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SAMMANFATTNING 

I samband med den stora Enron-skandalen i USA, då företagets revisor hjälpte till att 

undangömma stora skulder från dess aktieägare, blossade än en gång debatten om revisorers 

oberoende upp. Några av de faktorer som enligt tidigare forskning ofta påverkar revisorns 

oberoende är storleken på arvodet, längden på revisionsuppdraget och det reviderade 

företagets storlek. I vår studie kartlägger vi andelen utfärdade going concern-varningar bland 

finansiellt stressade företag som fortlevt samt prövar om finansiellt stressade företag som för 

första gången erhållit en GC-varning är mer benägna att byta revisor än andra finansiellt 

stressade företag som inte erhållit någon varning. Vidare prövar vi om finansiellt stressade 

företag är mindre benägna att byta revisor om de haft sin revisor under en längre period. 

Studien avslutas med att vi kontrollerar om de revisorer som har utfärdat en going concern-

varning till finansiellt stressade företag som inte gått i konkurs förlorar mer i uteblivet arvode 

än de revisorer som inte utfärdar någon varning. Finansiellt stressade aktiebolag i sju 

kommuner ingår i studien, där vi granskat 6 827 årsredovisningar för att hitta going concern-

varningar. Vi har kommit fram till att andelen finansiellt stressade företag som fått en going 

concern-varning och därefter fortlevt är 6,7 procent. Vi finner ett svagt samband mellan 

erhållen going concern-varning och efterföljande byte av revisor. Studien uppvisar ett 

samband mellan revisionsuppdragets längd och företagens benägenhet att byta revisor - ju 

längre företaget har haft samma revisor desto mindre benägna blir de att byta. Vi finner dock 

inget empiriskt bevis för att de revisorer som utfärdar en varning till företag som sedermera 

överlever förlorar mer i uteblivet arvode, än revisorer som inte utfärdar någon varning. 
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SUMMARY 

After the great Enron scandal in the US, where the company´s auditor had helped hiding large 

debts from the stakeholder´s knowledge, the debate regarding auditor independence rose once 

again. According to prior research some of the factors that can affect the auditor´s 

independence are: size of audit fees, audit tenure and client size. We investigate the rate of 

going-concern-modified opinions in financially distressed firms, and if the firms that received 

a first-time going-concern-modified opinion were more likely to switch auditor than other 

financially distressed firms that did not receive a going-concern-modified opinion. 

Furthermore, we examine if firms are less likely to switch auditor when they have had the 

same auditor for a long period of time. Our study ends by analysing if auditors issuing a first-

time going-concern-modified opinion to firms that not subsequently fail, loose more in lost 

audit fees from switching than auditors not issuing a going-concern-modified audit opinion to 

financially distressed firms. Financially stressed firms in seven different cities are included in 

our study, where we have examined 6 827 annual reports scanning for going-concern 

modified audit opinions. Results indicate that in a population of financially distressed firms  

6, 7 per cent had received a going-concern-modified opinion. We find a weak connection 

between receipt of a going-concern-modified opinion and switching auditor. On the other 

hand, we find a stronger connection between auditor tenure and auditor switching, where 

longer tenure tends to make firms less inclined to switch. However, we do not find any 

empirical evidence that auditors issuing a first-time going-concern-modified opinion to firms 

that not fail loose proportionately more in lost audit fees from switching than those firms not 

issuing a going-concern-modified audit opinion to financially distressed firms. 
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1. Inledning 

Första kapitlet inleds med en introduktion till ämnet revision, going concern och typ I-fel. 

Därefter följer problembakgrunden som övergripande presenterar den tidigare forskning som 

gjorts i ämnet, vilken sedan kommer att utmynna i uppsatsens syfte. Kapitlet avslutas med en 

redogörelse för uppsatsens fortsatta disposition. 

1.1 Introduktion 

Under oktober 2001 uppdagades en av de värsta företagsskandalerna i USA:s historia. I det 

stora energiföretaget Enron hade ledningen och ett antal befattningshavare lyckats gömma 

undan enorma skulder från dess aktieägare, vilket sedermera ledde till att många inblandade 

förlorade stora summor pengar. Företaget gick i konkurs och drog i fallet med sig den 

revisionsbyrå som skulle granska räkenskaperna. En debatt om revisorers oberoende blossade 

upp och lagstiftningen sågs över för att i framtiden förhindra att något liknande skulle kunna 

upprepas. Träffsäkerheten i revisorernas bedömningar av företagens förmåga till fortsatt drift 

är en av de aspekter som har debatterats, och det har bedrivits omfattande forskning runt de 

faktorer som kan påverka denna. Många menar att revisorns oberoende hotas av faktorer som 

kan vara både ekonomiska och sociala, och att detta i förlängningen leder till sämre 

träffsäkerhet i revisorernas bedömningar gällande företagens fortlevnad (Callaghan et al, 

2009; Gramling et al, 2010; Li, 2009). 

1.2  Problembakgrund 

Det arbete som revisorn utför när denne granskar ett företags räkenskaper utmynnar i en 

revisionsberättelse, som ska finnas med när årsredovisningen för svenska aktiebolag skickas 

till Bolagsverket. Om sannolikheten för att företaget kommer att gå i konkurs under 

nästkommande räkenskapsår är hög kan revisorn, i revisionsberättelsen, utfärda en going 

concern-varning. I samband med en sådan varning kan två olika typer av fel uppkomma. När 

ett företag erhåller en varning utan att detta åtföljs av en konkurs under nästkommande 

räkenskapsår klassificeras det som ett typ I-fel. Om ett företag däremot går i konkurs, utan att 

revisorn i ett tidigare skede varnat för going concern klassificeras det som ett typ II-fel 

(Hopwood et al, 1989). 

Debatten om revisorers bedömningar av företags fortlevnad är ständigt aktuell. Medias 

rapportering om stora företag som går i konkurs och drar med sig andra i fallet gör att 

allmänhetens blickar riktas mot revisorerna. Deras förmåga att korrekt bedöma ett företags 

ekonomiska ställning och framtid ifrågasätts. Att ett företag går i konkurs utan att tidigare ha 

fått en going concern-varning ses i allmänhetens ögon som ett fel eller misstag som revisorn 

begår (Geiger et al, 2005). En anledning att revisorer är ovilliga att utfärda en going concern-

varning kan vara risken att förlora en kund, genom att företaget väljer att byta revisor om de 

inte går i konkurs. Risken finns att kunden, om den överlever, anser sig felbehandlad genom 

att ha fått en obefogad going concern-varning. Länge har det påtalats att det potentiella hotet 

att förlora kunder kan påverka revisorns slutgiltiga bedömning när det gäller going concern-

varningar. Det framtida ekonomiska intresset som revisorn har i relationen med företaget kan 

resultera i att de faktorer som talar emot varning väger tyngre än de som talar för, om inte 

sannolikheten för konkurs är anmärkningsvärt hög (Citron & Taffler, 1992; Kida, 1980). Det 

har bedrivits omfattande forskning på frekvensen av förekommande typ I-fel där resultaten av 

studierna visat att mellan 80 och 90 procent av de företag som får en going concern-varning 

inte går i konkurs (Mutchler & Williams, 1990; Nogler, 1995). Vi har inte lyckats hitta någon 

motsvarande undersökning om hur det ser ut på den svenska marknaden, eller någon 
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undersökning som utgår från en större population av finansiellt stressade
1
 företag snarare än 

att bara utgå från de företag som fått en varning. Internationellt har det gjorts undersökningar 

av hur många av bolagen som erhållit varning, som sedermera bytt revisor. Den gemensamma 

slutsatsen som dragits är att bytesfrekvensen för de företag som fått going concern-varning är 

högre än för andra företag (Carcello & Neal, 2003; Louwers et al, 1999). 

Carey et al. publicerade 2008 en studie som undersökte australiska företags bytesfrekvens 

efter typ I-fel och inkluderade även revisorns uteblivna arvoden. De kom fram till att företag 

är mer benägna att byta revisor efter att för första gången ha fått en going concern-varning, än 

finansiellt stressade företag som inte fått någon varning. De kunde även dra slutsatsen att de 

revisorer som hade begått ett typ I-fel förlorade proportionellt mer i uteblivet arvode än de 

revisorer som inte utfärdat någon varning. Denna studie drog dock inte paralleller mellan det 

uteblivna arvodet och det eventuella ekonomiska beroende som kan finnas mellan revisorn 

och företaget. Craswell (1988) menar att revisorers oberoende påverkas negativt på grund av 

risken att förlora en kund till följd av ett typ I-fel. Andra studier har framhävt längden på 

revisionsuppdraget som en faktor som påverkar oberoendet (Bamber & Iyer, 2007). En studie 

från Australien kom fram till att längden på uppdraget, tillsammans med ekonomiska faktorer, 

påverkar revisorns benägenhet att utfärda going concern-varningar (Carson et al, 2011). Ett 

företag som länge varit kund hos en och samma revisionsbyrå har ofta en väl etablerad och 

väl fungerande kontakt med revisorn, samt att det ofta är förknippat med extra höga kostnader 

att byta revisionsbyrå eftersom en förstagångsrevision blir mer grundlig och därför kräver fler 

arbetstimmar (Knechel & Vanstraelen, 2007). Det finns dock risk för att de nära band som 

uppstår mellan revisor och företag är olämpliga och resulterar i att revisorn identifierar sig 

med företaget, vilket skadar revisorns oberoende och bidrar till allmänhetens uppfattning att 

revisorn misslyckats (Bamber & Iyer, 2007). 

