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Under 2000-talet gick flera företag i konkurs. Detta väckte investerarnas intresse för 
revisorernas uttalanden och i synnerhet för revisorernas uttalanden om företagens 
förmåga att fortsätta verksamheten. Enligt den internationella revisionsstandarden 
ISA 570 ska revisorerna bedöma företagens fortsatta drift och ge en anmärkning om 
saken om de tvekar på företagets förmåga att fortsätta verksamheten.  

Tidigare forskningar har kommit fram till att andelen anmärkningar om fortsatta 
driften för konkursföretag ökat efter skandaler, som t.ex. Enron skandalen 2001 och 
den finansiella krisen som började år 2007. I denna avhandling undersöks hur andelen 
anmärkningar om fortsatta driften skiljer sig mellan tiden före den finansiella krisen, 
tiden under själva krisen samt en lång period efter krisen. Listade företag i USA som 
gått i konkurs under perioden 2005–2018 undersöks. Detta resulterar i 290 företag.   

En logistisk regressionsmodell används för att undersöka om sannolikheten för att 
företaget får en anmärkning om fortsatta driften före konkursen skiljer sig mellan 
undersökningsperioden. Resultaten från regressionsanalysen där 
undersökningsperioden indelas i fem perioder tyder på att det inte finns skillnader 
mellan tidsperioden och sannolikheten att företaget får en anmärkning om fortsatta 
driften. Däremot då undersökningsperioden indelas i tre tidsperioder verkar det som 
om sannolikheten att få en anmärkning om fortsatta driften är större under perioden 
2005–2008 i jämförelse med perioden 2014–2018. Även resultaten från 
tilläggsanalysen med färre kontrollvariabler tyder på att sannolikheten att få en 
anmärkning om fortsatta driften är större under tiden för den finansiella krisen i 
jämförelse med tiden före krisen. Undersökningen undersökte även övriga faktorer 
som kunde inverka på sannolikheten att få en anmärkning om fortsatta driften än 
tidsperioden. Övriga faktorer som ökar på sannolikheten att få en anmärkning om 
fortsatta driften är ifall företaget har ett negativt rörelsekapital samt ifall företaget fått 
en anmärkning om fortsatta driften även året innan.  

Nyckelord: revision, fortsatt drift, ISA 570, SAS 132, typ 2 

rapporteringsfel, finansiella krisen 
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1 INLEDNING 

Revision finns till för att ge information till omvärlden. Till skillnad från till exempel 

median, som även tilldelar information, har revisorerna tillgång till intern information. 

Revisorerna brukar även möta företagets ledning och därmed kan revisorerna anses ha 

mycket information om deras kundföretag.  (Bae, Dhaliwal & Lamoreaux 2017) 

Revisorernas uppgift är därmed att öka på förtroendet på informationen ledningen ger 

ut, det vill säga bokslutet, och på det sättet kan investerarna bättre lita på informationen 

och göra beslut om att investera i företaget eller inte. (Bae et al. 2017; International 

Federation of Accountants IFAC 2019, ISA 200)   

På grund av de osäkrare tiderna för företagen under 2000-talet har investerarnas 

intresse för revisorernas uttalanden vuxit. Detta har även väckt diskussioner om 

revisorernas roll i att bedöma om företagen kommer att fortsätta verksamheten, eller 

med andra ord bedöma företagens fortsatta drift. (Carson, Fargher, Geiger, Lennox, 

Raghunandan & Willekens 2013) Enligt bland annat Lennox (1999) borde revisorernas 

roll bara vara att varna investerarna ifall det ser ut som att företaget kan gå i konkurs. 

Investerarna tänker igen att revisorernas anmärkningar om fortsatta driften kan ses som 

konkursvarningar (Robertson & Houston 2010). Detta har lett till att revisorerna under 

2000-talet fått en hel del kritik om sina uttalanden och revisorernas skicklighet har 

ifrågasatts varje gång det sker oväntade konkurser i och med att bedrägerifall avslöjats. 

(Fargher & Jiang 2008; Sikka 2009)  

Diskussioner har även förts om nyttan av att revisorerna ger uttalanden om företagens 

fortsatta drift. Revisorerna har tillgång till information som inte är tillgängligt för alla, 

vilket kan vara till nytta i bedömningen om företagets fortsatta drift. Däremot är 

revisorerna utbildade att granska företagets händelser, inte att bedöma om företaget går 

i konkurs eller inte. Därmed kan det hända att informationen revisorerna ger i och med 

uttalandet om fortsatta driften inte hämtar mervärde till det investerarna redan vet. 

(Menon & Williams 2010) Dessutom hävdar Casterella, Lewis och Walker (2000) att 

revisorerna själv tycker att de inte borde vara på deras ansvar att förutspå om företagen 

går i konkurs eller inte. Revisorernas uppgift är att granska att allt i bokslutet ger en sann 

och trovärdig bild av vad som hänt och inte förutspå framtiden. (Casterella, Lewis & 

Walker 2000)  

I början av 2000-talet gick flera stora företag i konkurs, bland annat Enron år 2001 efter 

att ha blivit fast för bedrägeri. Året därpå gick även Enrons revisionsföretag Arthur 
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Andersen i konkurs på grund av att inte ha rapporterat till omvärlden om Enrons 

problem och därtill fanns det ännu problem med revisorernas oberoende i fallet (Healy 

& Palepu 2003). Efter dessa stora skandaler börjades det på olika håll i världen och 

ifrågasätta revisorernas skicklighet på grund av att de inte rapporterat att företagen 

möjligtvis har problem med att fortsätta verksamheten. (Fargher & Jiang 2008) År 2002 

utgavs Sarbanes-Oxley Act lagstiftningen för att noggrannare reglera revisionsarbetet. 

Den nya lagen satt bland annat noggrannare krav på revisorernas oberoende samt på 

revisorernas krav att rapportera om företagens interna kontroller och hur bra de 

fungerar för att förhindra bedrägerifall. (Sarbanes-Oxley Act 2002)   

Efter de stora skandalerna började revisorerna ge fler uttalanden åt företagen om att de 

tvekar på att företagen fortsätter sin verksamhet, det vill säga anmärkningar om fortsatta 

driften. Detta ledde däremot till det att även företag som inte gick i konkurs fick 

varningar av revisorerna om deras fortsatta drift. (Fargher & Jiang 2008) Inte heller 

detta hjälpte revisorerna att förbättra sitt rykte. I synnerhet företagen vars fortsatta drift 

ifrågasatts av revisorerna var inte nöjda med varningarna och de kunde till och med 

besluta att byta revisor. (Carcello & Neal 2003) Dock räckte inte den konservativare 

revisonen med fler anmärkningar om fortsatta driften så väldigt länge, utan redan efter 

år 2003 började antalet varningar om företagens fortsatta drift sjunka. (Fargher & Jiang 

2008; Feldmann & Read 2010)  

Även efter den finansiella krisen som började år 2007 gick flera företag i konkurs (Carson 

et al. 2013). Flera företag som inte fått en anmärkning om fortsatta driften av revisorerna 

gick ändå i konkurs kort efter uttalandet. Revisorerna blev kritiserade för att inte ha 

märkt eller avslöjat att företagen har finansiella svårigheter. Omvärlden började igen 

ifrågasätta revisorernas roll och oberoende samt revisionskvaliteten. (Sikka 2009) 

1.1  Problemområde 

Revisorerna ska ge ett uttalande om företagets fortsatta drift på basen av olika 

revisionsprocesser de har utfört. Det är även viktigt att bedöma informationen från 

ledningen och om det verkar som om ledningen har planer på att eventuellt minska på 

verksamheten. Ifall revisorerna anser att det finns tvivel om att företaget kommer att 

fortsätta verksamheten, måste revisorerna ta det i beaktande i revisionsuttalandet 

genom att ge en anmärkning om saken. (IFAC 2019, ISA 570) Om revisorerna ger ett fel 

uttalande om företagets fortsatta drift uppstår typ 1 fel eller typ 2 fel (Geiger & Rama 

2006). Typ 1 fel uppstår då revisorerna ger en varning om att verksamheten inte 
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eventuellt kommer att fortsätta, men företaget går ändå inte i konkurs. Typ 2 fel uppstår 

däremot då företaget går i konkurs, men revisorerna har inte gett en varning om 

företagets fortsatta drift i sin rapportering. (Carson et al. 2013)   

Typ 1 och typ 2 rapporteringsfel kan även uppstå då det sker oväntade händelser, som 

till exempel rättegångar, åt företaget efter att revisorerna gett sitt uttalande. Därmed 

betyder det inte alltid att revisorerna har gett ett fel uttalande då typ 1 och typ 2 fel 

uppkommer. (Geiger & Rama 2006) Trots detta brukar ändå investerare och andra 

intressenter för företaget anse att dessa fel är revisorernas rapporteringsfel. (Chen & 

Church 1992)   

Enligt bland annat Carcello och Neal (2003) samt Carson et al. (2013) kan dessa fel bli 

dyra för revisorerna. Vid typ 1 fel då revisorn ger ett modifierat uttalande om företagets 

fortsatta drift och företagets ledning anser att det inte finns tvivel om att deras 

verksamhet skulle fortsätta normalt, kan företaget till och med besluta att byta revisor 

(Carcello & Neal 2003). Undersökningen av Carey, Geiger och O’Connell (2008) kom 

fram till att det finns ett positivt samband mellan en anmärkning om fortsatta driften 

och byte av revisor.  Däremot om företaget går i konkurs utan att revisorerna gett ett 

modifierat uttalande om företagets fortsatta drift, kan det vara till stor skada för 

revisorernas rykte, vilket kan inverka negativt på fortsatta uppdrag. (Carson et al. 2013; 

Geiger & Rama 2006)   

Förutom för revisorerna har rapporteringsmisstagen även konsekvenser för själva 

kundföretaget (Geiger & Raghunandan 2001). Att företaget får en anmärkning om att 

revisorerna tvekar på att verksamheten kommer att fortsätta har i synnerhet en inverkan 

på företagets marknadsvärde. Dessutom kan det inverka negativt på företagets 

kreditvärdighet och det kan det försvåra företagets möjligheter att få nya lån. (Menon & 

Williams 2010)  

Revisorns fel uttalande om företagets fortsatta drift har dessutom en inverkan på 

revisionskvaliteten, trots att det inte alltid är en så lätt uppgift för revisorn att säga om 

företaget fortsätter sin verksamhet eller inte. Då revisorerna ger en anmärkning om 

fortsatta driften åt ett företag som inte därefter går i konkurs (typ 1 fel) eller om revisorn 

inte ger en anmärkning om fortsatta driften åt ett företag som går i konkurs (typ 2 fel), 

har det en negativ effekt på kvaliteten på revisionen. (Hardies, Vandenhaute & Breesch 

2018)  
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Flera tidigare forskningar har undersökt träffsäkerheten på revisorers uttalande om 

företagens fortsatta drift. Bland annat Geiger, Raghunandan & Rama (2005) kom fram 

till att av företagen i USA som går i konkurs, ger revisorerna endast ett modifierat 

uttalande om företagets fortsatta drift i 54% av fallen. I en motsvarande undersökning 

gjord av Read och Yezegel (2016) i USA, kom forskarna fram till att 65% av 

konkursföretagen fick en anmärkning om fortsatta driften. I undersökningen gjord av 

Hardies et al. (2018) för den belgiska marknaden, fick bara 31% av konkursföretagen en 

anmärkning om fortsatta driften. Däremot har undersökningar som undersökt typ 1 felet 

kommit fram till att 80–90% av företagen som fått ett modifierat uttalande om fortsatta 

driften inte gått i konkurs under det påföljande året. (Carson et al. 2013).  

Mycket har undersökts i hur träffsäkerheten på revisorers uttalande om fortsatta driften 

skiljer sig mellan tiden direkt före och efter Enron skandalen, men hur situationen ser ut 

idag i jämförelse med tiden sedan den finansiella krisen har inte undersökts så mycket i. 

I denna avhandling undersöks träffsäkerheten på revisorers uttalande om fortsatta 

driften för listade företag i USA för perioden 2005–2018. Avhandlingen kommer att 

undersöka hur mängden revisorernas typ 2 fel, det vill säga företag som gått i konkurs 

men inte fått en anmärkning om fortsatta driften före konkursen, har förändrats efter att 

den finansiella krisen börjat och om sannolikheten för typ 2 fel är större eller mindre 

direkt efter att krisen började eller efter själva krisen. Tidigare undersökningar har 

kommit fram till att andelen anmärkningar om fortsatta driften ökade direkt efter att 

den finansiella krisen började år 2007 (Geiger, Raghunandan & Riccardi 2014). I denna 

avhandling undersöks om det finns skillnader mellan andelen anmärkningar om 

fortsatta driften under perioden direkt före den finansiella krisen, under den finansiella 

krisen samt efter den finansiella krisen ända fram tills år 2018.  

