på utbildningen av revisorer då det gäller deras bedömningar av 

framtidsorienterad information.         

Genom vår informant och med stöd från tidigare studier finner vi att revisorns rädsla för 

”Självuppfyllande profetia” kan vara en orsak till varför träffsäkerheten är så pass låg 

som den är. Vår informant beskriver detta som en bidragande faktor då revisorn har en 

rädsla för att skada företaget onödigt mycket då han utfärdar en GCV och där av drar sig 

för att varna. Vi ifrågasätter dock om detta är något som revisorer ens skall ta i 

beaktande vid bedömning av företags GC. Är det så som informanten påvisar, att 

revisorer har en rädsla för att utfärda en GCV, anser vi detta bidrar till att revisorer 

minskar sitt oberoende. Denna problematik, menar vi, föds ur det som Bazerman et al. 

(1997), Firth (1997) och Wolf et al. (1999) påvisar. De menar att det ligger en naturlig 

beroendeställning i den relation som revisorn har till sin klient, då klienten är den som 
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betalat revisorns lön. Det är därmed inte bara i redovisningens uppbyggnad som det 

behövs en förändring utan även i revisionens.      

 

6. 2 LÅGKONJUNKTURENS INVERKAN PÅ REVISORERS 

TRÄFFSÄKERHET VID GCV 

- Studien visar att vid en medvetenhet om en pågående lågkonjunktur så ökar revisorers 

träffsäkerhet vid bedömning av GC  

Vi hade en föreställning om att när revisorer är medvetna om en pågående 

lågkonjunktur så skulle deras bedömningar av GCV öka. Vi har funnit statistik på att 

företag som går i konkurs har ökat under perioden för lågkonjunkturen (www.uc.se). 

Utifrån denna vetskap antog vi att revisorerna skulle ha varit mer skeptiska i sin 

bedömning av företagen och dess fortsatta drift och därmed skulle träffsäkerheten ha 

ökat. Jämförelsen med Westberg & Uhlins (2009) studie visar på en ökning med cirka 6 

procentenheter. Informantens bedömning är att revisorerna inte agerar annorlunda i sin 

bedömning av GCV oavsett om det var en lågkonjunktur eller inte. Han menar att 

företagen bedöms på individuell basis av revisorerna och det påverkas då inte om man 

befinner sig i en lågkonjunktur eller inte. Enligt informanten bör företagsledningen ta 

hänsyn till läget i konjunkturen när de gör sina bedömningar.  Ökningen i 

träffsäkerheten som vi kom fram till kan därmed beror på att företagsledningen ger en 

mer realistisk bedömning vid en medvetenhet om en pågående lågkonjunktur. 

  

  

6.3 FORTSATT FORSKNING 

I denna studie har det framkommit att om revisorers träffsäkerhet vid GCB ska öka 

behövs framförallt att ett nytänkande i vad som ska krävas av ett företags redovisning. 

Vår informant beskriver dagens redovisning som allt för historiskt orienterad och menar 

att den ordinarie resultat- och balansräkningen bör kompletteras med en mer 

framtidsorienterad redovisning. Med detta i åtanke efterlyser vi mer forskning på 

området, dels på vilket sätt den här framtidsorienterade redovisningen skulle se ut och 

andra förslag på vad som skulle kunna förbättra den låga träffsäkerheten.  

Vår studie har behandlat så kallade ”typ II-fel”, att företag går i konkurs utan att de fått 

en GCV i sin senaste revisionsberättelse. Tidigare internationella studier har visat att 

träffsäkerheten då studier vinklats mot ”typ I-fel”, företag som fått en GCV utan att de 

sedan går i konkurs, även de visar ett lågt resultat. Där av finner vi ett intresse i att se 

vad en sådan undersökning, utförd i Sverige, skulle visa. Denna undersökning skulle 

även bidra till fler belägg för om den så kallade ”Självuppfyllande profetian” verkligen 

existerar eller om det är något som revisorerna hyser en allt för stor rädsla för.  

http://www.uc.se/


  

37 
 

En bredare kartläggning och sammanställning av hur träffsäkerheten ser ut i övriga 

världens länder skulle vara intressant att ta del av för att se hur den svenska 

träffsäkerheten förhåller sig till dessa. En intressant fråga är vad den stora skillnaden 

beror på då vi jämför vår studies resultat (15,7%) i träffsäkerhet med de resultat som 

Carey et al. (2008) rapporterar (40%-50%).         
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Bilaga 1. 

INTERVJUMALL 

Vår uppsats handlar om revisorers träffsäkerhet vid going concernbedömningar. 

Tillsammans med fyra andra grupper har vi samlat in data i från företag som gått i 

konkurs under perioden januari-juni 2010. Utifrån dessa har vi granskat vilka företag 

som fått en going concern varning i sin senaste revisionsberättelse, resultatet blev 15,7 

procent. Vi har även valt att jämföra vårt resultat med en liknande undersökning som 

genomfördes 2009, resultat var då 12,2 procent, för att se om resultatet blir till det 

bättre när revisorer har en medvetenhet om en lågkonjunktur. För denna undersökning 

har vi valt att plocka bort de företag som hade sin revisionspåteckning innan 2009-01-

01 då revisorer bör ha en medvetenhet om att en lågkonjunktur infinner sig. Resultatet 

från denna undersökning vart 18,3 procent, alltså en högre andel träffsäkerhet på cirka 

6 procentenheter.  

Studien har två föreställningar och vi finner stöd för båda: 

”Revisorer varnar för going concern i en liten utsträckning bland de aktiebolag som går i 

konkurs” 

”Revisorer ger mer going concern varningar bland de aktiebolag som går i konkurs, när de 

är medvetna om en pågående lågkonjunktur” 

 

Frågor: 

1 Vilka skäl kan det finns till att träffsäkerheten vid revisorers Going 

concern- bedömningar är så pass låg som den är? 

 

 

2 Hur påverkas träffsäkerheten av en lågkonjunktur? 

 

Enligt litteraturen finns ett antal faktorer som kan ha en inverkan på den låga 

träffsäkerheten.   

- Kompetens  

 

- Oberoende 

 

- Rädsla för skadestånd 

- Brister i regelverket 
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Vilken inverkan anser du att var och en av dessa faktorer kan ha på revisorernas låga 

träffsäkerhet? 

 

Vilken/vilka av dessa faktorer anser du har störst inverkan på den låga träffsäkerheten? 