I Malaysia genomfördes en studie som prövade om det fanns ett samband mellan tiden på 

revisionsuppdragets längd och Big 4
2
, det vill säga om byte av revisor skedde inom eller utom 

Big 4. De fann att längden på uppdraget var kortare innan företaget bytte från en liten byrå till 

Big 4, än om bytet skedde från en liten byrå till en annan. De byten som skedde från Big 4 

föregicks av längre revisionsuppdrag (Hudaib et al, 2006). Vi har inte hittat några studier på 

ett eventuellt samband mellan längden på uppdraget och företags benägenhet att byta revisor, 

varken nationellt eller internationellt. Vi väljer därför att inkludera uppdragets längd som en 

påverkande faktor i vår studie, tillsammans med going concern-varningar erhållna för första 

gången. Detta för att, utöver att utröna om revisorn är oberoende, även kunna undersöka 

vilken typ av beroende som påverkar svenska revisorer. För att ytterligare granska det 

finansiella beroendet kommer även storleken på arvodet som går förlorat vid ett byte att 

inkluderas i studien. 

1.3 Problemformulering 

I vilken utsträckning utfärdar svenska revisorer going concern-varningar bland finansiellt 

stressade företag? 

Vilka faktorer påverkar ett finansiellt stressat företag i valet att byta revisor? 

                                                
1 Det finns ingen allmänt vedertagen definition av begreppet finansiell stress, men en indikation kan vara 

kapitalbrist till följd av exempelvis dålig lönsamhet. 

2 Big 4 är de internationellt största revisionsbyråerna Ernst & Young, Deloitte, PWC samt KPMG. 
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I vilken omfattning lider revisorer finansiell skada av att begå ett typ I-fel? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga going concern-varningar samt de faktorer som kan 

spela in när ett företag väljer att byta revisor. Vår studie kommer att: 

 Kartlägga andelen going concern-varningar som svenska revisorer utfärdar bland 

finansiellt stressade företag. 

 Pröva om det är större sannolikhet att finansiellt stressade företag som för första 

gången erhåller en going concern-varning är mer benägna att byta revisor än andra 

finansiellt stressade företag som inte fått någon varning. 

 Pröva om revisionsuppdragets längd är en faktor som påverkar finansiellt stressade 

företags benägenhet att byta revisor. 

 Pröva om revisorer som utfärdar en going concern-varning för första gången förlorar 

mer i uteblivet arvode än revisorer som inte utfärdat varning till finansiellt stressade 

företag. 

1.5  Uppsatsens disposition 

Nedan visas en figur som illustrerar uppsatsens fortsatta disposition. 

 

Figur 1. Uppsatsens disposition. 
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2.  Referensram 

Detta kapitel inleder vi med att redogöra för revisorns roll, oberoende och rapportering. 

Därefter följer en presentation av studiens föreställningar, som är kopplade till tidigare 

forskning. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de två teorierna agentteorin och 

intressentteorin. 

2.1 Revisorns roll 

Revisorns roll är att objektivt granska och kontrollera företagens årsredovisningar en gång om 

året samt att ta ställning till företagets fortlevnad under nästkommande räkenskapsår. 

Anledningen till att det görs revisioner är bland annat att företagens intressenter kan vara 

intresserade av företagets ekonomiska struktur och om företaget kan ha ekonomiska problem. 

Revisorn ska kvalitetssäkra företagets finansiella information som sedan offentliggörs för 

allmänheten och intressenterna. Detta görs för att säkerställa att företaget inte sysslar med 

några oegentligheter (Eilifsen et al, 2010). Skulle revisorn upptäcka faktorer som kan leda till 

att företaget inte överlever under nästkommande räkenskapsår är det revisorns skyldighet att 

ta upp dessa faktorer i revisionsberättelsen. Vid dessa fall utfärdar revisorn en going concern-

varning (Geiger & Raghunandan, 2002).  

2.2 Revisorns oberoende 

Revisorns oberoende är en av de viktigaste aspekterna för att kunna vara objektiv och 

professionell (Eilifsen et al, 2010). Bazerman et al. (1997) menar att en revisor inte är 

oberoende om denne inte rapporterar fel och brister. Vid utfärdandet av going concern-

varningar är revisorns oberoende av största betydelse, och varningarna används därför ofta 

som ett mått på oberoendet (Barbadillo et al, 2004).  

En typ av hot mot oberoendet är att revisorn kan bli beroende av klientens arvode, såväl det 

nuvarande som det framtida. Basioudis et al. (2008) kom fram till att ju mer beroende revisorn 

är av klientens arvode, desto mer ökar risken att revisorn skriver en revisionsberättelse som 

klienten vill ha. Något annat som kan påverka revisorns oberoende är hotet att företaget byter 

revisor (Blay, 2005; Lu, 2006). Risken finns också att en utfärdad going concern-varning kan 

leda till att företagets situation förvärras då intressenterna kan välja att inte handla med 

företaget på grund av rädsla att förlora pengar om företaget går i konkurs. Detta kan då leda 

till att företaget går i konkurs på grund av varningen, en så kallad självuppfyllande profetia 

(Carey et al, 2008). 

Utöver det ekonomiska beroendet, finns även det eventuella sociala beroendet som kan uppstå 

till följd av att revisorn fått en god kontakt med sin klient. Enligt Bamber och Iyer (2007) är 

det dock nödvändigt att revisorn är väl bekant med företaget och dess verksamhet för att 

kunna förstå dess förutsättningar tillräckligt väl, så planeringen och utförandet av revisionen 

blir så effektiv och har så hög kvalitet som möjligt. Revisorn väger inte bara in den finansiella 

informationen som återfinns i årsredovisningen vid bedömningen av företagets förmåga till 

fortsatt drift, utan även andra icke finansiella aspekter som inhämtas från till exempel 

företagets ledning påverkar bedömningen. Vidare påvisade de i sin studie att revisorer 

identifierar sig med företagen de reviderar, men också att revisorerna i ännu större 

utsträckning identifierar sig med sitt yrke. Denna identifiering med kunderna kan vara 

problematisk. Sannolikheten att revisorn samtycker med företagets åsikter ökar när revisorn 

identifierar sig starkare med företaget, och minskar när denne identifierar sig starkare med sitt 

yrke. Dessa resultat styrker den oro som finns att revisorer som kommer företagen för nära 

kan förlora sitt oberoende. De avslutade sin studie med att konstatera att det inte finns några 
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enkla lösningar för att säkerställa revisorns oberoende. Det uppstår en konflikt mellan att 

revisorn å ena sidan ska vara tillräckligt väl bekant med företaget för att kunna utföra en bra 

revision, och å andra sidan det hot mot oberoendet som är ett resultat av revisorns relation 

med företaget. Bazerman et al. (2002) hävdade i sin studie att det inte är möjligt för 

intressenterna att förvänta sig att revisorer ska lämna objektiva, opartiska och oberoende 

utlåtanden. 

2.3 Revisionsberättelsen 

Det är genom revisionsberättelsen revisorn har möjlighet att kommunicera med företagets 

intressenter och anmärka på eventuella felaktigheter hos företagen. Finns det anmärkningar 

ska de tydligt framgå, exempelvis genom kursivering eller understrykning. Om revisorn inte 

finner något specifikt att anmärka på utformas en ren revisionsberättelse efter 

standardutformningen i RS 709. Revisionsberättelsen är dock ingen garanti att allt står rätt till 

inom företaget, då revisorn uttalar sig med hög, men inte absolut, säkerhet att inga väsentliga 

fel finns (FAR, 2011).  

2.3.1 Den orena revisionsberättelsen 

Om revisorn vill påtala vissa omständigheter som påverkar årsredovisningen, men som inte 

påverkar revisorns uttalande då det inte räknas som en anmärkning, skriver denne så kallade 

särskilda upplysningar i ett separat stycke i revisionsberättelsen. Gör revisorn bedömningen 

att det finns väsentliga förhållanden som påverkar årsredovisningen eller ansvarsfriheten för 

styrelse och verkställande direktör finns det flera olika sätt att formulera revisionsberättelsen 

på. I RS 709 Revisionsberättelsens utformning i aktiebolag och andra företag finns olika 

formuleringar beskrivna. De olika avvikelser från standardutformningen som finns är att 

revisorn uttalar sig med reservation, att revisorn avstår från att uttala sig, att revisorn anger en 

avvikande mening eller att revisorn gör en särskild upplysning. Dessa avvikelser görs till 

exempel när revisorn inte är överens med styrelse och verkställande direktör, när revisorn inte 

haft tillgång till nödvändiga revisionsbevis eller om något är felaktigt där det är väsentligheten 

på anmärkningen som avgör hur formuleringen i revisionsberättelsen ser ut. Om de 

felaktigheter eller brister som revisorn hittar rättas till av företaget kan anmärkningen ändå 

komma med i revisionsberättelsen om bristerna är väsentliga eller orsakat allvarliga 

konsekvenser (FAR, 2010). 

2.3.2 Going concern 

I Årsredovisningslagens 2 kapitel 4§ lyder första punkten: ”Företaget skall förutsättas 

fortsätta sin verksamhet”. Detta antagande om företagets fortsatta drift, going concern 

assumption, är grundläggande vid upprättandet av företagets årsredovisning. I 

Redovisningsrådets rekommendation RR 22 förklaras närmare vikten av antagandet om 

fortsatt drift. Företaget ska, när årsredovisningen upprättas, analysera sin förmåga till fortsatt 

drift. Den tidsperiod som bedömningen gäller är tolv månader efter balansdagen och ska 

baseras på faktorer som är aktuella i varje enskilt fall (FAR, 2011).  