USA har valts som område, eftersom USA är en central marknad och konkurser för 

företag i USA kan ha stora följder även för flera andra länder. Därtill fokuseras i denna 

avhandling på att undersöka ifall företag som gått i konkurs fått en anmärkning om 

fortsatta driften eller inte före konkursen. Revisionsföretaget Arthur Andersens fall efter 

Enron skandalen är ett bra exempel på vad det kan i värsta fall leda till att revisorerna 

inte varnat omvärlden om att företaget möjligen går i konkurs genom att ge en 

anmärkning om fortsatta driften.  
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1.2  Syfte 

Syftet med avhandlingen är att undersöka om träffsäkerheten på revisorers uttalande 

om fortsatta driften för konkursföretag i USA skiljer sig mellan tiden före, under och en 

lång tid efter den finansiella krisen. 

 

1.3  Avgränsningar 

I denna avhandling undersöks hur träffsäkerheten på revisorers anmärkningar om 

fortsatta driften förändrats med tiden för listade konkursföretag i USA. Data för 

undersökningen har samlats från Compustat databas och perioden som granskas är 

2005–2018. Denna period har valts, eftersom det är intressant att se hur andelen typ 2 

fel, det vill säga företag som inte fått en anmärkning om fortsatta driften går i konkurs,  

förändrats sedan den finansiella krisen och om det finns några signifikanta skillnader 

mellan åren. Även två år före den finansiella krisen har tagits med för att undersöka om 

andelen anmärkningar om fortsatta driften skiljer sig mellan tiden före och under den 

finansiella krisen.  

Samplet i undersökningen kommer att bestå av 290 företag som gått i konkurs under 

undersökningsperioden. Finansiella företag har exkluderats från undersökningen, 

eftersom de har olika regleringar. Dessutom har även företag som saknar information 

om revisionsuttalanden i Compustat databasen raderats från samplet, för att inte 

missvisa på resultaten.   

1.4  Arbetets fortsatta uppläggning 

Avhandlingen fortsätter med att i kapitel 2 gås det noggrannare in på teorin om olika 

delområden inom revision. Därefter i kapitel 3 presenteras tidigare forskningar inom 

ämnet om träffsäkerheten på revisorers uttalande om fortsatta driften. I kapitel 4 

berättas om forskningsuppgifterna i undersökningen, det vill säga hur datainsamlingen 

görs, vad som är hypotesen i undersökningen, vilka variabler som är med i 

undersökningen och vilken metod som kommer att användas i undersökningen. I kapitel 

5 presenteras resultaten från undersökningen. Avhandlingen avslutas med att i kapitel 6 

sammanfatta hela avhandlingen samt med en kort diskussion om undersökningens 

inverkan på forskningsvärlden. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras först noggrannare vad revision är och vilka standarder som 

styr revisorernas arbete internationellt och i USA. Därefter berättas om 

revisionsprocessen och dess slutresultat, revisionsberättelsen, samt om de olika 

uttalanden revisorerna kan ge åt företagen. I det tredje avsnittet gås noggrannare in på 

principen om fortsatta driften och på orsaker varför företagen med större sannolikhet 

får en anmärkning om fortsatta driften.    

2.1  Definition på revision 

Revision är en process, vars uppgift är att ge information till omvärlden. Det är en 

oberoende och kompetent revisor som utför arbetet. Själva revisionsarbetet går ut på att 

samla bevis över olika påståenden om ekonomiska händelser och handlingar som 

företagets ledning ger ut. Revisorn ska bedöma om händelserna och handlingarna följer 

alla kriterier och standarder. Revisionsprocessens mål är revisionsberättelsen, där 

revisorn tar ställning till bevisen hen samlat och genom det kommunicera det hen fått 

fram till intressenterna. På detta sätt kan aktieägarna, ledningen, nya och gamla 

investerare, arbetstagarna och kreditgivarna få en säkerhet att informationen de får av 

företaget ger en trovärdig bild av verksamheten. (Bae et al. 2017; Eilifsen Messier, Glover 

& Prawitt 2014, s. 6–7, 12, 16)  

Revisionens uppgift är alltså att ge ett uttalande om bokslutet så att intressenterna kan 

lita på att innehållet är korrekt. Revisorerna ska ta reda på att bokslutet följer gällande 

lagstiftningen och att den ger en sann och trovärdig bild av verksamheten. Revisorerna 

gör detta genom att samla tillräckligt med bevis för att försäkra sig om att bokslutet inte 

innehåller några väsentliga fel, varken på grund av oavsiktliga fel eller på grund av 

bedrägeri. Då allt är som det ska kan revisorerna ge ett rent uttalande om bokslutet. Då 

revisorerna inte kan med tillräcklig säkerhet ge ett uttalande att bokslutet ger en sann 

och rättvisande bild av verksamheten, måste revisorn ge ett orent uttalande eller till och 

med avstå helt ifrån att ge ett uttalande. (IFAC 2019, ISA 200)  

Revisorernas uppgift kan även förklaras med agentteorin. I och med att företagen vuxit 

har flera företag en skild ledning som styr själva verksamheten och ägarna är separerade 

från ledningen.  Ledningen, eller agenterna, styr den dagliga verksamheten och ägarna 

finansierar verksamheten. Denna situation leder ofta till informationsasymmetrin 

mellan de två partierna, vilket betyder att ledningen oftast har mer information om 

företagets verkliga finansiella ställning och resultat än ägarna. Det att ledningen och 
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ägarna är två skilda grupper resulterar också oftast till det att de två grupperna har olika 

intressen för företaget. Ledningens kompensation är ofta bundet till företagets resultat 

och i hopp om att få bonusar kan ledningen göra beslut som inte är så bra för ägarna. 

Däremot kan ägarna minska på resurserna de ger åt ledningen för att spendera på 

företaget, eftersom de därmed kan minska på ledningens kompensation.  (Eilifsen et al. 

2014, s. 5–6; Jensen & Meckling 1976)  

För att minska på informationsasymmetrin måste ledningen redovisa åt ägarna hur det 

går för företaget. Ägarna övervakar ledningen genom detta. Dock kan ledningen 

manipulera rapporterna de ger ut. Det är här som revisionen spelar en viktig roll. För att 

ägarna ska kunna lita på de finansiella rapporterna ledningen ger ut, anställer de 

revisorer. Revisorerna samlar bevis på det som ledningen påstår i sina rapporter och ger 

till slut ut ett uttalande om rapporterna och därmed kan ägarna bättre lita på 

informationen i rapporterna och därmed minskar informationsasymmetrin.  (Eilifsen et 

al. 2014, s. 6–7)  

2.1.1 International Standards on Auditing (ISA)  

För att öka på trovärdigheten och objektiviteten på revisionsarbetet finns International 

Standards on Auditing (ISA) till. ISA standarderna klargör revisorns ansvar samt hur 

revisorn ska gå till väga för att följa sitt ansvar under revisionsprocessen. De är grunden 

till revisionsarbetet och styr revisorernas arbete under revisionsprocessen. Dock kan 

revisorn ibland vara tvungen att följa nationella lagar eller regulatoriska krav då dessa är 

i strid med ISA standarderna. (IFAC 2019, ISA 200)  

Bakom de internationella standarderna finns The International Auditing and Assurance 

Standards Board (IAASB), som är ett självständigt organ som grundats år 1978 och 

fungerar under International Federation of Accountants. Organets uppgift är att göra 

internationella standarder för revision, kvalitetskontroll och andra granskningsåtgärder. 

Hela verksamhetens syfte är att genom att uppgöra världsomfattande internationella 

standarder öka på trovärdigheten och entydigheten inom revisionen och granskningen. 

Allt detta förstärker på omvärldens syn på revisionen. (IFAC 2019)   

2.1.2 Code of Ethics  

Hela revisionsarbetet ska göras genom att följa vissa etiska principer och med att göra 

det, förstärker det omvärldens förtroende för revisorerna. Förutom nationella 

lagstiftningar har organet International Ethics Standards Board for Accountants skapat 
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handboken Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code), som innehåller 

grundläggande principer om hur revisorer ska uppträda. Under revisionsarbetet ska 

revisorn uppträda med integritet, objektivitet, professionell kompetens och vederbörlig 

omsorg, tystnadsplikt samt med ett professionellt uppträdande. (IFAC 2019, ISA 200)  

En viktig faktor som hjälper revisorn att uppträda enligt de nämnda principerna är att 

revisorn är oberoende av enheten som granskas. Detta betyder att revisorn inte ska ha 

någon slags relationer eller band med enheten förutom revisionsuppdraget, vilket kunde 

inverka på revisorns integritet och objektivitet eller vilket kunde försvåra revisorn från 

att behålla sig professionellt skeptisk. Revisorn ska både vara faktiskt oberoende, det vill 

säga att revisorn ska kunna vara professionellt skeptisk utan att några faktorer försvårar 

det, och vara synligt oberoende, det vill säga att det inte ska finnas faktorer eller 

omständigheter vilka kunde göra att det såg ut som om revisorns integritet, objektivitet 

eller professionella skepticism skulle vara hotade. (IESBA Code; IFAC 2019, SAS 200)  

2.1.3 Professionell skepticism och professionellt omdöme  

Revisorerna ska enligt den internationella standarden ISA 200 uppträda med 

professionell skepticism och professionellt omdöme. Dessa egenskaper är viktiga även 

vid bedömningen om företagets fortsatta drift. Att handla med professionell skepticism 

innebär att revisorn förhåller sig kritiskt till de revisionsbevis hen får samt att revisorn 

är uppmärksam för faktorer som kunde tyda på felaktigheter antingen på grund av 

misstag eller bedrägeri. Att handla med professionellt omdöme betyder att då revisorn 

drar slutsatser inom revisionsarbetet, ska hen använda den kunskap, erfarenhet samt 

utbildning hen har inom revision och andra relaterade ämnen som redovisning. (IFAC 

2019, ISA 200)  

Dessa ovannämnda principer är viktiga för att en bra revisionskvalitet ska nås i 

revisionsarbetet. Dock är inte ett för skeptiskt tänkande en bra sak med tanke på 

effektiviteten i revisionsarbetet. Om revisorn börjar ifrågasätta allt i revisionsarbetet kan 

det leda till att revisionsarbetet inte håller tidtabellen och budgeten. Därmed måste 

revisorn först bedöma omständigheterna och beroende på det bedöma hur mycket 

professionell skepticism som behövs. (Murray 2012)  

2.1.4 Statement on Auditing Standards (SAS)   

De internationella ISA-standarderna tillämpas av flera länder i världen, men de flesta 

länderna har även sina egna standarder för revision. Avhandlingens undersökning 
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undersöker företag i USA, där revisionsstandarderna Statement on Auditing Standards 

(SAS) styr revisionsarbetet. I USA finns kommittén Auditing Standards Board (ASB), 

som är en del av organet American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), 

och kommitténs uppgift är bland annat att utveckla och uppdatera 

revisionsstandarderna SAS. (AICPA s.a.) SAS standarderna ger instruktioner åt 

revisorerna om deras ansvar samt om de olika delarna i revisionsprocessen, så att de kan 

uppträda enligt de generellt accepterade revisionsstandarderna.  (AICPA 2018)  

2.2  Revisionsprocessen 

Revisionsarbetet är en process som går ut på att samla bevis om företaget och målet är 

att komma fram till ett uttalande om de finansiella rapporterna, det vill säga 

revisionsberättelsen. I slutet av revisionsprocessen ska revisorn även ta ställning till om 

det verkar som om företaget kommer att fortsätta sin verksamhet. Revisionsprocessen 

är indelad i olika faser och i detta avsnitt gås igenom de olika faserna i 

revisionsprocessen. (Eilifsen et al. 2014, s.16; IFAC 2019, ISA 570)  

2.2.1 Inledande uppdragsaktiviteter och planeringsskedet 

Redan före revisorn tar emot ett revisionsuppdrag ska det potentiella kundföretaget 

undersökas och även för gamla kunder ska revisorerna bestämma om de fortfarande vill 

fortsätta arbeta med kunden.  Revisorn ska bilda sig en uppfattning om den potentiella 

kunden genom att bland annat undersöka tillgängliga finansiella rapporter och genom 

att diskutera med de tidigare revisorerna. Revisorerna vill med undersökningarna 

komma fram till om det till exempel finns några områden som kräver speciell 

uppmärksamhet, om det finns några stora revisionsrisker inom vissa områden eller om 

företaget har problem med att fortsätta verksamheten. Med att göra inledande 

uppdragsaktiviteter, minskar revisorn på risken att några eventuella felaktigheter inte 

skulle märkas under revisionsprocessen. (Eilifsen et al. 2014, s.68–69; IFAC 2019, ISA 

220, ISA 300)  

Enligt ISA 300 ska revisorerna planera revisionsarbetet för att kunna göra arbetet så 

effektivt som möjligt, för att upptäcka eventuella felaktigheter och för att kunna fokusera 

på rätta ärenden (IFAC 2019, ISA 300). Vid planeringsskedet ska revisorn för det första 

upprätta en strategi för revisionsarbetet på basen av det revisorn kommit fram till under 

de inledande uppdragsaktiviteterna samt på basen av kunskapen om kundföretaget. 

Därtill ska revisorn bedöma affärsrisken för företaget samt bedöma andra faktorer som 
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inverkar på hur revisionsarbetet ska utföras, som till exempel strukturen på 

kundföretaget och eventuella lagbrott. (Eilifsen et al. 2014, s.75) 

Några till viktiga saker som revisorerna ska göra är att bestämma en lämplig nivå för 

väsentligheten samt att bedöma revisionsrisken. Revisorerna ska genom att förstå 

företaget och dess verksamhet bedöma hur stor risken för väsentliga felaktigheter är. 

Felaktigheterna anses vara väsentliga då de kunde om de inte blev upptäckta påverka 

olika ekonomiska beslut som görs på basen av informationen i de finansiella 

rapporterna. Ett exempel på sådana är om revisorerna inte upptäcker faktorer som 

kunde tyda på att företagets verksamhet inte kommer att fortsätta och kan därmed inte 

rapportera om dem. (IFAC 2019, ISA 320)  

Revisionsrisken är risken att bokslutet innehåller väsentliga felaktigheter trots att 

revisorerna gett ett omodifierat uttalande om bokslutet och den bildas av inneboende 

risken, kontrollrisken samt upptäcktsrisken. Inneboende risken är risken att 

bokföringen innehåller felaktigheter före de interna kontrollerna tagits i beaktande. 

Kontrollrisken är risken att företagets interna kontroller inte förhindrar eller upptäcker 

i tid väsentliga felaktigheter. Upptäcktsrisken är risken för att revisionsprocesserna inte 

upptäcker väsentliga felaktigheter. Revisorernas arbete är att bestämma en lämplig 

väsentlighetsnivå, bedöma hur stor revisionsrisk som kan accepteras, bedöma 

inneboende risken och kontrollrisken och därefter bildas på basen av dessa 

upptäcktsrisken. (Houston, Peters & Pratt 1999) 

2.2.2 Bedöm interna kontroller och utför granskningsåtgärder 

Företagets interna kontroller är kontroller som finns till för att ge säkerhet om olika 

faktorer inom företaget, som till exempel pålitligheten, genomsynligheten och 

exaktheten på finansiella rapporter. Interna kontrollerna finns till för att de som styr och 

leder organisationen ska kunna kontrollera vad som händer. Då de interna kontrollerna 

fungerar som de ska, förhindrar de att väsentliga felaktigheter uppkommer i de 

finansiella rapporterna, eller om sådana uppkommer blir de upptäckta med hjälp av 

kontrollerna. Detta igen hjälper revisorerna i deras arbete att bedöma existensen av 

väsentliga felaktigheter. (Eilifsen et al. 2014, s.176; IFAC 2019, ISA 315)  

Revisorerna ska bedöma de interna kontrollerna och beroende på hur bra de fungerar, 

utföra olika granskningsåtgärder på processerna i företaget.  Olika granskningsåtgärder 

används för att samla tillräckligt och ändamålsenligt bevis på de olika processerna. 

Kontrolltester används för att testa de interna kontrollernas effektivitet. Därtill används 
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olika substansgranskningsåtgärder för att upptäcka eventuella väsentliga felaktigheter. 

Substansgranskningarna indelas i detaljtester som används för att testa olika 

transaktionsklasser och kontobalanser, samt i analytiska granskningar som används för 

att analysera både finansiellt och icke-finansiellt data. (Eilifsen et al. 2014, s.186–187; 

IFAC 2019, ISA 330, ISA 520) 

2.2.3 Slutför revisionen 

I det näst sista skedet i revisionsprocessen ska revisorn ytterligare utföra några åtgärder. 

Revisorn ska bedöma om eventuella händelser som kunde inverka på de finansiella 

rapporterna sannolikt inträffar mellan bokslutsdagen och datumet då revisorn ger sitt 

uttalande eller om det är sannolikt att sådana händelser inträffar strax efter det att 

revisorn gett ut sitt uttalande. Exempel på sådana händelser är rättegångar eller stora 

svårigheter att få tag på en viktig råvara. Om det är sannolikt att sådana händelser 

inträffar ska revisorn bedöma om bokslutet reflekterar dessa. (Eilifsen et al. 2014, s. 561–

569; IFAC 2019, ISA 560)   

En annan faktor som revisorn ska utvärdera är om hen anser att bokslutet är upprättat 

enligt principen om företagets fortsatta drift. Om revisorn anser att det finns orsak att 

anse att verksamheten inte kommer att fortsätta, ska revisorn ta det i beaktande i sitt 

uttalande. Då utvärderingen om företagets fortsatta drift är ett nyckelbegrepp i hela 

avhandlingen, tas det noggrannare upp i nästa avsnitt. (IFAC 2019, ISA 570) 

2.2.4 Revisionsberättelsen 

Efter att alla granskningsåtgärder utförts, ska revisorn bedöma alla bevis som 

revisionsteamet samlat under revisionsprocessen och dra en slutsats om bokslutet. Om 

revisorn anser att bokslutet är upprättat enligt gällande bokföringsstandarder, utan 

väsentliga felaktigheter och att bokslutet ger en sann och rättvis bild av verksamheten 

kan revisorn ge ett omodifierat uttalande i revisionsberättelsen. Ifall det finns 

omständigheter som finns med i bokslutet och som revisorn anser att är viktiga för att 

läsaren ska kunna förstå bokslutet, kan revisorn lägga till en upplysning av särskild 

betydelse i revisionsberättelsen. Ett exempel på en sådan upplysning är om revisorn 

tvekar på företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet. Även om det finns övriga 

omständigheter än sådana som finns presenterade i bokslutet och revisorn anser att det 

är viktigt att rapportera läsarna om dessa, kan revisorn tillägga i revisionsberättelsen en 

paragraf om övriga upplysningar. (IFAC 2019, ISA 700, ISA 706)  
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Ifall revisorn anser att bokslutet innehåller väsentliga felaktigheter eller om revisorn inte 

kunnat samla tillräckligt med bevis för att kunna dra slutsatsen att väsentliga 

felaktigheter inte finns, måste revisorn ge ett modifierat uttalande. Om de väsentliga 

felaktigheterna inte är avgörande ska revisorn ge ett uttalande med reservation och om 

de väsentliga felaktigheterna även är avgörande ska revisorn ge ett uttalande med 

avvikande mening. Däremot om revisorn på grund av begränsningar att få tillräckligt 

med bevis anser att om väsentliga felaktigheter existerar är de inte avgörande, ska 

revisorn ge ett uttalande med reservation. Om revisorn inte överhuvudtaget kan dra 

tillräckliga slutsatser på basen av de bevis hen fått, ska revisorn avstå från att ge ett 

uttalande. De olika uttalanden revisionsberättelsen kan ha presenteras även i Figur 1 

nedan. (IFAC 2019, ISA 705) 

Figur 1 Revisionsberättelsens uttalanden 

 

 

2.3  Fortsatta drift principen 

Bokslutet ska göras enligt antagandet om att företagets verksamhet kommer att fortsätta 

under en överskådlig framtid. Enligt vissa bokslutslagar, som t.ex. International 

Accounting Standard 1, måste ledningen göra en specifik anmärkning om företagets 

fortsatta drift i bokslutet. Även om lagen inte kräver en specifik anmärkning om saken 

måste ledningen ändå bedöma saken vid upprättande av bokslutet. (IFAC 2019, ISA 570; 

IASB 2007; IAS 1)  

Förutom ledningen måste också revisorn ge ett uttalande om företagets fortsatta drift. 

Revisorn ska kontrollera att ledningens uttalande om fortsatta driften vid upprättande 

av bokslutet verkar korrekt och samla bevis och ta ställning till om det finns faktorer som 

skulle kunna tyda på att verksamheten inte kommer att fortsätta. Sådana faktorer är 
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bland annat om revisorn anser att det finns en osäkerhet att viktiga händelser med tanke 

på företagets fortsatta verksamhet kommer att hända. (IFAC 2019, ISA 570)   

Den internationella standarden ISA 570 tar ställning till revisorns ansvar om att bedöma 

ledningens fortsatta drift antagande. I USA tar även revisionsstandarden SAS 

(Statement on Auditing Standards) 132, som tidigare var SAS 126 och SAS 59, ställning 

till revisorns ansvar inom samma ämne. Enligt denna standard ska revisorn bedöma 

företagets förmåga att fortsätta verksamheten under en rimlig tid inom framtiden och 

om det finns faktorer som kunde tyda på motsatsen, måste revisorn noggrant undersöka 

ledningens planer och all relevant information. Om revisorn efter att ha undersökt allt 

material tvekar på företagets fortsatta drift, måste revisorn ge en anmärkning om saken 

i revisionsuttalandet. (AICPA 2018; AICPA 2012)   

Dock kan inte antas att revisorn kan förutspå allt som kommer att hända i framtiden och 

därmed kan det hända att företagets verksamhet avslutas trots att revisorn bedömt att 

verksamheten kommer att fortsätta. Trots att revisorn gett ett standarduttalande kan det 

bra uppkomma efteråt situationer som leder till att företaget går i konkurs. Därmed kan 

inte revisorns uttalande ses som en garanti att verksamheten kommer att fortsätta. 

(IFAC 2019, ISA 200, ISA 570)   

Då revisorn anser att ledningen uppfört bokslutet enligt principen om företagets 

fortsatta drift, men ändå upptäckt väsentliga osäkerheter måste revisorn ta ställning till 

om bokslutet tar upp dessa osäkerheter klart och tydligt samt även att ledningen har 

någon plan hur de ska hantera dessa osäkerhetsfaktorer. Om företaget tagit på ett tydligt 

sätt fram osäkerhetsfaktorerna kan revisorn ge ett omodifierat uttalande med en 

upplysning av särskild betydelse och i den ta upp osäkerheten med företagets fortsatta 

drift. Ifall bokslutet saknar information om faktorer som kunde tyda på att företagets 

verksamhet inte kommer att fortsätta, men revisorn anser att osäkerhetsfaktorer 

existerar, ska revisorn ge ett uttalande med reservation eller med avvikande mening. 

Därtill ska revisorn även förklara orsaken till uttalandet. (IFAC 2019, ISA 570)    

Däremot ifall företaget tagit upp faktorer som kunde hindra företaget att fortsätta 

verksamheten men revisorn anser att faktorerna inte är väsentliga, ska revisorn ta 

ställning till om bokslutet ger tillräcklig information om dessa faktorer. Om inte, ska 

revisorn ta det upp med ledningen och ifall ledningen är ovillig att ändra på bokslutet 

ska revisorn ta det i beaktande när hen formar sitt uttalande. Om revisorn anser att 

företaget inte upprättat sitt bokslut enligt principen om företagets fortsatta drift, ska 



14 

  

revisorn ge ett uttalande med avvikande mening i revisionsberättelsen. (IFAC 2019, ISA 

570)   

2.3.1 Orsaker till anmärkningar om fortsatta driften 

Orsaker till att revisorn tvekar på företagets fortsatta drift är många och forskarna har 

undersökt mycket i vilka faktorer som kunde öka på sannolikheten att revisorn ger en 

anmärkning om fortsatta driften. Mycket har undersökts i hur nya standarder inverkar 

på sannolikheten att företaget får en anmärkning om fortsatta driften, men även faktorer 

relaterat med själva kunden, revisorn, och förhållandet mellan kunden och revisorerna 

har undersökts. Till följande gås igenom en del av dessa faktorer.  

2.3.1.1 Nya standarder  

Vilket redan nämnts tidigare i avhandlingen, styr SAS revisionsstandarderna 

revisorernas jobb i USA. Framförallt SAS 132 tar ställning till revisorernas bedömning 

om företagets fortsatta drift. SAS 132 var före SAS 59 och ännu före år 1988 SAS 34, 

vilken var den första standarden i USA som krävde att revisorerna ska ge ett modifierat 

uttalande ifall de inte ansåg att företaget kunde fortsätta sin verksamhet. I och med att 

SAS 59 kom ut, måste revisorerna ta ställning till företagets fortsatta drift i varje 

revisionsuppdrag. Den nya standarden gjorde det även mindre allvarligt för företaget att 

få en anmärkning om fortsatta driften då det räckte med att bara ge en anmärkning om 

saken i stället för ett att ge ett uttalande med reservation (modifierat uttalande). (AICPA 

1988; AICPA 2018; Carson et al. 2013; Raghunandan & Rama 1995)   

Efter att den nya SAS 59 utgivits, undersökte flera forskare hur den nya standarden 

inverkade på antalet anmärkningar om fortsatta driften. Bland annat Raghunandan och 

Rama (1995) kom fram till att antalet anmärkningar om fortsatta driften ökade efter att 

SAS 59 utgavs.  

Övriga stora förändringar inom revisionsvärlden som kan anses ha inverkat på 

revisorernas uttalanden är Sarbanes-Oxley Act lagstiftningen som utkom 2002 för att 

förbättra revisionskvaliteten samt minska på risken för bedrägerier. Bland annat 

grundades organet Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) för att 

övervaka revisorernas arbete och det sattes noggrannare krav på revisorernas oberoende 

till kundföretaget. (Coates 2007) Tidigare undersökningar har kommit fram till att 

andelen anmärkningar om fortsatta driften ökade efter den nya SOX lagstiftningen och 
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efter skandalerna, som till exempel Enron skandalen, som var anledningen till att den 

nya lagstiftningen uppkom (Feldmann & Read 2010; Geiger et al. 2005). 