Antagandet om företagets fortlevnad är viktigt vid upprättandet av årsredovisningen eftersom 

de tillgångar som finns i företaget då kan värderas till anskaffningsvärdet med gjorda 

avskrivningar beräknade efter nyttjandeperioden. Om det inte går att göra ett antagande om 

fortsatt drift kan inte den beräknade nyttjandeperioden längre användas som underlag för 

beräkning, och tillgångarna måste värderas på annat vis eftersom de måste realiseras vid en 

annan tidpunkt än vad det var beräknat utifrån nyttjandeperioden. Skulder och avsättningar 

kan även de i vissa fall påverkas om antagandet inte går att göra (Nilsson, 2010). 
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Det är styrelsen och den verkställande direktören som har det huvudsakliga ansvaret för 

årsredovisningen och att redovisningsprinciperna följs vid upprättandet av denna. Där ingår 

att bedöma förutsättningarna för fortsatt drift enligt fortlevnadsprincipen. Revisorn har sedan 

till uppgift att kontrollera att redovisningsprinciperna följs samt att kontrollera de 

bedömningar som görs (Adrian & Torén, 2006). Upptäcker revisorn betydande tvivel om 

fortsatt drift eller väsentliga osäkerhetsfaktorer ska dessa enligt årsredovisningslagen 

redogöras för i årsredovisningen. Eftersom tvivel om fortsatt drift ofta grundas på att företaget 

har dålig ekonomi, är det övervägande finansiellt stressade företag som får going concern-

varningar. 

ISA 570 ger exempel på händelser eller förhållanden som kan ge upphov till tvivel angående 

antagandet om fortsatt drift. Enskilt eller tillsammans kan de ge upphov till tvivel men det 

behöver inte innebära en väsentlig osäkerhetsfaktor. Tabellen nedan visar några exempel på 

de händelser och förhållanden som en revisor kan väga in vid bedömningen om fortsatt drift. 

Tabell 1: Händelser och förhållanden som vägs in vid bedömningen av going concern (ISA 570) 

Ekonomiska Verksamhetsrelaterade Övriga 

Negativt eget kapital eller 

negativt rörelsekapital 

Avsikt finns att likvidera 

företaget 

Överträdelser av krav på 

kapitaltäckning 

Kreditgivare drar tillbaka sitt 

finansiella stöd 

Förlust av nyckelpersoner Pågående rättsliga åtgärder 

Ogynnsamma nyckeltal Problem med arbetskraft Ogynnsamma ändringar i 

lagar 

Inga utdelningar Brist på viktiga varor Under- eller oförsäkrade 

katastrofer inträffar 

Uppfyller ej villkor i 

låneavtal 

Framgångsrika konkurrenter  

2.4 Revisionsarvode 

Arvodet till revisorn ska enligt årsredovisningslagens 5 kapitel 21 § finnas med i 

årsredovisningen. Vidare ska arvodet enligt FAR:s yrkesetiska regler vara skäligt med 

avseende på den kunskap och erfarenhet som behövs för uppdraget och med hänsyn till 

uppdragets omfattning samt till övriga omständigheter (far.se).  

Tidigare studier har visat att storleken på revisionsarvodet är positivt korrelerat med going 

concern-utlåtandet, det vill säga orena revisionsberättelser leder till högre revisionsarvode 

(Francis, 1984; Francis & Simon, 1987; Davis & Ricchiute, 1993; Simunic, 1980). Vidare 

hävdade Firth (2002) att ju högre frekvensen av going concern-varningar är, desto högre är 

arvodet. Bell et al. (2001) och Firth (2002) förklarade detta med att processen att samla och 

utvärdera bevis för en going concern-varning är tidskrävande och därmed krävs ett högre 

arvode. 

2.5 Revisionsuppdragets längd 

Det har bedrivits omfattande forskning kring hur revisionsuppdragets längd påverkar olika 

omständigheter (Ghosh & Moon, 2005; Johnson et al, 2002; Myers et al, 2003). Exempel på 
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detta är att olika mått på revisionens kvalitet används för att undersöka dessas förhållanden till 

längden på uppdraget. Dye (1991) hävdade att det finns en risk att revisionens kvalitet 

påverkas negativt av korta revisionsuppdrag, på grund av att revisorn under de första åren av 

uppdraget har mindre kännedom om företaget. Vidare menade Dye att en annan följd kan vara 

att revisorns oberoende undermineras då revisorn vill behålla sina kunder tillräckligt länge för 

att täcka upp de kostnader som uppkommit vid uppdragets uppkomst. Forskning som 

undersökt orena revisionsberättelser i förhållande till revisionsuppdragets längd har inte 

kommit fram till ett enat resultat. I en studie från 2002 drog Geiger och Raghunandan 

slutsatsen att sannolikheten för att revisorer ska utfärda en going concern-varning är mindre 

under de första åren av uppdraget, än vad den är under senare åren. Tidigare forskning har 

även visat att företag som är finansiellt stressade är mer benägna att byta revisor, än företag 

som inte är finansiellt stressade (Krishnan & Stephens, 1995; Menon & Schwartz, 1985).   

Bamber och Iyer (2007) fann i sin studie att en ökning av antalet år en individuell revisor hade 

haft uppdraget ledde till en ökning av graden som revisorn identifierar sig med företaget, och 

därmed påverkas oberoendet negativt. De fann dock inga belägg för att antalet år som 

revisionsbyrån haft uppdraget påverkar oberoendet nämnvärt. Dessa resultat ger ett visst stöd 

för att en lösning på problemet skulle kunna vara rotation av revisor, men inte nödvändigtvis 

rotation av revisionsbyrå. 

2.6 Föreställningar 

2.6.1 Andel utfärdade GC-varningar bland finansiellt stressade företag som fortlevt 

Det har bedrivits forskning kring typ I-fel som visat att mellan 80 och 90 procent av de 

företag som fått en varning inte gått i konkurs (Mutchler & Williams, 1990; Nogler, 1995). 

Dessa studier har dock utgått endast från företag som fått going concern-varningar medan vi i 

vår studie utgått från en population av finansiellt stressade företag, det vill säga även de 

företag som inte blivit varnade. 

I referensramen presenterar vi studier som visar att revisorer drar sig för att utfärda going 

concern-varningar. Detta kan bero på att revisorn är i en beroendeställning gentemot 

företaget, antingen finansiellt eller socialt. Det är därför troligt att andelen going concern-

varningar bland finansiellt stressade företag är låg, då en stor del av företagen troligtvis är 

likvidationspliktiga men revisorn ändå väljer att inte uttrycka detta tydligt. Många av de 

händelser och förhållanden som vi tar upp i tabell 1 och som revisorn ska väga in i 

bedömningen har negativ finansiell påverkan på företaget, varför det är rimligt att anta att 

risken för finansiellt stressade företag att få en varning är större än för andra företag. Revisorn 

har dessutom tillgång till ytterligare, icke finansiell information som kan påverka 

bedömningen så att ingen varning utfärdats, vilket kan leda till att andelen varningar bland de 

finansiellt stressade företagen blir något lägre än om denna hänsyn inte skulle tas. Vi 

formulerar därför följande föreställning: 

1. Bland finansiellt stressade företag har en minoritet fått en going concern-varning utan 

att sedermera ha gått i konkurs. 

2.6.2 Going concern-varningens påverkan på bytesfrekvensen 

Internationella studier har visat att företag som fått en going concern-varning i större 

utsträckning bytt revisor än de som inte fått någon varning (Carcello & Neal, 2003; Louwers 

et al, 1999). I Australien påvisades att finansiellt stressade företag som fått en going concern-

varning var mer benägna att byta revisor än liknande finansiellt stressade företag som inte fått 
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någon varning (Carey et al, 2008). Detta tyder på att revisorer kan ha anledning att dra sig för 

att utfärda varningar, och i förlängningen att det uppstår ett finansiellt beroende. Med stöd av 

denna forskning formulerar vi följande föreställning: 

2. Finansiellt stressade företag som för första gången får en going concern-varning är mer 

benägna att byta revisor än liknande finansiellt stressade företag som inte får en going 

concern-varning. 

2.6.3 Längden på revisionsuppdragets påverkan på bytesfrekvensen 

Att vara kund hos en och samma revisionsbyrå under en längre tid medför ofta en god kontakt 

till revisorn. Bamber och Iyer (2007) kom i sin studie fram till att revisorer identifierade sig 

med företagen, vilket medförde att sannolikheten att revisorn samtycker med företagens 

åsikter ökade. Det borde därför vara troligt att med ett långt revisionsuppdrag ökar risken för 

att revisorn ska identifiera sig med företaget, och även samtycka med företaget. Som ett 

resultat av detta borde företagens benägenhet att byta revisor minska när längden ökar, 

eftersom företaget kan gynnas av att revisorn samtycker. Vi finner inga studier på ett 

eventuellt samband mellan längden på uppdraget och företagets benägenhet att byta revisor, 

men det finns indikatorer på att det finns ett socialt beroende hos revisorn. Utifrån 

resonemanget ovan formulerar vi följande föreställning:  

3. Finansiellt stressade företag som haft samma revisor under en längre tid är mindre 

benägna att byta revisor än de som haft revisorn under kortare tid. 