2.3.1.2 Kundrelaterade faktorer 

Faktorer relaterat med själva kundföretaget inverkar på sannolikheten att företaget får 

en anmärkning om fortsatta driften. För det första har undersökningar kommit fram till 

att mindre företag brukar lättare få en anmärkning om fortsatta driften än större företag 

(Geiger & Raghunandan 2001; Geiger et al. 2005). Enligt Carson et al. (2013) får ca 37% 

av företagen med ett börsvärde under $75 miljoner (68 miljoner euro) en anmärkning 

om fortsatta driften. Däremot är andelen anmärkningar bara ca 4% för företagen med 

ett börsvärde mellan $75 miljoner och $500 miljoner (ca 453 miljoner euro).  Bland 

företag med ett börsvärde över $500 miljoner får bara 0,3% anmärkningar om fortsatta 

driften. (Carson et al. 2013)   

För det andra inverkar förstås informationen i bokslutet på om revisorn ger en 

anmärkning om fortsatta driften. Framförallt brukar företag som är mindre lönsamma 

få anmärkningar. Även företag med en hög skuldsättningsgrad eller en låg likviditet får 

oftare anmärkningar om fortsatta driften. (Altman & McGough 1974; Raghunandan & 

Rama 1995) Därtill får företag med problem att betala sina skulder oftare anmärkningar 

om fortsatta driften (Geiger et al. 2001).   

Övriga mått på finansiella svårigheter som revisorer använder för att bedöma företagets 

förmåga att fortsätta verksamheten är volatiliteten på resultatet, vilket ökar på 

sannolikheten att få en anmärkning om fortsatta driften (DeFond, Raghunandan & 

Subramanyam 2002). Faktorer som minskar sannolikheten att få en anmärkning om 

fortsatta driften är ledningens planer på att ta lån eller ha en aktieemission, det vill säga 

tydliga täcken på att verksamheten kommer att fortsätta (Behn, Kaplan & Krumwiede 

2001).  

Även företagets egna kontroller verkar ha en inverkan på sannolikheten att få en 

anmärkning i uttalandet. Carcello och Neal (2000) kom fram till att desto självständigare 

revisionsutskott företaget har, desto större sannolikhet finns att revisorerna ger en 

anmärkning om fortsatta driften till företag med finansiella problem.  

2.3.1.3 Faktorer relaterat med revisorn 

Faktorer relaterat med revisorn verkar också inverka på sannolikheten att företaget får 

en anmärkning om fortsatta driften. Forskare har kommit fram till att kunder till Big 4 
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revisionsbolagen får mindre sannolikt anmärkningar om fortsatta driften. En orsak till 

detta kan vara det att kunder till Big 4 revisionsbolag har ett bättre finansiellt läge. 

(DeFond & Lennox 2011; Reichelt & Wang 2010) Däremot har även forskare hittat 

annorlunda samband. Bland annat Hardies et al. (2018) som gjort en nyare forskning 

inom ämnet hittade inget samband mellan revisionsföretagets storlek och sannolikheten 

för en anmärkning om fortsatta driften.   

Reichelt och Wang (2010) kom fram till att revisorer som är specialiserade på kundens 

industri, ger mer sannolikt en anmärkning om fortsatta driften. Dock hittade Minutti-

Meza (2011) inget samband mellan dessa två faktorer i sin undersökning inom samma 

ämne.  

Om sambandet mellan sannolikheten för en anmärkning om fortsatta driften och 

kostnaderna för revisionsuppdraget har forskarna även kommit till blandade resultat. 

Enligt Geiger och Rama (2003) inverkar större kostnader för revisionsuppdraget på 

sannolikheten att få en anmärkning om fortsatta driften. Därtill hävdar Griffin och Lont 

(2009) på att sannolikheten att få en anmärkning om fortsatta driften ökar då 

kostnaderna för övriga tjänster än revision minskar. Dock kunde varken Geiger och 

Rama (2003) eller DeFond et al. (2002) visa liknande samband.  

2.3.1.4 Faktorer relaterat med förhållandet mellan kunden och revisorn 

Till sist presenteras hur faktorer relaterade med förhållandet mellan kunden och 

revisorn kan inverka på sannolikheten att företaget får en anmärkning om fortsatta 

driften. Då företag får ett modifierat uttalande, verkar det öka på sannolikheten att 

företaget byter revisor till nästa räkenskapsperiod (Vanstraelen 2003). Därtill verkar det 

som om då företaget byter revisor ökar det på sannolikheten att uttalandet ändrar 

(Lennox 2000; Chung, Sonu, Zang & Choi 2019) Därmed kan det sägas att byte av revisor 

är en bra sak för företaget. Däremot kan revisionskvaliteten ifrågasättas om uttalandet 

tenderar att ändra i och med byte av revisor (Chung et al. 2019). 

Även ett längre förhållande mellan kunden och revisorn verkar öka på sannolikheten att 

revisorn ger en anmärkning om fortsatta driften åt företag med finansiella problem 

(Geiger och Raghunandan 2002). Detta kan förklaras med att under de första åren har 

revisorerna inte lika mycket kunskap och information om kundföretaget. Också det att 

företag som får ett modifierat uttalande byter oftare revisor kan ha en inverkan på 

sambandet. (Carson et al. 2013) Däremot hittade Read och Yezegel (2016) inget samband 

mellan revisionsförhållandets längd och sannolikheten för företaget att få en 
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anmärkning om fortsatta driften för företag med något av Big 4 revisionsbolagen som 

sin revisor. Gällande företag med någon annan revisor än något av Big 4 bolagen, verkar 

det som om under de första revisionsåren ger revisorerna mindre sannolikt en 

anmärkning om fortsatta driften till företag som går i konkurs. (Read & Yezegel 2016) 

Tidigare forskningar hävdar även att tidsskillnaden mellan räkenskapsperiodens slut 

och revisionsberättelsens datum har en inverkan på sannolikheten att få en anmärkning 

om fortsatta driften. Sannolikheten för att få en anmärkning om fortsatta driften verkar 

vara större då tidsskillnaden mellan datumen är större. (Hossain, Chapple & Monroe 

2016; DeFond et al. 2002)  

2.4  Sammanfattning 

I detta kapitel har presenterats olika teorier som är viktiga med tanke på avhandlingens 

syfte och i synnerhet för förståelsen för revisorernas uttalande om företagens fortsatta 

drift. Kapitlet började med att förklara vad revision är, vilket är grunden för hela 

avhandlingen. Här togs även upp agentteorin, eftersom man med hjälp av den kan bra 

förklara behovet av revison. Därefter förklarades viktiga standarder och principer inom 

revision. Både ISA och SAS standarderna styr revisorernas arbete i USA och båda av 

dessa har även sina egna standarder för revisorernas bedömande av företagets fortsatta 

drift, ISA 570 och SAS 132. Genom att revisorerna följer de etiska principerna i Code of 

Ethics, ökar det på omvärldens förtroende för revisorerna. Revisorerna ska även 

uppträda med professionell skepticism och med professionellt omdöme i sitt arbete och 

dessa principer är väldigt viktiga i revisorernas bedömande om företagets verksamhet 

kommer att fortsätta eller inte.  

Senare i kapitlet presenterades revisionsprocessen för att förklara processen som leder 

till revisorernas slutliga uttalande och revisionsberättelsen. Hela revisionsprocessen 

behövs också för revisorernas bedömande om företagets fortsatta verksamhet. 

Revisionsberättelsens olika uttalanden presenterades mera i detalj, eftersom det är här 

som anmärkningen om fortsatta driften finns med om revisorerna tvekar på företagets 

fortsatta drift.  

I det sista avsnittet i kapitlet presenterades noggrannare principen om fortsatta driften 

och revisorns ansvar i att bedöma företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Därtill 

togs även upp orsaker till att revisorn tvekar på företagets fortsatta drift och därmed ger 

en anmärkning om fortsatta driften i sitt uttalande. I det följande kapitlet gås 
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noggrannare in på tidigare forskningar inom ämnet om träffsäkerheten på revisorernas 

uttalanden om fortsatta driften.  
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3 TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel presenteras noggrannare tidigare forskningar inom ämnet om 

träffsäkerheten för revisorers uttalande om företagens fortsatta drift. Först tas upp 

tidigare forskningar som undersökt hur andelen typ 2 fel, det vill säga företag som gått i 

konkurs men inte fått en anmärkning om fortsatta driften av revisorn före konkursen, 

förändrats med tiden. En del av dessa undersökningar beskrivs lite noggrannare, 

eftersom även avhandlingens undersökning forskar inom samma ämne. Därefter 

presenteras undersökningar som undersökt hur andelen typ 1 fel, det vill säga företag 

som fått en anmärkning om fortsatta driften av revisorn men inte gått i konkurs, 

förändrats med tiden. Dessa undersökningar presenteras för att få en ännu större 

helhetsbild av vad som undersökts inom ämnet träffsäkerheten på revisorers uttalanden 

om fortsatta driften. I det sista avsnittet berättas om forskningar som undersökt olika 

faktorer som kunde inverka på sannolikheten att revisorn ger en anmärkning om 

fortsatta driften i sitt uttalande och en del av dessa faktorer bildar kontrollvariablerna i 

avhandlingens undersökning.  

3.1  Tidsperiodens inverkan på typ 2 fel  

Tidigare forskningar har undersökt hur tidsperioden inverkar på andelen anmärkningar 

om fortsatta driften för konkursföretag. Först presenteras undersökningar som 

undersökt tidsperiodens inverkan på typ 2 fel. En av dessa är gjord av Geiger et al. (2005) 

och forskarna undersökte hur mängden anmärkningar om fortsatta driften förändrats 

sedan år 2002 då Sarbanes-Oxley Act lagstiftningen uppkom i USA, vilket satt 

noggrannare kontroll på revisorernas arbete. Av samplets företag fick 40% av företagen 

som gick i konkurs mellan åren 2000–2001 en anmärkning om fortsatta driften och 

motsvarande procenttal var 70% för företagen som gick i konkurs mellan åren 2002–

2003, det vill säga andelen anmärkningar var mycket större efter att den nya 

lagstiftningen kom ut. Av alla 226 företagen som gick i konkurs mellan åren 2000–2003 

fick 54% en anmärkning om fortsatta driften.  (Geiger et al. 2005) 

För själva undersökningen användes en logistisk regressionsmodell. Som den beroende 

variabeln användes revisorns uttalande strax innan konkursen och som oberoende 

variabler användes tiden samt kontrollvariablerna logaritmen av omsättningen, 

sannolikheten för konkurs, finansiella hälsan, variabel ifall företaget hör till en riskfylld 

industri, revisionsföretagets storlek, tidsskillnaden mellan revisionsberättelsen och 

konkursdatumet samt en variabel för tidsskillnaden mellan räkenskapsårets slut och 

datumet för revisionsberättelsen. Den deskriptiva statistiken, där företagen som fått ett 
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modifierat uttalande jämfördes med dem som fått ett omodifierat uttalande, visade att 

alla kontrollvariabler är signifikanta, förutom variabeln ifall företaget hör till en riskfylld 

industri och revisionsföretagets storlek. Resultaten från regressionsanalysen tydde på att 

konkursföretagen fick mer sannolikt en anmärkning om fortsatta driften efter december 

2001 i jämförelse med tiden före Sarbanes-Oxley Act lagstiftningen. (Geiger et al. 2005) 

I undersökningen gjord av Feldmann och Read (2010) undersökte forskarna om andelen 

konkursföretag som fått en anmärkning om fortsatta driften förändrats sedan tiden 

direkt efter Enron skandalen år 2001. I den tidigare nämnda forskningen av Geiger et al. 

(2005) kom forskarna fram till att efter december 2001 ökade andelen anmärkningar om 

fortsatta driften och Feldmann och Read undersökte om trenden hållits samma under 

en lite längre tid efter Enron skandalen. Samplet bestod av 565 konkursföretag. Samplets 

företag var listade företag i USA. (Feldmann & Read 2010) 

Forskarna använde sig av en liknande regressionsmodell som i undersökningen 

beskriven ovan av Geiger et al. (2005) med typen av revisionsuttalande som beroende 

variabel. Förutom de oberoende variablerna som Geiger et al. (2005) hade, tillades fyra 

olika variabler för tidsperioderna. Undersökningsperioden indelades i följande fyra 

intervall: 2.1.2000–15.10.2001 (Enron medgav 16.10.2001 sina redovisningsmisstag); 

1.1.2002–31.12.2003; 1.1.2004–31.12.2005 samt 1.1.2006–31.12.2007. (Feldmann & 

Read 2010)  

Från resultaten framkom att andelen anmärkningar om fortsatta driften ökade strax 

efter Enrons konkurs, men börjad igen sjunka för de följande tidsperioderna. Före 

15.10.2001 fick 47% av konkursföretagen ett omodifierat uttalande, medan för de två 

följande åren var andelen typ 2 fel bara 28%. Därefter ökade andelen typ 2 fel till 41% för 

åren 2004–2005, och ännu till 49% för de två följande åren 2006–2007. Resultaten från 

Chi^2 testet tydde på att tidsperioden har ett signifikant samband med typen av 

revisionsuttalande. Från själva regressionsanalysens resultat framkom att det är mindre 

sannolikt att få en anmärkning om fortsatta driften direkt före Enron skandalen, 

perioden 2.1.2000–15.10.2001, och under perioden 2006–2007 jämfört med perioden 

direkt efter Enron skandalen, 2002–2003. Däremot hittades ingen signifikant skillnad 

mellan perioden direkt efter Enron skandalen 2002–2003 och perioden därefter 2004–

2005. (Feldmann & Read 2010) 

Även Geiger et al. (2014) undersökte hur träffsäkerheten på revisorernas anmärkningar 

om fortsatta driften förändrats genom tiden. Forskarna undersökte hur den finansiella 
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krisen som började år 2008 inverkade på antalet anmärkningar. Forskningen 

undersökte 414 icke-finansiella företag som gått i konkurs i USA under åren 2004–2010. 

Tidsperioden indelades i två perioder, till en period före den finansiella krisen och en 

period efter början på den finansiella krisen. Under tiden före den finansiella krisen fick 

62% av konkursföretagen en anmärkning om fortsatta driften före konkursen. Efter att 

krisen började fick 79% av konkursföretagen en anmärkning. Skillnaden var även 

signifikant. (Geiger et al. 2014)  

En logistisk regressionsmodell användes för att undersöka om sannolikheten att få en 

anmärkning om fortsatta driften ökat eller minskat efter början på den finansiella krisen, 

i jämförelse med perioden före den finansiella krisen. Även liknande kontrollvariabler 

som de övriga forskningarna haft användes för att kontrollera övriga orsaker till att 

andelen anmärkningar förändrats. Från resultaten framkom att revisorer gav fler 

anmärkningar om fortsatta driften efter att den finansiella krisen började. Det fanns ett 

signifikant positivt samband mellan sannolikheten att få en anmärkning om fortsatta 

driften och tidsperioden efter att den finansiella krisen börjat, i jämförelse med tiden 

före den finansiella krisen. (Geiger et al. 2014) 

En till undersökning gjord av Sanoran (2018) undersökte hur träffsäkerheten på 

revisorers uttalanden om fortsatta driften förändrats under perioden 2005–2010, det 

vill säga före, under och efter den finansiella krisen, för företag i USA. Forskaren 

undersökte 537 icke-finansiella företag som gått i konkurs under 

undersökningsperioden. Av dessa företag fick 47% en anmärkning om fortsatta driften 

före konkursen. Resultaten från regressionsanalysen visade inga signifikanta skillnader 

för andelen typ 2 fel mellan tiden före den finansiella krisen (2005–2006) och efter den 

finansiella krisen (2009–2010) och inte heller mellan tiden före och under den 

finansiella krisen (2007–2008). (Sanoran 2018) 

3.2  Tidsperiodens inverkan på typ 1 fel 

Flera undersökningar har också undersökt hur andelen typ 1 fel, det vill säga företag som 

får en anmärkning om fortsatta driften men inte går i konkurs, förändrats med tiden. 

Trots att avhandlingen fokuserar på typ 2 fel, tas till följande några av dessa upp för att 

ge en heltäckande bild av vad som undersökts inom ämnet om träffsäkerheten på 

revisorers uttalanden om fortsatta driften.  

I undersökningen gjord av Carey, Kortum och Moroney (2012) undersöktes typ 1 fel både 

före och efter år 2001 på den australienska marknaden. Forskarna jämförde typ 1 fel för 
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perioderna 1995–1996 och 2004–2005. Samplet bestod av 165 offentliga australienska 

företag som fått en anmärkning om fortsatta driften under åren 1995–1996 och åren 

2004–2005. I en jämförelse mellan de två tidsperioderna, fanns inga stora skillnader 

mellan andelen typ 1 fel. 8,9% av företagen som fått en anmärkning om fortsatta driften 

under åren 1995–1996 gick i konkurs inom ett år efter anmärkningen. För perioden 

2004–2005 var motsvarande andel konkursföretag 7,4%. (Carey et al. 2012)  

En logistisk regressionsmodell användes för att undersöka hur tidsperioden inverkar på 

sannolikheten att företagen som fått för första gången en anmärkning om fortsatta 

driften går i konkurs. Enligt resultaten fanns inget samband mellan sannolikheten att 

företaget som fått en anmärkning om fortsatta driften går i konkurs och variabeln för tid. 

Detta tyder på att träffsäkerheten för revisorernas uttalanden var ungefär på samma nivå 

under tidsperioden 1995–1996 och 2004–2005. (Carey et al. 2012)  

Träffsäkerheten på revisorernas uttalanden om fortsatta driften har även undersökts av 

Carson et al. (2013). Undersökningens sampel bestod av 88 359 företag under perioden 

2000–2010. Av företagen i samplet gick 396 företag i konkurs inom ett år från 

revisionsberättelsen. Av dessa revisionsberättelser hade 60% en anmärkning om 

fortsatta driften. Av företagen som fortsatte sin verksamhet normalt fick 16% en 

anmärkning om fortsatta driften. En intressant faktor är att andelen anmärkningar om 

fortsatta driften ökat längs med undersökningsperioden. År 2000 fick ungefär 10% av 

företagen som fortsatte sin verksamhet en anmärkning om fortsatta driften, medan år 

2010 var motsvarande andel ungefär 17%. Av alla företag i samplet som fått en 

anmärkning om fortsatta driften fortsatte 98% sin verksamhet i alla fall ett år efter att de 

fått anmärkningen. (Carson et al. 2013)   

I undersökningen gjord av Sanoran (2018) undersöktes hur träffsäkerheten för 

revisorernas uttalanden om företagens fortsatta drift förändrats under den finansiella 

krisen för företag i USA. Enligt resultaten var andelen typ 1 fel lägre under den finansiella 

krisen i jämförelse med tiden före den finansiella krisen. Däremot kunde Sanoran (2018) 

inte hitta signifikanta skillnader i andelen typ 1 fel mellan tiden före och efter den 

finansiella krisen.  

3.3  Faktorer som inverkar på träffsäkerheten  

Till följande presenteras forskningar som undersökt vilka faktorer som inverkar på 

träffsäkerheten på revisorers uttalanden om företagens fortsatta drift. En del av dessa 

faktorer kommer även att användas som variabler i avhandlingens undersökning.  



23 

  

I undersökningen, som redan presenterades tidigare i kapitlet, gjord av Geiger et al. 

(2005) hade forskarna med i sin undersökning kontrollvariabler som testar för andra 

orsaker till skillnader i andelen anmärkningar om fortsatta driften än tidsperioden. 

Enligt resultaten ökade följande variabler sannolikheten för en anmärkning: en högre 

sannolikhet för konkurs, en sämre finansiell hälsa, en mindre omsättning och en mindre 

tidsskillnad mellan revisionsberättelsen och konkursdatumet. Inget samband hittades 

mellan sannolikheten för en anmärkning om fortsatta driften och tidsskillnaden mellan 

räkenskapsperiodens slut och revisionsberättelsens datum, revisionsföretagets storlek 

(Big 4 eller icke Big 4) eller ifall företaget hör till en riskfylld industri. (Geiger et al. 2005) 

Carey et al. (2008) undersökte kostnaderna som kan uppkomma på grund av en 

anmärkning om fortsatta driften till både revisorerna och kunden. Av de företag som fått 

en anmärkning om fortsatta driften gick 88% inte i konkurs (typ 1 fel) och av de företag 

som inte fått en anmärkning fortsatte 90% verksamheten. Av de företagen som fick en 

anmärkning om fortsatta driften men inte gick i konkurs, bytte 17% revisor inom ett år. 

Av företagen som inte fick en anmärkning om fortsatta driften och fortsatte 

verksamheten bytte bara 10% revisor. Även resultaten från en logistisk 

regressionsmodell tydde på att företag som fått en anmärkning om fortsatta driften för 

första gången byter mer sannolikt revisor än företag som inte fått en anmärkning om 

fortsatta driften. (Carey et al. 2008) 

Då revisionsavgifterna jämfördes hamnade de företag som fått en anmärkning om 

fortsatta driften och bytte revisor betala mer åt den nya revisorn än de företag som inte 

fått en anmärkning och bytte revisor. Detta tyder på att då företaget byter revisor, 

förlorar de revisorer som gett en anmärkning om fortsatta driften åt företaget mer 

inkomster än de revisorer som inte gett en anmärkning åt företaget.  Forskarna 

undersökte också hur en anmärkning om fortsatta driften inverkar på kunden. Från 

resultaten framkom att det inte finns ett samband med företagets sannolikhet att gå i 

konkurs och en anmärkning om fortsatta driften. (Carey et al. 2008)  

I undersökningen gjord av Carey et al. (2012) undersöktes hur följande kontrollvariabler 

inverkade på sannolikheten att revisorerna ger en anmärkning om fortsatta driften åt 

företaget: logaritmen av totala tillgångar, sannolikheten för konkurs, förhållandet 

mellan skulderna och egna kapitalet, revisionsföretagets storlek samt en variabel för ifall 

företaget hör till en riskfylld industri eller inte. Av de olika variablerna hade storleken på 

logaritmen av totala tillgångar, sannolikheten för konkurs och revisionsföretagets storlek 

ett positivt samband med sannolikheten att företaget får en anmärkning om fortsatta 
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driften och går därefter i konkurs. Variabeln för skuldernas förhållande till det egna 

kapitalet hade däremot ett negativt samband med sannolikheten att företagen får en 

anmärkning om fortsatta driften och går därefter i konkurs, det vill säga att företag som 

gick i konkurs hade mindre skulder i förhållandet till det eget kapital än icke-

konkursföretag. (Carey et al. 2012)  

Också Geiger et al. (2014) undersökte vilka faktorer som inverkar på sannolikheten att 

företaget får en anmärkning om fortsatta driften. Enligt resultaten fanns det ett 

signifikant positivt samband mellan sannolikheten att få en anmärkning om fortsatta 

driften och nivån finansiella problem, en anmärkning om fortsatta driften även 

föregående år samt betalningssvårigheter. Variabeln för tidsskillnaden mellan 

revisionsberättelsen och konkursen hade ett negativt samband med sannolikheten att få 

en anmärkning. Inga signifikanta samband hittades mellan sannolikheten för att 

företaget får en anmärkning om fortsatta driften och variablerna för Big 4, 

omsättningsstorleken och inte heller med variabeln för tidsskillnaden mellan 

räkenskapsperiodens slut och revisionsberättelsens utgivande. (Geiger et al. 2014) 

Caserio, Panaro och Trucco (2014) undersökte vilka finansiella nyckeltal som mest ökar 

på sannolikheten att få en anmärkning om fortsatta driften. En logistisk 

regressionsmodell användes för att ta reda på vilka nyckeltal som inverkar på 

sannolikheten att få en anmärkning om fortsatta driften. Enligt resultaten verkade flera 

olika nyckeltal ha en inverkan på sannolikheten att få en anmärkning. Några exempel på 

dessa är bland annat totala skulder/totala tillgångar (positivt samband), eget 

kapital/totala tillgångar (negativt samband), operationella inkomster (negativt 

samband) samt avkastningen på eget kapital, investeringar, tillgångar och på 

omsättningen (negativt samband). Med andra ord verkade nyckeltalen som tyder på en 

sämre finansiell hälsa inverka positivt på sannolikheten att få en anmärkning om 

fortsatta driften. (Caserio et al. 2014)  

En annan undersökning inom ämnet av Read och Yezegel (2016) undersökte sambandet 

mellan revisionsförhållandets längd och typ 2 rapporteringsfel, samt om 

revisionsföretagets storlek har en inverkan på saken. Revisorerna gav en anmärkning i 

uttalandet på grund av tvekan på fortsatta driften åt 65% av företagen. Från resultaten 

framkom att för företag med något av Big 4 revisionsbolagen som revisor, fanns det inget 

samband med revisonsförhållandets längd och typ 2 rapporteringsfel. Däremot för 

företag med något annat revisionsbolag än något av Big 4 revisionsbolagen, verkade det 
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som om revisorerna gav mindre sannolikt en anmärkning om fortsatta driften till företag 

som går i konkurs under de första revisionsåren. (Read & Yezegel 2016)  

En till undersökning gjord av Hossain et al. (2016) kom fram till att bland annat följande 

variabler inverkar positivt på sannolikheten att revisorerna ger en anmärkning om 

fortsatta driften: att företaget fått en anmärkning om fortsatta driften tidigare året, 

tidsskillnaden mellan räkenskapsperiodens slut och revisionsberättelsens utgivande, 

ifall företaget gjort en förlust föregående året, ifall företaget har någon av Big 4 

revisionsbolagen som revisor och sannolikheten för konkurs. Bland annat följande 

variabler verkar ha ett negativt samband med sannolikheten att företaget får en 

anmärkning om fortsatta driften: storleken på tillgångarna, skulderna i förhållandet till 

de totala tillgångarna, investeringarnas förhållande till de totala tillgångarna och ifall 

den huvudansvariga revisorn är en kvinnlig revisor. (Hossain et al. 2016) 