2.6.4 Revisionsarvodets storlek 

Carey et al. (2008) kom i sin studie fram till att revisorer i Australien som begått typ I-fel 

förlorar mer i uteblivet arvode än de som inte utfärdat någon varning, på grund av att företaget 

byter revisor. Resultatet tyder på att revisorn lider finansiell skada av att utfärda en going 

concern-varning och det borde därför finnas ett finansiellt beroende hos revisorn. Deras studie 

utgick från finansiellt stressade företag, vilket även vår studie gör. För att pröva hur det ser ut 

i Sverige formulerar vi följande föreställning: 

4. Revisorns förlorade revisionsarvode genom att finansiellt stressade företag byter revisor 

efter att för första gången fått en going concern-varning är större än de förlorade 

intäkterna från liknande finansiellt stressade företag som inte fått en varning. 

2.7 Övergripande teorier 

Agentteorin beskriver behovet av revision och de problem som kan uppstå när revisorn 

fullföljer sitt uppdrag. Utöver agentteorin finns även intressentteorin med, för att redogöra för 

intressenternas betydelse för företaget, samt ytterligare betona vikten av revision eftersom 

intressenterna baserar sina finansiella beslut på revisorns uttalande. 

2.7.1 Agentteorin 

Agentteorin behandlar relationen mellan ägaren av ett företag, principalen, som överlåter 

ansvar till exempelvis ledningen, agenten (Jensen & Meckling, 1976). Enligt Antle (1982) kan 

revisorn betraktas som en agent och verkställande direktören för det företag som ska revideras 

för principal. Agentteorin tar sin utgångspunkt i denna principal-agentrelation och behandlar 

de konflikter som kan uppstå mellan agenten och principalen. Agenten ska handla enligt 

principalens intressen, vilket i detta fall innebär att revisorn ska kvalitetssäkra företagets 

finansiella information som ges ut till intressenter. Om revisorn då utfärdar en going concern-

varning finns risken att revisorn förlorar klienten (Chow & Rice, 1982; Citron & Taffler, 
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1992; Venuti, 2004). Detta kan skapa problem för revisorn som ska handla i ägarens intresse 

och samtidigt vara oberoende.  

2.7.2 Intressentteorin 

Intressentteorin innebär att företaget har en utbytesrelation till sina intressenter genom att 

företaget påverkar och påverkas av sina intressenter. Intressenterna har vissa förväntningar på 

företaget och företaget vill i sin tur visa upp tillfredsställande finansiell information för 

intressenterna (Deegan & Unerman, 2006). Revisorns roll i detta är att kvalitetssäkra 

företagets finansiella information som ges ut till intressenterna, och som intressenterna sedan 

använder när de ska fatta sina finansiella beslut gällande företaget. 

Intressentteorin delas in i två förgreningar, dels en etisk/normativ del och dels en positiv del 

som har ett synsätt mer ur ledningens perspektiv. Den etiska delen innebär att intressenter har 

vissa rättigheter, exempelvis rätten att få korrekt finansiell information från företaget. Om 

revisorn misslyckas med detta kan intressenterna få en felaktig bild av företaget. Den 

normativa delen klargör när ett företags ledning sannolikt tillfredsställer olika intressenters 

förväntningar (Deegan & Unerman, 2006). Ett företag kan inte tillgodose alla intressenters 

behov på ett rättvist sätt, därför prioriterar företaget de intressenter som anses viktiga, för att 

säkra sin egen överlevnad. Det finns ett samband mellan revisorns oberoende och det 

reviderade företagets storlek, vilket antyder att stora företag är inflytelserika intressenter för 

revisionsbyrån (Barbadillo et al, 2004). 
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3. Metod 

I följande kapitel motiveras val av ämne och metod. Vidare redogör vi för vår 

litteratursökning, urval, datainsamling och databearbetning. Dessutom presenteras källkritik 

samt att vi motiverar studiens validitet och reliabilitet. 

3.1 Val av ämne 

Denna uppsats har skrivits som en kompletterande studie till ett antal kandidatuppsatser som 

skrevs vid Mittuniversitetet under höstterminen 2010. Dessa skrevs inom ett forskningsprojekt 

som bedrevs vid Centrum för forskning och ekonomiska relationer (CER). Ett antal 

konkursbolag ingick i studierna, som fokuserade på typ II-fel, och undersökte bland annat 

revisorns oberoende och de faktorer som kan påverka detta. Vår studie kompletterar dessa då 

den utgår från företag som inte gått i konkurs, samt att den innehåller några nya aspekter på 

synen på revisorns oberoende.  

3.2 Val av metod 

För att kunna kartlägga andelen typ I-fel som begåtts av svenska revisorer bland finansiellt 

stressade företag samt pröva vilka faktorer som påverkat finansiellt stressade företag att byta 

revisor ansåg vi att den kvantitativa metoden lämpade sig bäst. Den kvantitativa metoden 

används ofta vid objektiva undersökningar som är statistiskt mätbara samt att den minimerar 

risken för slumpmässiga fel (Halvorssen, 2006). Alternativet till denna metod var att utgå från 

den kvalitativa metoden vilken oftast använder sig av ett mindre urval och därmed kan gå in 

mer på djupet kring undersökningsenheterna (Thurén, 2004). Vi ville kunna generalisera vårt 

urval och var därför tvungna att använda ett stort urval, varför den kvantitativa metoden var 

bäst lämpad (Halvorssen, 2006). Vid kvalitativa studier använder man sig inte heller av siffror 

eller tal (Backman, 2008). Något som är viktigt att komma ihåg är att vi endast undersökt 

finansiellt stressade företag, varför vi endast kan tala för den populationen.  

3.3 Litteratursökning 

Företagens årsredovisningar söktes fram genom databasen ”Affärsdata” som vi fick tillgång 

till via Mittuniversitetet. Vi använde oss också i stor utsträckning av vetenskapliga artiklar 

som vi hämtade från databasen ” Business Source Premier”. De vetenskapliga artiklarna är 

samtliga ”peer reviewed”, det vill säga granskade av sakkunniga. Dessa ansåg vi vara 

relevanta för vår studie eftersom de beskriver tidigare forskning kring ämnet. Litteratur inom 

ämnet revision samt regelverk och praxis har också till viss del använts. 

De sökord som använts är: ”going concern”, ”typ I-fel”, ”type one error”, ”auditor tenure”, 

”auditor independence”, ”agentteorin”, ”intressentteorin”, ”audit fees”. 

3.4 Urval 

Då vi inte hade möjlighet att undersöka alla företag i Sverige gjorde vi ett urval. Vi valde ut 

sju kommuner utspridda över landet, som studien baserats på. Valet av kommuner baserades 

dels på var de ligger geografiskt, då vi ville ha en spridning över landet för att de så bra som 

möjligt skulle spegla hela landet, dels på storlek då vi ville ha med stora kommuner med 

många företag för att underlätta vår sökning. De kommuner som valdes var Stockholm, 

Göteborg, Malmö, Örebro, Jönköping, Umeå och Sundsvall, där de fem första samtliga fanns 

med på listan över Sveriges största kommuner, och de två sista var Norrlands största 

kommuner. För att kunna generalisera sitt urval till en större grupp måste urvalet vara 

välmotiverat och representativt (Bryman & Bell, 2005). 

http://proxybib.miun.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=buh
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Vi valde att endast undersöka aktiebolag i Sverige, eftersom aktiebolag är skyldiga att lämna 

in en årsredovisning efter varje räkenskapsår och det var årsredovisningarna med tillhörande 

revisionsberättelser för bolagen som utgör grunden för vår studie. Revisionsplikten togs bort i 

november 2010 men detta är inget som har påverkat vår studie då företagen vid de aktuella 

årsredovisningarna vi tittat på var tvungna att ha revisor (bolagsverket.se). Vi valde att 

ytterligare avgränsa studien till att endast ta med företag med negativt (<0) eget kapital. Detta 

gjordes på grund av att negativt eget kapital är ett av de förhållanden som revisorn ska ta i 

beaktande när denne gör en bedömning av företagets förmåga till fortsatt drift, se tabell 1. 

Denna begränsning gjordes även för att minska antalet företag vi skulle kontrollera samt för 

att öka andelen going concern-varningar då alla ekonomiskt välpresterande företag sållades 

bort redan i inledningsskedet. Vidare valde vi att endast söka företag som var registrerade 

innan 2008 (<2008), då det var under det räkenskapsåret de skulle ha fått sin going concern-

varning. 

Den totala mängden företag vi undersökte var 6 827 stycken. Av dessa hittade vi 455 företag 

som fått en going concern-varning 2008. Det är dessa 455 företag vi utgått från när vi besvarat 

den första föreställningen angående andelen going concern-varningar. Övriga föreställningar 

besvarade vi utifrån ett underlag som bestod av företag som fått en going concern-varning för 

första gången under 2008. Till följd av detta föll 290 företag bort på grund av att de hade fått 

en going concern-varning även året innan. Mängden kvarvarande företag efter detta urval var 

165 stycken bolag. Dessa företag kallades för GC-gruppen, där GC var en förkortning av 

going concern och användes för att besvara föreställningarna 2 till och med 4.  

Utöver detta tog vi även fram en kontrollgrupp som bestod av lika många företag som 

urvalsgruppen. Denna kontrollgrupp skulle så långt som möjligt matcha GC-gruppen och 

användes för att besvara föreställningarna 2 till och med 4. För att ta ut kontrollgruppen 

matchade vi varje företag med ett företag i GC-gruppen beträffande storlek och bransch. Som 

mått på storlek valde vi omsättning eftersom det är ett ofta använt mått som även var lätt att 

söka på i Affärsdatabasen. Branschtillhörighet söktes fram via SNI-koder som klargjorde 

vilken verksamhet företaget bedriver. Om företaget hade flera SNI-koder valde vi den som 

passade bäst in med företagets förvaltningsberättelse. 