Hardies et al. (2018) undersökte däremot träffsäkerheten på revisorers uttalanden om 

fortsatta driften för privata bolag i Belgien under åren 2008–2013. Av företagen i 

samplet fick bara 31% av företagen som gick i konkurs en anmärkning om fortsatta 

driften. När Big 4 och icke Big 4 revisionsbolagen jämfördes, var träffsäkerheten en aning 

bättre för icke Big 4 revisionsföretagen. Icke Big 4 revisionsföretagen gav i 35% av 

konkursfallen en anmärkning om fortsatta driften, medan Big 4 revisionsbolagen gav 

bara åt 28% av konkursfallen. Dock hittades inga signifikanta skillnader i 

regressionsanalysen. Även det om företaget fått en anmärkning om fortsatta driften 

föregående år inverkar på andelen typ 2 fel och denna variabel var även signifikant i 

regressionsanalysen. Då företaget fått en anmärkning om fortsatta driften föregående år 

uppstod typ 2 fel bara åt 5% av fallen, medan då företaget inte fått en anmärkning 

föregående år uppstod typ 2 fel i 87% av fallen. Därtill hade variablerna för företagets 

storlek samt om företaget gjort förlust ett positivt samband med sannolikheten att 

företaget får en anmärkning om fortsatta driften. (Hardies et al. 2018)     

En undersökning gjord av Berglund, Eshleman och Guo (2018) undersökte om Big 4 

revisionsbolagen ger mer sannolikt en anmärkning om fortsatta driften åt företag med 

finansiella problem. Undersökningens sampel bestod av 933 företag som fått för första 

gången en anmärkning om fortsatta driften samt 8334 företag som inte fått en 

anmärkning om fortsatta driften under åren 2000–2013. Både gruppernas företag har 

haft finansiella problem och därmed försöker forskarna utesluta den faktorn att större 

revisionsföretags kunder har mindre finansiella problem och därför bättre träffsäkerhet 

med anmärkningarna om fortsatta driften (Reichelt & Wang 2010). I själva 
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regressionsmodellen kontrolleras företagens finansiella hälsa med att använda 25 

stycken olika kontrollvariabler. (Berglund et al. 2018) 

Då företagen som är Big 4 revisionskunder jämfördes med icke Big 4 revisionskunder 

märktes att Big 4 revisionskunderna fick färre anmärkningar om fortsatta driften än icke 

Big 4 revisionskunder. Av Big 4 revisionskunderna fick 9% en anmärkning om fortsatta 

driften och av icke Big 4 revisionskunderna fick 13% en anmärkning. Däremot gick fler 

av icke Big 4 revisionskunderna i konkurs. Detta tyder på att Big 4 revisionsbolagen gör 

färre typ 1 fel än icke Big 4 revisionsbolagen. Resultaten från regressionsanalysen 

indikerade på att om företaget har en revisor från ett Big 4 revisionsbolag ökar det med 

ungefär 2% på sannolikheten att få en anmärkning om fortsatta driften. Från resultaten 

framkom även att Big 4 revisionsbolagens andel av typ 1 fel är lägre än för icke Big 4 

revisionsbolagen. Inga signifikanta skillnader hittades gällande typ 2 fel och 

revisionsföretagets storlek. (Berglund et al. 2018) 

Också Hossain et al. (2018) undersökte hur andelen anmärkningar om fortsatta driften 

skiljt sig mellan Big 4 och icke Big 4 revisionsbolagen. Enligt resultaten ger Big 4 

revisionsbolagen med en större sannolikhet en anmärkning om fortsatta driften. Deras 

undersökning kom även fram till att kvinnliga revisorer ger mindre sannolikt än manliga 

revisorer en anmärkning om fortsatta driften åt företag med finansiella svårigheter. 

(Hossain et al. 2018)  

3.4  Sammanfattning 

I detta kapitel har presenterats vad tidigare forskningar som undersökt revisorernas 

uttalanden om fortsatta driften kommit fram till. En hel del har undersökts i hur 

tidsperioden inverkar på sannolikheten att revisorerna ger en anmärkning om fortsatta 

driften och resultaten har varit blandade. Både Geiger et al. (2005) och Feldmann och 

Read (2010) kom fram till i sina undersökningar att andelen anmärkningar om fortsatta 

driften ökade efter Enron skandalen 2001 och stiftande av Sarbanes-Oxley Act 

lagstiftningen år 2002. Feldmann och Read (2010) kom även fram till att andelen 

anmärkningar började igen sjunka några år efter skandalen.  

Tidigare forskningar som undersökt hur den finansiella krisen inverkade på andelen 

anmärkningar om fortsatta driften är bland annat undersökningen av Geiger et al. 

(2014). Forskarna hittade ett positivt samband mellan sannolikheten att få en 

anmärkning och tidsperioden direkt efter den finansiella krisen. Däremot visar Sanorans 

(2018) resultat inga signifikanta skillnader på andelen anmärkningar om fortsatta 
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driften mellan tiden före den finansiella krisen och efter den finansiella krisen och inte 

heller mellan tiden före och under den finansiella krisen.  

I kapitlet presenterades även undersökningar som undersökt typ 1 rapporteringsfel, det 

vill säga företag som fått anmärkningar om fortsatta driften men inte gått i konkurs efter 

det, eftersom också dessa undersökningar analyserar revisorernas träffsäkerhet på 

uttalanden om fortsatta driften. Carey et al. (2002) kunde inte hitta signifikanta 

skillnader på träffsäkerheten på revisorernas uttalanden om fortsatta driften mellan 

perioden 1995–1996 och 2004–2005. Undersökningen gjord av Sanoran (2018) hittade 

däremot signifikanta skillnader på att andelen typ 1 fel var lägre under den finansiella 

krisen i jämförelse med tiden före den finansiella krisen. Enligt Carson et al. (2013) har 

andelen anmärkningar om fortsatta driften ökat under perioden 2000–2010 för företag 

som fortsatt sin verksamhet, det vill säga andelen typ 1 fel har ökat.  

Till slut presenterades även undersökningar som undersökt faktorer som inverkar på 

sannolikheten att företaget får en anmärkning om fortsatta driften, eftersom liknande 

faktorer är även med i avhandlingens undersökning som kontrollvariabler. Faktorer som 

undersökts att kan inverka på om företaget får en anmärkning om fortsatta driften eller 

inte är bland annat om företagets revisor är någon av Big 4 revisionsbolagen eller inte, 

olika finansiella nyckeltal, olika mått för företagets finansiella hälsa, företagets storlek 

och om företaget fått tidigare år en anmärkning om fortsatta driften. 
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4 FORSKNINGSUPPGIFT 

I detta kapitel presenteras forskningsuppgifterna för avhandlingens undersökning. Först 

presenteras forskningsmetoden som kommer att användas samt hypoteserna som 

undersöks. Därefter berättas om datainsamlingsprocessen och om hur 

databearbetningen gått till. Sedan gås vidare till variablerna i forskningmodellen och 

varje variabel beskrivs, varefter själva regressionsmodellen presenteras i slutet av 

kapitlet.   

4.1 Forskningsmetod 

En kvantitativ undersökning görs för att undersöka hur träffsäkerheten på revisorers 

uttalanden förändrats med tiden. Variabeln som undersöks, det vill säga den beroende 

variabeln, är om företaget som gått i konkurs fått en anmärkning om fortsatta driften 

eller inte.  Variabeln är därmed en binär variabel som bara antar två olika värden. Med 

andra ord görs variabeln till en dummyvariabel som antingen antar värdet 1 eller 0. 

Därmed lämpar sig en logistisk regressionsmodell bra som forskningsmetod.   

En logistisk regressionsmodell analyserar vilka faktorer som inverkar på sannolikheten 

att något kommer att ske. I detta fall berättar den vilka av de använda oberoende 

variablerna som inverkar på sannolikheten att företaget får en anmärkning om fortsatta 

driften. (Ghauri & Grönhaug 2005, s. 187) 

4.2  Forskningsfråga & hypotes 

Forskningsfrågan är den fråga undersökningen försöker svara på genom att göra själva 

undersökningen. Oftast försöker själva undersökningen genom att undersöka samplet 

dra slutsatser som gäller hela populationen. Hypoteserna är förväntningarna som 

undersökningens resultat har. För att kunna förkasta nollhypotesen behövs tillräckligt 

med bevis för att hypotesen som undersöks, alltså  𝐻1, kan accepteras. Med andra ord 

måste resultaten vara tillräckligt signifikanta för att nollhypotesen ska kunna förkastas. 

Oftast brukar resultat som är signifikanta på en 1%:s, 5%:s eller 10%:s signifikansnivå 

accepteras. En 10%:s signifikansnivå betyder att det finns en 10%:s risk att nollhypotesen 

har rätt trots att den förkastats. (Ghauri & Grönhaug 2005, s. 138, 169–170) 

Geiger et al. (2014) undersökte hur andelen typ 2 fel förändrats under den finansiella 

krisen och kom fram till att sannolikheten att företaget får en anmärkning om fortsatta 

driften är större under tidsperioden efter att den finansiella krisen började. Feldmann 

och Read (2010) kom fram till att andelen anmärkningar om fortsatta driften ökade strax 
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efter Enron skandalen men började igen sjunka för de följande tidsperioderna. Därmed 

är också det förväntade resultatet för avhandlingens undersökning att andelen typ 2 

rapporteringsfel har förändrats sedan den finansiella krisen.  

Hypoteserna för undersökningen är:  

𝐻1: Andelen typ 2 rapporteringsfel om fortsatta driften för konkursföretag har förändrats 

sedan den finansiella krisen.  

Mothypotesen är därmed:  

𝐻0: Andelen typ 2 rapporteringsfel om fortsatta driften för konkursföretag har inte 

förändrats sedan den finansiella krisen.  

4.3  Datainsamling  

Data för undersökningen kommer att samlas från Compustat databasen. Samplet 

kommer att bestå av listade företag i USA som gått i konkurs under åren 2005–2018. 

Compustat databasen har information om listade företag och därför undersöks endast 

listade företag. Bland annat Feldmann och Read (2010) samt Geiger et al. (2014) har 

exkluderat finansiella företag från sina sampel och detta görs även i denna undersökning, 

på grund av att finansiella företag har så olika regleringar.  

Tidsperioden som undersöks är från år 2005 till 2018. Undersökningsperiodens början 

har valts till år 2005 för att även ha med några år före den finansiella krisen började. 

Därmed kan undersökas om andelen anmärkningar om fortsatta driften för 

konkursföretag skiljer sig mellan tiden före den finansiella krisen, under den finansiella 

krisen och långt efter den finansiella krisen. Avhandlingens undersökning kommer att 

täcka en längre period än flera av de tidigare undersökningarna som undersökt inom 

samma ämne.  

Av företagen samlas bland annat information om de fått en anmärkning om fortsatta 

driften eller inte i sin revisionsberättelse före konkursen samt när företaget gått i 

konkurs. För de övriga variablerna behövs information om vilket revisionsföretag som 

företaget haft innan konkursen, omsättningen, datumet för revisionsberättelsen, 

konkursdatumet, datumet för räkenskapsperiodens slut, företagets resultat och 

rörelsekapital samt information ifall företaget fått en anmärkning om fortsatta driften 

det föregående året.   
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På grund av begränsningar i Compustat databasen kommer undersökningen att ha vissa 

avgränsningar. För det första har Compustat bästa tillgängligheten för S&P 500 och S&P 

1500 företag och därmed kan det hända att även fler listade företag gått i konkurs än de 

företag som samlats från databasen. För det andra har Compustat en variabel för det 

datum då företaget blivit borttaget från databasen och i de flesta av fallen är datumet inte 

exakt det samma som konkursdatumet. Denna begränsning har den största betydelsen 

för kontrollvariabeln som mäter tidsskillnaden mellan revisionsberättelsen och 

konkursdatumet.  (The Wharton School, University of Pennsylvania 1993–2019) 

4.4  Databearbetning 

Data för avhandlingens undersökning har insamlats från Compustat databasen. Nedan 

finns en tabell över uträkningen av samplet. Totalt finns i Compustat information om 

855 listade företag i USA som gått i konkurs under tidsperioden 2005–2018. Av dessa 

exkluderas först 27 stycken finansiella företag. Därefter exkluderas de företag för vilka 

det inte finns information om revisorernas uttalande före konkursen, det vill säga 538 

företag. Det slutliga samplet består därmed av 290 företag. 

Tabell 1  Uträkning av samplet 

Företag som gått i konkurs i Compustat under åren 2005–2018 855 

Exkludera finansiella företag -27  

Information saknas om revisorernas uttalande -538  

Totalt sampel 290 

 

4.5  Variabler 

Till följande presenteras variablerna i undersökningen. Först presenteras den beroende 

variabeln, därefter de oberoende variablerna av största intresse för undersökningens 

hypotes samt därtill även kontrollvariablerna för undersökningen. Även varje variabels 

förväntade inverkan på den beroende variabeln presenteras. En sammanfattning över 

variablerna samt det förväntade sambandet mellan den beroende variabeln och de 

oberoende variablerna finns i Tabell 2 i slutet av kapitlet.  
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4.5.1 Beroende variabel 

Den beroende variabeln är den variabel som undersöks i forskningen. Undersökningens 

syfte är att undersöka om den beroende variabeln är beroende av de andra variablerna i 

undersökningen. I enlighet med undersökningarna gjorda av Geiger et al. (2005) och 

Feldmann och Read (2010), används som den beroende variabeln i avhandlingens 

undersökning revisorns uttalande om fortsatta driften strax innan konkursen. Eftersom 

variabeln kan antingen ange att revisorn gett en anmärkning om fortsatta driften före 

konkursen eller att revisorn inte gett en anmärkning om fortsatta driften före konkursen, 

kommer variabeln att vara en dummyvariabel. (Geiger et al. 2005; Feldmann & Read 

2010)  

4.5.2 Oberoende variabel 

De oberoende variablerna i en undersökning finns till för att försöka förklara den 

beroende variabeln. I avhandlingens undersökning kommer att användas oberoende 

variabler som anger tidsperioden samt 7 olika kontrollvariabler för att kontrollera övriga 

orsaker som kunde inverka på revisorernas uttalande om fortsatta driften. Till följande 

presenteras dessa variabler. 