Eftersom tidigare forskning visat att finansiellt stressade företag är mer benägna att byta 

revisor (Krishnan & Stephens, 1995) är det möjligt att företagens val att byta revisor berott på 

finansiell stress och inte på att de fått en going concern-varning. För att jämförelsen skulle bli 

bättre använde vi oss därför av finansiellt stressade företag i kontrollgruppen. Då det inte 

finns någon allmänt vedertagen definition av finansiell stress, valde vi att använda oss av 

negativt eget kapital, som var det kriterium vi använde vid urvalet i GC-gruppen. På detta sätt 

bidrog urvalet av företag som är finansiellt stressade ytterligare till att kontrollgruppen 

matchade GC-gruppen. Nedan visas en figur som med siffror redogör för urvalsprocessen, 

genom att visa hur många företag som utrangerades i varje steg. 
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Figur 2. Urvalsprocessen. 

 

3.5 Databearbetning 

Nedan visas en figur som redogör för vilka statistiska tester vi använde oss av när vi arbetade 

i statistikprogrammet Minitab, samt förtydligar när de olika testerna har använts. 

 

 

Figur 3. Översikt över statistiska tester. 

3.5.1 Binär logistisk regression 

För att analysera sambandet mellan den beroende variabeln byte av revisor och de oberoende 

variablerna använde vi binär logistisk regression. Binär innebär att den variabel som är 

förklarad är en kategorivariabel och endast har två möjliga utfall, ”bytt” och ”ej bytt”. 

Analysen visar oddset för utfallet ”bytt”. Regressionsekvationen för modellen innehåller de 

statistiska deleffekterna och visar hur modellen är konstruerad samt hur den används. 
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Eftersom modellen innehåller flera förklarande variabler som är både kvalitativa och 

kvantitativa inkluderar den kombinationseffekter: 

Log(REVBYT)=a0+a1*LNOMS+a2*BIG4+a3*ÅR+a4*GC 

där 

REVBYT= 1 om företaget bytt revisor, 0 om det inte bytt, 

LNOMS= naturliga logaritmen av omsättningen, antal kronor, 

BIG4= 1 om revisionsbyrån 2008 tillhör Big 4, 0 om annan, 

ÅR= antal år som revisionsuppdraget varat, och 

GC= 1 om förstagångs going concern-varning, 0 om ingen varning. 

Tidigare forskning har visat att företagens storlek har ett negativt samband med benägenheten 

att byta revisor (Krishnan, 1994). På grund av detta är omsättning inkluderad som en 

kontrollfaktor i modellen, utöver att storleken även finns med när kontrollgruppen matchades 

med GC-gruppen. Även Big 4 inkluderades i modellen eftersom det enligt Geiger, 

Raghunandan och Rama (1998) finns belägg för att företag som har en Big 4-revisionsbyrå är 

mindre benägna att byta revisor. 

3.5.2 Two proportions och Two sample-t 

För att beräkna ett konfidensintervall och utföra ett hypotestest för skillnaderna mellan två 

proportioner är det lämpligt att använda two proportions-test. För att istället beräkna ett 

konfidensintervall för skillnaden mellan två populationers medelvärden användes det 

parametriska testet two-sample-t. Båda dessa tester prövar om skillnaden mellan två grupper 

är signifikant (Wild & Seber, 2000).  

3.5.3 Mann-Whitney 

Mann-Whitney test fungerar som ett alternativ till two-sample t-test när man inte kan anta 

normalfördelning. I vårt fall är n mindre än 30 vilket innebär att vi inte kan anta 

normalfördelning. Testet producerar icke-parametriska konfidensintervall och använder sig av 

medianer istället för medelvärden (Wild & Seber, 2000). 

3.5.4 P-värde 

För att kontrollera hur starkt stödet mellan sambandet av variablerna är har vi använt oss av P-

värdet. Vår tolkning av P-värdet presenteras i tabellen nedan. 

Tabell 2. Gränser för tolkning av P-värde (Wild & Seber, 2000) 

Uppskattat P-värde Tolkning 

≤0,10 Visst stöd 

  0,05 Stöd 

≤0,01 Starkt stöd 

 

3.6 Datainsamling 

Vi letade själva fram alla årsredovisningar från databasen ”Affärsdata”. Vi tittade först på 

årsredovisningen från 2008, för att se om det förelåg någon going concern-varning. I de fall 
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företagen använt sig av brutet räkenskapsår valdes den årsredovisning som innehöll flest 

månader från 2008. Om going concern-varning förelåg kontrollerade vi om det fanns någon 

årsredovisning 2010, för att kunna se om företaget överlevt två räkenskapsår efter varningen. 

Om företaget hade överlevt kontrollerade vi om företaget hade samma revisionsbyrå som 

under 2008. För de företag som fått en varning 2008 kontrollerade vi också 

årsredovisningarna åren innan, så långt bakåt i tiden det var nödvändigt för att se hur länge de 

haft samma revisor. Dessutom undersökte vi vilket revisionsarvode som utgick 2010. Utöver 

detta togs även en kontrollgrupp fram genom en liknande sökning, dock hade dessa företag ej 

fått en going concern-varning för 2008. 

3.7 Kodning av datamängd 

Vi kodade alla företag som bytt revisor mellan 2008 och 2010 till 1, samt de som inte bytt 

revisor till 0. Om det var en annan påskrivande revisor och en annan revisionsbyrå hade de 

bytt revisor. Var det samma påskrivande revisor eller samma revisionsbyrå hade de inte bytt. 

Var det en annan påskrivande revisor, men samma revisionsbyrå hade de inte bytt. Var det 

samma revisor men en annan revisionsbyrå hade företaget inte bytt, eftersom detta tyder på att 

företaget väljer att vara sin revisor trogen trots dennes byte av arbetsgivare. Företagen som 

fått en varning för första gången kodades till 1 och företagen som inte fått någon varning 

kodades till 0. Detta innebar att GC-gruppen kodades till 1 och kontrollgruppen till 0.  

Arvodet och omsättningen kodade vi till dess faktiska värde, det vill säga vi skrev in hela 

summan av arvodet och omsättningen. Omsättningen omarbetades sedan i Minitab till den 

naturliga logaritmen av omsättningen för att den skulle kunna användas i den logistiska 

regressionsmodellen då den är känslig för stora värden. De företag som inte angett något 

revisionsarvode i årsredovisningen kodades till * då detta räknas som ett bortfall och utesluts i 

Minitab. Antalet år som företagen haft samma revisor skrevs in med dess värde som för 

samtliga företag var mellan 1 och 13 år.   

3.8 Operationalisering 

Genom operationaliseringen har vi formulerat regler för hur värden på de olika variablerna 

fastställts, det vill säga vi har fastställt hur de olika variablerna mäts. Sambandet mellan 

variablerna och hur dessa mäts i studien bestäms på detta sätt.  

Den förklarade variabeln i logistiska regressionen är dikotom (binär) och har endast två 

möjliga utfall, bytt eller inte bytt revisor. För att mäta detta jämförde vi vilken revisor eller 

revisionsbyrå som skrev under revisionsberättelsen 2008 med vem som skrev under 2010. De 

förklarande variablerna i den logistiska regressionen är huruvida företaget fått varning eller ej, 

storlek, tillhörighet till Big 4 samt revisionsuppdragets längd. Om företaget fått en varning 

eller inte klassificerades som en dikotom variabel och de möjliga utfallen var ”fått varning” 

eller ”inte fått varning”. Huruvida de fått en varning eller ej bedömdes utifrån den bedömning 

som gjordes vid uppsatserna som skrevs vid Mittuniversitetet förra året (se Nordqvist & 

Thunfors, 2010). De bedömde att om tvångslikvidation eller likvidation nämndes i 

revisionsberättelsen var det en going concern-varning. Vi har valt den något snävare 

bedömningen att revisorn uttryckligen måste skriva att företaget är likvidationspliktigt. 

Bedömningen gjorde vi för att den bättre tjänar syftet med vår studie, då en av studierna 

föregående år gjorde klassificeringar på going concern-varningens allvarlighetsgrad och de 

behövde därför inkludera de mildare formerna av going concern. 

Om företaget har fått en varning eller inte mättes genom att vi i årsredovisningen för 2008 

gjort en bedömning av om revisorn i revisionsberättelsen hade formulerat en going concern-
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varning eller ej. Företagets storlek är en kvantitativ förklarande variabel och mättes som dess 

omsättning i kronor. Omsättningen omarbetades sedan i Minitab till den naturliga logaritmen 

av omsättningen. Tillhörighet till Big 4 har mätts som en dikotom variabel med utfallen tillhör 

Big 4 och tillhör inte Big 4. Revisionsuppdragets längd är en kvantitativ variabel och har 

mätts i antal år, där vi kontrollerat årsredovisningarna bakåt och framåt i tiden för att se när 

byten skett. 

Arvodet mättes genom en kontroll av hur högt det totala arvodet var för 2010. Anledningen 

till att vi valde att mäta totala arvodet, och inte dela upp det i revisionsarvode och 

konsultarvode, är att tidigare studier har visat att resultatet blir detsamma med båda 

metoderna (Carey et al, 2008). För att förenkla vår studie valde vi då att använda totala 

arvodet eftersom vissa företag redovisar på detta sätt i årsredovisningen. Året 2010 valdes 

som det bästa måttet att använda för att se vilket arvode som den förra revisorn gick miste om. 