4.5.2.1 Tidsvariablerna 

De oberoende variablerna av största intresse med tanke på avhandlingens syfte är de 

olika variablerna som anger tidsperioderna. I den preliminära undersökningen indelas 

undersökningsperioden 2005–2018 i fem perioder. Också bland annat Geiger et al. 

(2005), som undersökte tiden före och efter Enron skandalen, indelade sin 

undersökningsperiod i liknande tidsvariabler. Varje treårsperiod (förutom första 

perioden är bara två år) bildar en oberoende variabel. Den första tidsperioden är tiden 

före den finansiella krisen, åren 2005–2006. Den andra tidsperioden är tiden för själva 

finansiella krisen, åren 2007–2009. Den tredje tidsperioden, åren 2010–2012, är tiden 

strax efter den finansiella krisen. Den fjärde tidsperioden är åren 2013–2015, vilka 

representerar en stabilare tid. Den femte och sista tidsperioden för nuläget, det vill säga 

åren 2016–2018. 

Bland annat Geiger et al. (2014) har kommit fram till att revisorernas anmärkningar om 

fortsatta driften ökar strax efter en kris. Feldmann och Read (2010) kom fram till att 

andelen anmärkningar minskar sedan några år efter krisen. Däremot hittar Sanoran 

(2018) inga signifikanta skillnader för andelen anmärkningar om fortsatta driften mellan 

tiden före den finansiella krisen och efter den finansiella krisen och inte heller mellan 
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tiden före och under den finansiella krisen. Därmed ska det bli intressant att se hur 

andelen anmärkningar om fortsatta driften förändrats under avhandlingens 

undersökningsperiod, det vill säga 2005–2018. 

4.5.2.2 Big 4  

Den första kontrollvariabeln som används är en variabel ifall företaget haft en revisor 

från någon av Big 4 revisionsbolagen eller inte. Som Big 4 revisionsbolag räknas Ernst & 

Young (EY), Deloitte, KPMG och PricewaterhouseCoopers (PwC). Flera tidigare 

forskningar har undersökt hur Big 4 och icke Big 4 revisionsbolagens uttalanden skiljer 

sig. Enligt Feldmann och Reads (2010) undersökning fanns inte någon signifikant 

skillnad mellan revisionsföretagets storlek och andelen anmärkningar om fortsatta 

driften.  DeFond och Lennox (2011) kom fram till att kunder till Big 4 revisionsbolag får 

mindre sannolikt en anmärkningarna om fortsatta driften. Däremot tyder forskningarna 

av Carey et al. (2012), Read och Yezegel (2016) och Hossain et al. (2018) på att Big 4 

revisionsbolagen ger med större sannolikhet en anmärkning om fortsatta driften till 

företag som därefter går i konkurs. Resultaten har varit blandade, men förväntningarna 

för avhandlingens resultat är att variabeln Big 4 ökar på sannolikheten att få en 

anmärkning om fortsatta driften.  

4.5.2.3 Omsättningen 

Kontrollvariabeln för omsättningen är med i undersökningen för att mäta storleken på 

företaget. Enligt tidigare forskningar ökar en mindre omsättning på sannolikheten att få 

en anmärkning om fortsatta driften. Med andra ord har de tidigare undersökningarna 

kommit fram till att mindre företag får med större sannolikhet en anmärkning om 

fortsatta driften. Därmed är även förväntningarna för avhandlingens undersökning att 

en mindre omsättning ökar på sannolikheten att få en anmärkning. (Geiger & 

Raghunandan 2002; Geiger et al. 2005; Feldmann & Read 2010) 

4.5.2.4 Tidsskillnaden mellan räkenskapsårets slut och revisionsberättelsens 
utgivande 

Enligt tidigare forskningar kan en längre tidsskillnad mellan räkenskapsårets slut och 

revisionsberättelsens utgivande öka på sannolikheten att företaget får en anmärkning 

om fortsatta driften (DeFond et al. 2002; Hossain et al. 2016). Även i denna avhandling 

är det förväntade resultatet att tidsskillnaden mellan räkenskapsperiodens slut och 

revisionsberättelsens utgivande har ett positivt samband med sannolikheten att få en 

anmärkning om fortsatta driften.  
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4.5.2.5 Tidsskillnaden mellan revisionsberättelsen och konkursdatumet  

Tidsskillnaden mellan revisionsberättelsens datum och konkursdatumet har enligt 

tidigare undersökningar haft ett negativt samband med sannolikheten att få en 

anmärkning om fortsatta driften (Geiger & Raghunandan 2002; Geiger et al. 2005; 

Feldmann & Read 2010). Detta betyder att desto närmare datumen är, desto större 

sannolikhet att företaget får en anmärkning i revisionsberättelsen. Det förväntade 

sambandet för denna variabel är att tidsskillnaden mellan revisionsberättelsens 

utgivande och konkursdatumet har ett negativt samband med sannolikheten att få en 

anmärkning om fortsatta driften.  

4.5.2.6 Finansiella hälsan 

Variabeln om finansiella hälsan finns med för att mäta företagets finansiella läge. Flera 

tidigare forskningar har haft med en variabel som mäter finansiella hälsan eller 

sannolikheten för konkurs och enligt flera undersökningar ökar en sämre finansiell hälsa 

på sannolikheten att få en anmärkning om fortsatta driften (Geiger et al. 2005, 

Feldmann & Read 2010). Bland annat Hardies et al. (2018) kom fram till att en förlust 

ökar på sannolikheten att få en anmärkning om fortsatta driften. Därmed var andelen 

typ 2 fel lägre för företag med bland annat ett negativt rörelsekapital. Carey et al. (2008) 

definierade företag med finansiella problem som att ha gjort en förlust för året samt att 

ha ett negativt rörelsekapital. Dessa två mått har också valts som mått för en dålig 

finansiell hälsa i denna undersökning och det förväntade sambandet är att en sämre 

finansiell hälsa ökar på sannolikheten att få en anmärkning om fortsatta driften.  Med 

andra ord är förväntningen att variablerna förlust och ett negativt rörelsekapital har en 

positiv inverkan på sannolikheten att företaget får en anmärkning om fortsatta driften. 

4.5.2.7 Tidigare anmärkning om fortsatta driften 

Den sista kontrollvariabeln är en variabel för ifall företaget fått en anmärkning om 

fortsatta driften den föregående perioden. Bland annat Hardies et al. (2018) hittade ett 

positivt samband mellan en anmärkning om fortsatta driften det föregående året och 

sannolikheten att få en anmärkning om fortsatta driften även strax före konkursen. Även 

i denna undersökning förväntas att en anmärkning det föregående året har ett positivt 

samband med att få en anmärkning om fortsatta driften även nästa år.  

4.6  Regressionsmodell 

En logistisk regressionsmodell används för att undersöka om sannolikheten för 

konkursföretagen att få en anmärkning om fortsatta driften skiljer sig mellan åren. En 
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logistisk regressionsmodell är lämpligast för undersökningens syfte, då den beroende 

variabeln är en binär variabel som antingen antar värdet att företaget fått en anmärkning 

om fortsatta driften eller att företaget inte fått en anmärkning om fortsatta driften. Även 

flera av de tidigare forskningarna som beskrevs i det föregående kapitlet använde sig av 

logistiska regressionsmodeller i sina undersökningar. Bland annat undersökningarna 

gjorda av Geiger et al. (2005), Feldmann och Read (2010), Geiger et al. (2014) och Carey 

et al. (2012) använde sig av logistiska regressionsmodeller.  

Variablerna för regressionsmodellen har blivit valda på basen av tidigare forskningar och 

byggts upp på basen av dessa. Regressionsmodellen ser ut som följande: 

𝐹𝑂𝑅𝑇𝑆𝐴𝑇𝑇_𝐷𝑅𝐼𝐹𝑇

=  𝛼0 + 𝛽1 ∗ 𝑃𝑅𝐸_𝐾𝑅𝐼𝑆 + 𝛽2 ∗ 𝐹𝐼𝑁𝐴𝑁𝑆𝐼𝐸𝐿𝐿_𝐾𝑅𝐼𝑆 + 𝛽3 ∗ 𝑃𝑂𝑆𝑇_𝐾𝑅𝐼𝑆 + 𝛽4

∗ 𝑆𝑇𝐴𝐵𝐼𝐿_𝑇𝐼𝐷 + 𝛽5 ∗ 𝑁𝑈𝐿Ä𝐺𝐸 + 𝛽6 ∗ 𝐵𝐼𝐺4 + 𝛽7 ∗ 𝑂𝑀𝑆_𝑆𝑇𝑂𝑅𝐿𝐸𝐾 + 𝛽8

∗ 𝑅𝐴𝑃𝑃𝑂𝑅𝑇𝐿𝐴𝐺 + 𝛽9 ∗ 𝐾𝑂𝑁𝐾𝑈𝑅𝑆𝐿𝐴𝐺 + 𝛽10 ∗ 𝐹Ö𝑅𝐿𝑈𝑆𝑇 + 𝛽11

∗ 𝑁𝐸𝐺𝐴𝑇_𝑅Ö𝑅𝐸𝐿𝑆𝐸𝐾𝐴𝑃 + 𝛽12𝑇𝐼𝐷𝐼𝐺_𝐴𝑁𝑀 

Regressionsmodellens beroende variabel är FORTSATT_DRIFT, som är en 

dummyvariabel som antar värdet 1 ifall företaget fått en anmärkning om fortsatta 

driften, värdet 0 annars. 

De oberoende variablerna av största intresse är:   

- PRE_KRIS = en dummyvariabel som antar värdet 1 ifall företaget gått i konkurs 

under perioden 2005–2006, värdet 0 annars. 

- FINANSIELL_KRIS = tidsperioden 2007–2009, en dummyvariabel som de 

andra tidsperioderna jämförs med.  

- POST_KRIS = en dummyvariabel som antar värdet 1 ifall företaget gått i konkurs 

under perioden 2010–2012, värdet 0 annars. 

- STABIL_TID = en dummyvariabel som antar värdet 1 ifall företaget gått i 

konkurs under perioden 2013–2015, värdet 0 annars.  

- NULÄGE = en dummyvariabel som antar värdet 1 ifall företaget gått i konkurs 

under perioden 2016–2018, värdet 0 annars.  
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Dessa tidsvariabler jämförs med tidsperioden för den finansiella krisen, 2007–2009 (då 

tidsvariablerna antar värdet 0 är det frågan om tidsperioden 2007–2009).  

De övriga variablerna är kontrollvariabler och dessa är:  

- BIG4 = en dummyvariabel som antar värdet 1 ifall företaget reviderats av ett Big 

4 revisionsbolag, värdet 0 annars.  

- OMS_STORLEK = företagets omsättning (mäter företagets storlek).  

- RAPPORTLAG = tidsskillnaden i dagar mellan räkenskapsårets slut och datumet 

för revisionsberättelsen.  

- KONKURSLAG = tidsskillnaden i dagar mellan revisionsberättelsens utgivande 

och konkursdatumet.  

- FÖRLUST = en dummyvariabel som antar värdet 1 ifall företaget gjort förlust, 

värdet 0 annars. 

- NEGAT_RÖRELSEKAP = en dummyvariabel som antar värdet 1 ifall företaget 

har ett negativt rörelsekapital, värdet 0 annars. 

- TIDIG_ANM = en dummyvariabel som antar värdet 1 ifall företaget fått en 

anmärkning om fortsatta driften året innan, värdet 0 annars.  

En sammanfattning över de beskrivna variablerna samt det förväntade sambandet med 

den beroende variabeln presenteras ännu i Tabell 2 på nästa sida.  