3.9 Källkritik 

Till största delen använde vi oss av vetenskapliga artiklar för att kunna utgå från tidigare 

forskning. Genom att endast använda artiklar som är ”peer reviewed”, ansåg vi att vi använt 

tillförlitliga artiklar. Vi använde oss också till viss del av läroböcker samt FAR:s regelverk, 

som inte har någon anknytning till tidigare forskning, men vi anser ändå att de varit 

nödvändiga genom att ge generell information kring teorier, regler och lagar. 

Vidare använde vi oss till viss del av äldre källor. Enligt Holme och Solvang (1997) är det 

viktigt att hela tiden ha i åtanke att äldre källor kanske inte är aktuella idag. Vi har därför hela 

tiden varit noggranna med att försöka värdera källans aktualitet.  

3.10 Validitet 

Validitet innebär att man mäter det man hade för avsikt att mäta och ingenting annat (Thurén, 

2004). Vi har vidtagit en rad åtgärder för att öka validiteten i vår studie. För att mäta revisorns 

oberoende har vi mätt andelen utfärdade going concern-varningar. Det är vanligt att mäta 

oberoendet genom revisorns benägenhet att utfärda going concern-varningar och metoden 

förekommer i flera studier (Barbadillo et al, 2004; Callaghan et al, 2009; Li, 2009). Att måttet 

är välanvänt bidrog till att öka studiens validitet. Svårigheten att bedöma om en going 

concern-varning har utfärdats, och om den kan anses som tydlig, har vi tacklat genom att 

utifrån de uppsatser som skrevs vid Mittuniversitetet höstterminen 2010 i samarbete med CER 

göra en liknande bedömning (se Nordqvist & Thunfors, 2010). 

Tidigare studier har definierat finansiell stress som negativt rörelsekapital, ibland kombinerat 

med andra faktorer för att ytterligare säkerställa att företagen är pressade ekonomiskt 

(Carcello & Neal, 2003; Carey et al, 2008; Hopwood et al, 1989). Det har dock inte varit 

möjligt att i databasen ”Affärsdata” utforma sökningen med rörelsekapital som ett kriterium. 

Finansiell stress har därför definierats som negativt eget kapital istället för negativt 

rörelsekapital i vår studie. Båda dessa är faktorer som revisorn beaktar vid bedömningen av 

företagets förmåga till fortsatt drift (se tabell 1) och det är inte troligt att utfallet för vår 

sökning i databasen skiljer sig väsentligt från det utfall som blivit om det varit möjligt att söka 

på negativt rörelsekapital. 

3.11 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att mätningarna är korrekt gjorda och tillförlitliga (Thurén, 2004). Vi 

kodade den insamlade informationen på ett samstämmigt sätt, då vi under hela arbetet med 

insamlingen av data har suttit tillsammans och fört diskussioner när svårigheter uppstått. 
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Bedömningen om going concern-varning utfärdats har baserats på de kandidatuppsatser som 

skrevs vid Mittuniversitetet under hösten 2010 i samarbete med CER, och då främst 

kandidatuppsatsen som studerade hur revisorn valde att formulera sig i revisionsberättelsen 

(se Nordqvist & Thunfors, 2010). Den tydliga formen av varning är, enligt bedömningen som 

gjorts utifrån denna uppsats, att revisorn antingen skriver en formulering enligt RS 570 som 

innehåller orden ”osäkerhetsfaktor” samt ”betydande tvivel”, eller att revisorn uttryckligen 

skriver att bolaget är likvidationspliktigt. Tack vare detta minimeras risken för 

internbedömarreliabiliteten, som enligt Bryman och Bell (2005) innebär att två författare gjort 

olika bedömningar av samma information. 

Vidare innebär reliabilitet att andra forskare ska kunna göra om vår studie och få liknande 

resultat (Eliasson, 2006). Vi har tydliggjort hur vi kodat vår datamängd samt redogjort för vårt 

tillvägagångssätt.  

Något som kunnat medföra fel i vår studie är att vi inte kunnat söka på de företag som haft 

negativt eget kapital under 2008 i databasen ”Affärsdata”. Vi har således varit tvungna att 

söka på företag som under 2010 hade negativt eget kapital, något som inte behöver innebära 

att företagen under 2008 var finansiellt stressade. De företag som däremot var finansiellt 

stressade 2008, men inte 2010, finns av denna anledning inte med i studien. 
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4. Empiri och Analys 

I detta kapitel presenteras studiens resultat både i form av tabeller samt i löpande texten. I 

kapitlet prövar vi även våra hypoteser, samt analyserar resultaten och jämför dessa med 

tidigare studier. 

 

4.1 Andel utfärdade varningar bland finansiellt stressade företag som fortlevt 

 

”Bland finansiellt stressade företag har en minoritet fått en going concern-varning utan att 

sedermera ha gått i konkurs.” 

 Föreställningen får stöd 

Tabell 3. Andelen going concern-varningar. 

 Ej GC GC Totalt 

Alla företag 6 372 (93,3%) 455 (6,7%) 6 827 (100%) 

 

I tabell 3 går att utläsa att av hela vårt urval på 6 827 finansiellt stressade företag är det 455 

företag, det vill säga 6,7 procent, som erhållit en going concern-varning 2008 men inte gått i 

konkurs under 2010 eller tidigare. Det är alltså mindre än hälften av företagen som fått en 

varning, vilket gör att föreställningen får stöd. I dessa 455 företag är inkluderat de som fått 

varning även 2007 och som vi därför sållat bort från kommande analyser. 

Resultatet av vår studie bekräftar att en minoritet av de finansiellt stressade företagen har fått 

en varning men inte gått i konkurs, vilket gör att föreställningen får stöd. Detta innebär att 6,7 

procent av de årsredovisningar vi kontrollerat innehöll en revisionsberättelse där revisorn 

antingen skrivit en going concern-varning enligt standardutformningen eller uttryckligen 

skrivit att företaget är likvidationspliktigt. Vår studie visar således att revisorerna i 455 fall av 

6 827 antingen faktiskt hade betänkligheter om företaget hade förmåga att fortsätta sin drift, 

eller valde att skriva att företaget är likvidationspliktigt, istället för att endast nämna 

kontrollbalansräkning eller hänvisa till lagtext. Detta kan tyda på att revisorer drar sig för att 

utfärda en going concern-varning, och istället väljer att endast efterfråga en 

kontrollbalansräkning eller hänvisa till lagtexten som gäller likvidationsplikten, där läsaren 

själv får utläsa att företaget troligen är likvidationspliktigt. Vi kan således se en problematik 

som skulle kunna ha sitt ursprung i teorierna som finns i intressentmodellen, att företaget är 

en viktig intressent för revisorn och att företagets behov och önskemål därför anses 

prioriterade att tillfredsställa. Eftersom utfärdandet av going concern-varningar ofta används 

som ett mått på revisorers oberoende (Barbadillo et al, 2004), och vi ser att revisorer drar sig 

för att utfärda varningar, tyder detta på att revisorernas oberoende varit påverkat negativt. 

De hot mot revisorns oberoende som brukar framföras är ofta av antingen ekonomisk eller 

social karaktär. Det har hävdats att revisorerna i vissa fall undviker att ge en going concern-

varning, trots att företaget sannolikt kommer att gå i konkurs, på grund av beroendet av 

revisionsarvodet (Citron & Taffler, 1992; Kida, 1980). Resultatet av vår studie styrker det 

som dessa studier har kommit fram till, eftersom andelen varningar var låg bland finansiellt 
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stressade företag. I valet hur den orena revisionsberättelsen ska utformas väljer revisorn i stor 

utsträckning att uttrycka sig i milda ordalag, istället för att skriva det som i många fall är 

sannolikt, det vill säga att företaget är likvidationspliktigt. Detta tyder på att revisorns 

oberoende är negativt påverkat, antingen genom finansiellt beroende som Citron och Taffler 

(1992) och Kida (1980) påvisat i sina studier, eller genom det sociala beroendet som Bamber 

och Iyer (2007) fann i sin studie. Vi kommer att återkomma till dessa två typer av beroende i 

analyserna av de följande föreställningarna. 

Eftersom tidigare studier kring frekvensen av typ I-fel undersökt hur stor andel av de företag 

som får en going concern-varning, som faktiskt går i konkurs (Mutchler & Williams, 1990; 

Nogler, 1995), är det inte möjligt att direkt jämföra dessa resultat med våra eftersom vi har 

valt olika sätt att mäta. 

 

4.2 Going concern-varningens påverkan på bytesfrekvensen 

 

”Finansiellt stressade företag som för första gången får en going concern-varning är mer 

benägna att byta revisor än liknande finansiellt stressade företag som inte får en going 

concern-varning.” 

• Föreställningen får visst stöd 

Tabell 4. Medelvärden på demografiska data. 

Variabel GC n=165 Kontrollgrupp n=165 P-värde skillnad 

Log omsättning 4,90 4,94 0,919 

Antal år 6,03 6,73 0,074 

Big 4 % 32 29 0,632 

Arvode sek 18222 12740 0,293 

 

I tabell 4 presenteras demografiska data för samtliga företag. Det skiljer inte mycket mellan 

GC-gruppen och kontrollgruppen i form av storlek (Log av omsättning) och vi ser att P-värdet 

för skillnaden är högt på 0,919. Revisionsbyråns storlek, här uttryckt som tillhörighet till Big 

4, är även den lika mellan GC-gruppen och kontrollgruppen med P-värdet 0,632. Det var 32 

procent av GC-gruppens företag som hade anlitat en Big 4 revisionsbyrå år 2008. 

Motsvarande siffra för kontrollgruppen är 29 procent. Dessa kontrollvariabler har alltså inte 

ett P-värde för skillnaden som understiger gränsvärdet 0,1. Vi ser dock att going concern-

gruppen hade något kortare genomsnittlig längd på revisionsuppdragen, 6,03 år mot 

kontrollgruppens 6,73 år. Därav P-värdet 0,074. 
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Tabell 5. Andelen företag som bytt respektive inte bytt revisor. 

GC-varning Byter revisor   

 Ja Nej Totalt 

Ja 27 (16,4%) 138 (83,6%) 165 (100%) 

Nej 14 (8,5%) 151 (91,5%) 165 (100%) 

 

I tabellen framkommer att 27 stycken, eller 16,4 procent, av de 165 finansiellt stressade 

företag som fått en going concern för första gången byter revisor. I kontrollgruppen, 

finansiellt stressade företag som inte fått en going concern-varning, är det 14 företag eller 

motsvarande 8,5 procent som bytt revisor.  

 

Tabell 6. Sammanfattande resultat för binär logistisk regression. 

Variabel Koefficient Oddskvot 95%     

Nedre 

KI         

Övre 

P-värde 

Log oms -0,01 0,99 0,90- 1,10 0,856 

Antal år -0,13 0,88 0,79- 0,98 0,021 

Big 4 -0,07 0,93 0,44- 1,99 0,859 

GC 0,68 1,98 0.99- 3,96 0,054 

G= 11,003 DF= 4 P-värde= 0,027 

 

Det låga P-värdet för modellen på 0,027 tyder på att responsvariabeln, det vill säga om 

företaget bytt revisor, beror på någon eller några av de förklarande variablerna. Variabeln som 

vi är intresserade av, going concern-varning, visar ett P-värde på 0,054 som är under 

gränsvärdet 0,1 och väldigt nära gränsvärdet 0,05. Detta tyder på att det finns ett visst 

samband att de företag som för första gången erhållit en going concern-varning är mer 

benägna att byta revisor än de som inte fått en varning. Under kontroll av andra faktorer som 

kan påverka finner vi alltså visst stöd för föreställningen. I tabell 6 kan vi också utläsa att 

variablerna omsättning och Big 4-tillhörighet inte påverkar företagens benägenhet att byta 

revisor då deras P-värden är 0,856 respektive 0,859. 

Intentionen att matcha företagen i GC-gruppen med företagen i kontrollgruppen ser ut att ha 

lyckats väl om man studerar siffrorna i tabell 3, där det inte skiljer mycket mellan grupperna 

för respektive variabel. Eftersom Log omsättning och tillhörighet till Big 4 visar höga P-

värden för skillnaderna mellan GC-gruppen och kontrollgruppen, 0,919 respektive 0,632, 

tyder detta på att det inte finns några skillnader mellan grupperna. Det går inte att bevisa att 

GC-gruppen och kontrollgruppen har olika värden på dessa variabler. Vi finner dock att GC-

gruppen hade något kortare revisionsuppdrag än kontrollgruppen, 6,03 respektive 6,73 år, 

vilket styrks av P-värdet 0,074. 
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I GC-gruppen var det 27 finansiellt stressade företag, motsvarande 16,4 procent, som valde att 

byta revisor.  I kontrollgruppen var motsvarande siffra 14 företag, eller 8,5 procent. 

Sammanfattningsvis är det högre andel i GC-gruppen än i kontrollgruppen som har bytt 

revisor, men skillnaden är ändå marginell. De flesta av resultaten stämmer väl överens med 

vad tidigare studier har kommit fram till (Carey et al, 2008; Geiger et al, 1998). Resultatet för 

GC-gruppens bytesandel stämmer dock inte med resultatet från studien som Geiger et al. 

(1998) presenterade. Av deras GC-grupp hade 21,8 procent bytt revisor. Skillnaden beror 

troligtvis på skillnader mellan system i olika länder då deras studie är gjord i USA och 

revisionsberättelsen utformas annorlunda där. De har utgått från en formulering som är 

snävare än vår när de har letat fram företag som fått going concern-varning. 

Responsvariabeln byte av revisor är positiv (koefficient 0,68) och uppvisar ett P-värde på 

0,054 som ger ett visst stöd för föreställningen, och bekräftar den tidigare forskningen som 

gjorts (Carcello & Neal, 2003; Carey et al, 2008; Louwers et al, 1999). Sambandet mellan 

going concern-varning och byte av revisor är inte långt från gränsen 0,05 som hade visat att 

föreställningen får stöd. Det är dock långt från det starka samband som Carey, Geiger och 

O’Connell (2008) påvisade i sin studie där P-värdet var 0,009. Vi kommer således fram till 

liknande resultat men sambandets styrka blir helt olika. Vår studie har initialt samma resultat 

som deras studie när man endast jämför de andelar som presenteras i tabell 4 med 

motsvarande andelar i deras studie, det vill säga hur många procent som har bytt eller inte bytt 

revisor i respektive grupp. För de företag som fått varning och sedan bytt var andelen närmast 

identisk med deras, samtidigt som andelen för de företag som inte fått någon varning visade 

en skillnad på 1,3 procentenheter. Skillnaden var dock sådan att den snarare bör stärka vårt 

resultat än försvaga det, eftersom differensen mellan GC och ej GC i vår studie var en procent 

högre än i deras studie. På grund av detta kan slutsatsen dras att det är de kontrollvariabler 

som finns med i den logistiska regressionen som gör att resultatet i slutändan skiljer sig så 

markant. Vi har tagit med en variabel som de inte hade med, det vill säga hur längden på 

revisionsuppdraget påverkar bytesfrekvensen, samt att vi har uteslutit en av de variabler som 

de hade med vilket kan påverka utfallet av modellen. 

Resultatet tyder på att det kan finnas viss risk för att företag som för första gången fått en GC-

varning väljer att byta revisor på grund av varningen. Det betyder i sin tur att revisorns 

oberoende kan påverkas negativt, vilket stämmer överrens med vad tidigare studier kommit 

fram till (Blay, 2005; Lu, 2006). Om revisorn är ekonomiskt beroende av sin klient, kan 

revisorn enligt agentteorin följa ledningens direktiv och på så sätt godkänna en felaktig 

årsredovisning, på grund av rädsla för att bli utbytt. Eftersom föreställningen endast får visst 

stöd, tyder detta på att revisorerna inte behöver oroa sig för att företaget ska byta revisor i 

någon större utsträckning. Det kan finnas andra faktorer som väger tyngre när företaget gör 

sitt val att byta eller inte byta revisor. 

4.3 Längden på revisionsuppdragets påverkan på bytesfrekvensen 

 

”Finansiellt stressade företag som haft samma revisor under en längre tid är mindre 

benägna att byta revisor än de som haft revisorn under kortare tid.” 

 Föreställningen får stöd 
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Tabell 7. Andelen företag som bytt uppdelat efter antal år 

Antal år Antal som bytt Antal år Antal som bytt 

1 8 (19,5%) 7 3 (7,3%) 

2 7 (17,1%) 8 3 (7,3%) 

3 2 (4,9%) 9 4 (9,8%) 

4 4 (9,8%) 10 1 (2,4%) 

5 2 (4,9%) 11 4 (9,8%) 

6 3 (7,3%) 12 0 (0%) 

 

19,5 procent av de företag som valde att byta revisor till förmån för en annan gjorde det efter 

att uppdraget varat i ett år. Det var inga företag som bytte revisor när uppdraget hade varat 

tolv år eller längre. Under åren där emellan är procenten relativt jämnt fördelad. Vi ser att de 

två högsta bytestalen är efter första och andra året, vilket ger en viss indikation på att vår 

hypotes kan stämma.  

Som vi kan utläsa ur tabell 6 är P-värdet för variabeln antal år som revisionsuppdraget varat 

0,021 vilket innebär att det finns ett samband mellan byte av revisor och längden på 

uppdraget. Oddskvoten är 0,88 och eftersom variabeln är kvantitativ innebär det att oddset för 

byte minskar med 12 procent för varje år som revisionsuppdraget varar. Variabeln är 

signifikant och negativ (koefficient -0,13), vilket gör att föreställningen får stöd. 

Vårt resultat visar att vi får stöd för föreställningen att företag som haft samma revisor under 

en längre tid är mindre benägna att byta revisor än de som haft revisorn under kortare tid.  

Som framgår i Tabell 7 är det ingen som haft samma revisor i tolv år eller längre och sedan 

bytt revisor. Det vanligaste är, enligt vår studie, att företagen byter revisor efter ett eller två år. 

Vidare är P-värdet för variabelns påverkan på bytet 0,021 vilket tyder på att det finns ett 

samband mellan hur länge ett företag haft samma revisor och benägenheten att byta. Då vi 

inte hittat någon tidigare studie kring detta, varken nationellt eller internationellt, kan vi inte 

jämföra vårt resultat med någon tidigare studie.  

Att företagen som haft samma revisor under en längre period inte byter revisor skulle kunna 

förklaras genom agentteorin, det vill säga att det har skapats en principal-agentrelation. Med 

stöd i agentteorin agerar revisorn som en ekonomisk agent för företaget, principal-

agentrelationen väger tyngre än going concern-varningens påverkan när företaget 

(principalen) väljer huruvida det ska byta revisor eller ej. 

Bamber och Iyer (2007) konstaterade i sin studie att revisorns oberoende hotas av att revisorn 

identifierar sig med företaget, eftersom en nära relation kan leda till att revisorn lättare 

samtycker med företagets åsikter. Resultatet från vår studie stärker antagandet att det uppstår 

ett band mellan revisorn och företaget, även om vår studie är inriktad på företaget och dess 
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relation till revisorn. I arbetet med att gå igenom årsredovisningarna såg vi en tendens att 

företagen följde sin revisor troget, när revisorn bytte arbetsgivare från en revisionsbyrå till en 

annan. Företagens ovilja att byta ut en revisor som de haft under en lång period tyder, på att 

förhållandet dem emellan är viktigt. Oviljan att byta ut revisorn som de haft länge kan 

ytterligare stärka det sociala beroendet som revisorn känner gentemot företaget, då det 

uppenbarligen finns en vilja från företagens sida att upprätthålla en lång relation. För att 

säkerställa en hög kvalitet är det nödvändigt för revisorn att ha kännedom om företaget och 

dess verksamhet, vilket uppnås genom de långa uppdragen. Konflikten som kan uppstå när 

revisorns oberoende hotas av det sociala beroendet är svår att lösa, då den är inbyggd i 

systemet. Revisorn måste å ena sidan lära känna företaget för att kunna utföra ett bra arbete, 

men ska å andra sidan vara oberoende. 

 

4.4 Revisionsarvodets storlek 

 

”Revisorns förlorade revisionsarvode genom att finansiellt stressade företag byter revisor 

efter att för första gången fått en going concern-varning är större än de förlorade 

intäkterna från liknande finansiellt stressade företag som inte fått en varning.” 

 Föreställningen får inget stöd 

Tabell 8. Sammanfattning av arvoden, sek. 

 GC Kontrollgrupp 

Bytt 277 564 (n=15) 105 659 (n=10) 

Ej bytt 1 508 208 (n=83) 1 044 577 (n=93) 

Totalt arvode 1 785 772 (n=98) 1 150 236 (n=103) 

Median bytt 12 000 8 717 

P-värde= 0,1202 

De femton företag som bytt revisor i GC-gruppen betalade 277 564 kronor i arvode till sina 

nya revisorer 2010. De tio företag som bytt revisor i kontrollgruppen betalade 105 659 kronor 

i arvode till sina nya revisorer. Medianvärdena är 12 000 respektive 8 717 kronor, vilket visar 

på en skillnad. Eftersom vi inte kan anta normalfördelning då n< 30 används det icke 

parametriska testet Mann-Whitney. Testet visar dock att föreställningen inte får stöd eftersom 

P-värdet för skillnaden mellan de två medianerna hamnar på 0,1202. I undersökningen har vi 

sållat bort de företag som inte hade angivit arvode för 2010 i årsredovisningen. 

Vi har inte kunnat påvisa att revisorns förlorade revisionsarvode genom att företaget byter 

revisor efter att för första gången fått en going concern-varning är större än de förlorade 

intäkterna från liknande finansiellt stressade företag som inte fått en varning. De femton 

företagen i GC-gruppen betalade 277 564 kronor i arvode till sina nya revisorer, till skillnad 

från de tio företag i kontrollgruppen som betalade 105 650 kronor i arvode till sina nya 

revisorer. Dessa företag, som är de som angivit revisionsarvode i sina årsredovisningar, visar 

ett P-värde på 0,1202 för skillnaden mellan de två medianerna.  
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Carey et al. (2008), som undersökte den australiska marknaden, kom till skillnad från vår 

studie fram till att revisorer som begått ett typ I-fel förlorade proportionellt mer i uteblivet 

arvode än de revisorer som inte utfärdat någon varning. Vi har inte kunnat påvisa detta 

samband, vilket är en aning ologiskt eftersom vi har påvisat ett samband, om än svagt, att 

varningen gör att företagen är mer benägna att byta. Ett av hoten mot revisorns oberoende 

som har identifierats är revisorns beroende av arvodet, det vill säga ett finansiellt beroende. 

Eftersom föreställningen inte får stöd ser vi inte att revisorn har anledning att dra sig för att 

utfärda varningar på grund av rädsla att förlora arvodet, och det borde därför inte heller finnas 

något finansiellt beroende i någon större utsträckning. Vi ser heller inte att det finns fog för 

den problematik som Basioudis et al. (2008) beskriver, att revisorn på grund av beroendet av 

arvodet skriver en ren revisionsberättelse. Att föreställningen inte får stöd kan bero på att 

många årsredovisningar inte innehöll uppgifter om arvodet och resultatet baserades därför på 

ett litet antal företag. Det kan även bero på att vi inte har använt samma statistiska metod som 

Carey et al. (2008) för att undersöka skillnaden, då vi inte lyckats finna den litteratur som de 

hänvisar till.  
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5. Slutsats 

I detta kapitel presenteras slutsatserna av vår studie. Vi ger också förslag till vidare forskning 

utifrån de resultat vi kommit fram till. 

5.1 Slutsats 

Vår studie visar att 6,7 procent av de finansiellt stressade företag vi undersökt fått en going 

concern-varning men inte gått i konkurs. Vårt resultat av studien kring frekvensen av going 

concern-varningar styrker påståenden från tidigare studier att revisorer drar sig för att utfärda 

varningar. Detta trots att företagen är finansiellt stressade. En slutsats som känns rimlig att dra 

utifrån vårt resultat är att revisorerna inte är så oberoende som de borde vara, eftersom 

andelen varningar hade kunnat vara högre med tanke på företagens finansiella situation. 

Eftersom vi inte hittat någon tidigare studie kring detta kan vi inte jämföra resultatet och dra 

slutsatser utifrån eventuella skillnader. Av de företag vi kontrollerade var det 455 stycken som 

hade en felaktig bedömning av företagens fortsatta drift. Även om det är svårt att göra 

jämförelser på grund av bristen på tidigare forskning är det fler företag än vi i 

inledningsskedet hade förväntat oss. 

Föreställningen att going concern-varningen har påverkan på byte av revisor fick visst stöd. 

Företagen uppvisar en viss ökning i benägenheten att byta revisor om de erhåller en going 

concern-varning. Eftersom vi får ett visst stöd för vår föreställning kan vi utifrån detta anta att 

det finns ett visst finansiellt beroende och att revisorn på grund av detta kan ha anledning att 

avstå från att utfärda en going concern-varning. Vi har i bedömningen av going concern-

varningen inte tagit med den mildare varianten, vilket gör att det som revisorn enligt lag är 

skyldig att skriva, inte enligt våra definitioner varit någon varning. Det är inte troligt att going 

concern-varningens påverkan på revisorsbytet har några andra konsekvenser för revisorn än 

risken att förlora arvodet, det vill säga att det påverkar det finansiella beroendet.  

Det fanns ingen tidigare forskning som hade undersökt hur revisionsuppdragets längd 

påverkade finansiellt stressade företags benägenhet att byta revisor. Vi har i vår studie kunnat 

konstatera att företagen som under en lägre period haft samma revisor är mindre benägna att 

byta revisor än de som haft revisorn under en kortare period, vilket ger stöd till 

föreställningen. Längden på revisionsuppdraget motverkar effekten av going concern-

varningen på bytet av revisor i regressionsmodellen. Men eftersom ett långt revisionsuppdrag 

kan medföra att det uppstår ett socialt beroende istället, är det heller ingen lösning på 

problemet med revisorers oberoende. Vår slutsats är att när det finansiella beroendet minskar, 

ökar istället det sociala beroendet. 

Vi finner inget stöd för föreställningen att revisorer som utfärdat en going concern-varning för 

första gången förlorar mer i form av uteblivet arvode, än de revisorer som inte utfärdat någon 

varning till finansiellt stressade företag. Detta trots att vi fann ett visst samband mellan 

varningen och företagens benägenhet att byta revisor. Detta tyder på att trots att företagen i 

viss utsträckning väljer att byta revisor efter att för första gången ha erhållit en going concern-

varning, har detta inga större ekonomiska konsekvenser för revisorn. Vårt resultat står i strid 

mot tidigare forskning (Carey et al, 2008). 

5.2 Förslag till fortsatt forskning 

Då vår studie har kartlagt andelen going concern-varningar genom att kontrollera en 

population av finansiellt stressade företag, kan det vara av intresse att utföra en studie som 

kartlägger andelen typ I-fel genom samma tillvägagångssätt som Mutchler och Williams 
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(1990) samt Nogler (1995). Eftersom de har utgått från företag som fått going concern-

varning och utifrån dessa kontrollerat hur många som gått i konkurs, går det att göra en 

motsvarande studie på svenska bolag för att det ska bli möjligt att göra jämförelser 

internationellt. 

Vidare kan det vara intressant att utöka studien om going concern-varningens påverkan på 

företagens benägenhet att byta revisor, till att undersöka den orena revisionsberättelsens 

påverkan. Detta fortfarande under kontroll av andra faktorer som kan påverka, som till 

exempel revisionsuppdragets längd. Det blir då även möjligt att kontrollera om de företag som 

bytt revisor har fått en ren revisionsberättelse till följd av bytet, och på detta sätt undersöka 

om revisorer är mindre benägna att skriva orena revisionsberättelser vid förstagångs 

revisioner. 

För att undersöka om det verkligen stämmer att kvaliteten på revisionen blir bättre med ett 

längre revisionsuppdrag vore det intressant att göra en studie som undersökte om kvaliteten 

blir bättre med antalet år som revisorn innehaft uppdraget. Som mått på kvalitet skulle det då 

vara lämpligt att använda andelen typ I-fel eller andelen typ II-fel. Av praktiska skäl kanske 

det vore enklare att utgå från typ II-felen eftersom det då skulle behövas en omfattande mängd 

data och dessa är lättare att hitta. 
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