4.7  Regressionsmodell med tre tidsvariabler 

För att även noggrannare undersöka om andelen anmärkningar om fortsatta driften för 

konkursföretagen förändrats med tiden, görs också samma regressionsanalys med att 

lite ändra på tidsvariablerna. Efter att ha gjort en regressionsanalys med modellen 

beskriven i det tidigare avsnittet görs även en liknande regressionsanalys med att indela 

undersökningsperioden i tre perioder. Då ser regressionsmodellen ut som följande: 

𝐹𝑂𝑅𝑇𝑆𝐴𝑇𝑇_𝐷𝑅𝐼𝐹𝑇

=  𝛼0 + 𝛽1 ∗ 𝑇𝐼𝐷1 + 𝛽2 ∗ 𝑇𝐼𝐷2 + 𝛽3 ∗ 𝑇𝐼𝐷3 + 𝛽4 ∗ 𝐵𝐼𝐺4 + 𝛽5

∗ 𝑂𝑀𝑆_𝑆𝑇𝑂𝑅𝐿𝐸𝐾 + 𝛽6 ∗ 𝑅𝐴𝑃𝑃𝑂𝑅𝑇𝐿𝐴𝐺 + 𝛽7 ∗ 𝐾𝑂𝑁𝐾𝑈𝑅𝑆𝐿𝐴𝐺 + 𝛽8

∗ 𝐹Ö𝑅𝐿𝑈𝑆𝑇 + 𝛽9 ∗ 𝑁𝐸𝐺𝐴𝑇_𝑅Ö𝑅𝐸𝐿𝑆𝐸𝐾𝐴𝑃 + 𝛽10 ∗ 𝑇𝐼𝐷𝐼𝐺_𝐴𝑁𝑀 
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Den beroende variabeln samt kontrollvariablerna är som i den tidigare modellen. Nu har 

de fem tidsvariablerna ändrats till tre tidsvariabler och dessa är:  

- TID1 = en dummyvariabel som antar värdet 1 ifall företaget gått i konkurs under 

perioden 2005–2008, värdet 0 annars. 

- TID2 = en dummyvariabel som antar värdet 1 ifall företaget gått i konkurs under 

perioden 2009–2013, värdet 0 annars. 

- TID3 = tidsperioden 2014–2018, en dummyvariabel som de andra 

tidsperioderna jämförs med. 

 

Tabell 2 Beskrivning av variablerna 

Variabelnamn Förväntat samband 
med den beroende 

variabeln 

Beskrivning 

FORTSATT_DRIFT Beroende variabel 
Dummyvariabel: 1 om företaget fått en 
anmärkning om fortsatta driften, 0 i 
övriga fall. 

PRE_KRIS ? 
Dummyvariabel: antar 1 ifall 
tidsperioden 2005–2006, 0 i övriga 
fall. 

FINANSIELL_KRIS ? 
Dummyvariabel som de övriga 
tidsperioderna jämförs med, 
tidsperioden 2007–2009. 

POST_KRIS ? 
Dummyvariabel: antar 1 ifall 
tidsperioden 2010–2012, 0 i övriga fall. 

STABIL_TID ? 
Dummyvariabel: antar 1 ifall 
tidsperioden 2013–2015, 0 i övriga fall. 

NULÄGE ? 
Dummyvariabel: antar 1 ifall 
tidsperioden 2016–2018, 0 i övriga fall. 

BIG4 + 
Dummyvariabel: antar värdet 1 ifall 
företagets revisor någon av Big 4 
revisionsbolagen, 0 i övriga fall. 

OMS_STORLEK - 
Företagets omsättning. Mäter 
företagets storlek. 

RAPPORTLAG + 
Tidsskillnaden i dagar mellan 
räkenskapsperiodens slut och 
revisionsberättelsens uttalande. 
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KONKURSLAG - 
Tidsskillnaden i dagar mellan 
revisionsberättelsens uttalande och 
konkursdatumet. 

FÖRLUST + 
Dummyvariabel: antar värdet 1 ifall 
företaget gjort förlust, 0 i övriga fall. 

NEGAT_RÖRELSEKAP + 
Dummyvariabel: antar värdet 1 ifall 
företaget haft ett negativt 
rörelsekapital, 0 i övriga fall. 

TIDIG_ANM + 

Dummyvariabel: antar värdet 1 ifall 
företaget fått en anmärkning om 
fortsatta driften året innan, 0 i övriga 
fall. 

TID1 ? 
Dummyvariabel: antar värdet 1 ifall 
tidsperioden 2005–2008, 0 i övriga 
fall. 

TID2 ? 
Dummyvariabel: antar värdet 1 ifall 
tidsperioden 2009–2013, 0 i övriga fall. 

TID3 ? 
Dummyvariabel som de övriga 
tidsperioderna jämförs med, 
tidsperioden 2014–2018. 
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5 RESULTAT 

I detta kapitel kommer resultaten från undersökningen att presenteras. Först 

presenteras den deskriptiva statistiken på samplet. Även resultaten från en 

korrelationsanalys mellan de olika variablerna presenteras. Därefter analyseras 

resultaten från regressionsanalyserna, som presenterades i det tidigare kapitlet. Till slut 

analyseras ännu regressionsanalysens resultat med en modifierad regressionsmodell.  

5.1  Deskriptiv statistik 

Till följande presenteras den deskriptiva statistiken på samplet. Deskriptiva statistiken 

analyserar det data som undersöks. Från Tabell 3 nedan kan ses att då man ser på hela 

samplet har ungefär hälften av företagen (50,3%) som gått i konkurs fått en anmärkning 

om fortsatta driften före konkursen. Flest företag har gått i konkurs under den finansiella 

krisen, 46,9% av samplets företag. Under perioden direkt efter den finansiella krisen gick 

24,8% av samplets företag i konkurs. Minst företag gick i konkurs under åren 2016–2018 

(2,8%) och under åren 2005–2006 (6,2%).  

Tabell 3 Deskriptiv statistik för företagen som fått och inte fått en anmärkning om 
fortsatta driften   
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Det året som det gick flest företag i konkurs är år 2009 (64 stycken, 22,1%) och år 2008 

gick det andra flest företag i konkurs (51 stycken, 17,6%). Enligt Compustats data gick 

det bara 8 företag i konkurs under år 2016 och inga företag under åren 2017–2018. Detta 

kan ha att göra med att Compustat inte har information om alla listade företagen i USA, 

utan har den bästa täckningen för S&P500 och S&P 1500 företagen. Det kan även hända 

att det tar en stund för informationen att uppdateras för konkursföretagens del i 

databasen.  

Då konkursföretagens revisionsföretag jämförs, kan ses att lite under hälften av 

företagen (49,0%) reviderats av Big 4 revisionsbolagen. Av de 142 företag som reviderats 

av någon av Big 4 revisionsbolagen, reviderades 31,9% av EY, 17,4% av Deloitte, 25,7% 

av KPMG samt 25,0% av PwC.   

För att jämföra gruppen med företagen som fått en anmärkning om fortsatta driften med 

gruppen som inte fått en anmärkning, används ett Chi^2-test för de diskreta variablerna. 

Från tabellens första del kan ses hur tidsperioderna inverkat på revisorernas 

träffsäkerhet. Då man jämför mellan de olika tidsperioderna, var den bästa 

träffsäkerheten (58,1%) under perioden för den finansiella krisen, det vill säga under 

åren 2007–2009. Sämst var träffsäkerheten (27,8%) direkt före den finansiella krisen, 

det vill säga under åren 2005–2006. Resultaten från Chi^2-testen tyder på att skillnaden 

i andelen anmärkningar om fortsatta driften är signifikant för perioden direkt före den 

finansiella krisen i jämförelse med den övriga undersökningsperioden, samt för perioden 

för den finansiella krisen i jämförelse med den övriga undersökningsperioden. Detta 

betyder att företagen som gick i konkurs under åren 2005–2006 fick mindre sannolikt 

en anmärkning om fortsatta driften i jämförelse med företagen som gick i konkurs under 

åren 2007–2018. Däremot fick företagen som gick i konkurs under den finansiella 

krisen, under perioden 2007–2009, med större sannolikhet en anmärkning om fortsatta 

driften än företagen som gick i konkurs under den övriga undersökningsperioden. Inga 

signifikanta skillnader hittades i andelen anmärkningar om fortsatta driften och de 

övriga tidsperioderna.  

I den andra delen av Tabell 3 finns Chi^2-testens resultat för de kontrollvariabler som 

bara antar två olika värden, det vill säga är dummyvariabler. Resultaten tyder på att det 

finns skillnader mellan andelen anmärkningar om fortsatta driften och om företagets 

revisor är någon av Big 4 revisionsbolagen eller inte. Skillnaden är signifikant på en 10% 

nivå och tyder på att Big 4 revisionsbolagen gett färre anmärkningar om fortsatta driften 

än icke Big 4 revisionsbolagen. Av samplets företag har ungefär hälften reviderats av ett 
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Big 4 revisionsbolag och träffsäkerheten har varit en aning bättre för icke Big 4 

revisionsbolagen (55,4% i jämförelse med 45,1%).  

Det verkar även finnas en signifikant skillnad mellan andelen anmärkningar om fortsatta 

driften och ett negativt rörelsekapital. Företag med ett negativt rörelsekapital fick med 

större sannolikhet en anmärkning om fortsatta driften i jämförelse med företagen med 

ett positivt rörelsekapital. Den mest signifikanta skillnaden (signifikant på en 1%:s nivå) 

hittades mellan andelen anmärkningar om fortsatta driften och en anmärkning om 

saken även tidigare året. Ungefär 82% av företagen som fått tidigare året en anmärkning 

om fortsatta driften, fick även en anmärkning före konkursen.  

I den tredje delen av Tabell 3 har de kontinuerliga kontrollvariablerna undersökts. Av 

dessa variabler verkar endast omsättningsstorleken ha en signifikant inverkan på om 

företaget får en anmärkning om fortsatta driften. En större omsättning verkar öka på 

sannolikheten att få en anmärkning om fortsatta driften. Omsättningsstorleken är med i 

modellen för att mäta företagets storlek och enligt den deskriptiva statistiken får större 

företag mer sannolikt en anmärkning om fortsatta driften, det vill säga i motsats med 

förväntningen.  

5.2  Korrelationsanalys 

Till följande presenteras resultaten från korrelationsanalysen mellan variablerna i 

regressionsmodellen. Korrelationsanalysen analyserar om det finns ett samband mellan 

någon av de oberoende variablerna eller mellan den beroende variabeln och någon av de 

oberoende variablerna. Ifall korrelationen börjar närma sig +/- 1 orsakar det 

multikollinearitet mellan variablerna, vilket kan vara problematiskt med tanke på 

tolkningen av resultaten och tolkningen av vilken variabel som egentligen orsakar 

förändringar i den beroende variabeln. Den största signifikanta korrelationen mellan 

variablerna i regressionsmodellen är 0,476, vilket inte är en för stor korrelation för att 

orsaka problem med multikollinearitet och därmed kan alla variabler hållas med i 

modellen.  
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Tabell 4 Korrelationsanalys mellan variablerna 

 

Från Tabell 4 kan ses Pearsons korrelationstal mellan undersökningens variabler. Den 

första lodräta spalten presenterar korrelationerna mellan den beroende variabeln och de 

oberoende variablerna. Det största korrelationstalet (0,679) är mellan variablerna 

FORTSATT_DRIFT och FÖRLUST, men korrelationen är inte signifikant. Det andra 

största korrelationstalet (0,476) är mellan variablerna FORTSATT_DRIFT och 

TIDIG_ANM, vilket inte är så underligt med tanke på att de är liknande variabler som 

båda berättar om företaget fått en anmärkning om fortsatta driften eller inte. Denna 

korrelation är signifikant på en 5%:s signifikansnivå och tyder på att om företaget fått 

tidigare en anmärkning om fortsatta driften, ökar det på sannolikheten att företaget får 

en anmärkning om fortsatta driften även direkt före konkursen. Variabeln 

FORTSATT_DRIFT korrelerar också signifikant (på en 10%:s nivå) med variablerna 

PRE_KRIS (korrelationsvärde -0,116) och FINANSIELL_KRIS (korrelationsvärde 

0,146). Dessa korrelationer tyder på att företagen verkar ha fått fler anmärkningar om 

fortsatta driften under den finansiella krisen och färre anmärkningar under tiden före 

den finansiella krisen. Dock jämförs här bara enstaka variabler med varandra och en 

regressionsanalys behövs för att få en helhetstänkande bild av vilka variabler som 

inverkar på sannolikheten att få en anmärkning om fortsatta driften.  
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Av tidsvariablerna korrelerade PRE_KRIS på en 5%:s signifikansnivå med 

FINANSIELL_KRIS (-0,242), RAPPORTLAG (0,177) och KONKURSLAG (0,189) och på 

en 10%:s nivå med POST_KRIS (-0,148) och STABILTID (-0,126). FINANSIELL_KRIS 

korrelerade med POST_KRIS (-0,540), STABILTID (-0,460) och NULÄGE (-0,158) på 

en 5%:s signifikansnivå och på en 10%:s nivå med BIG4 (-0,146) och FÖRLUST (-0,147). 

Även tidsvariabeln POST_KRIS korrelerade med STABILTID (-0,281) på en 5%:s 

signifikansnivå. Med andra ord finns det flera signifikanta korrelationer mellan de olika 

tidsvariablerna, vilket är logiskt då dessa är dummyvariabler som bildats från samma 

grundvariabel. Därtill korrelerade också vissa av kontrollvariablerna med varandra, men 

inga stora korrelationer upptäcktes. Ingen av korrelationerna mellan variablerna är ändå 

för stor för att orsaka problem med multikollinearitet och därmed kan alla variablerna 

hållas med i regressionsmodellen.   

5.3  Regressionsanalysens resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten från själva regressionsanalysen. Enligt Chi^2-testet 

för hela modellen (Chi^2-värde 45,7, signifikant på en 1%:s nivå) är modellen bättre på 

att förklara den beroende variabeln än en modell utan variabler. R^2-värdet, som 

berättar hur mycket modellen förklarar skillnader i den beroende variabeln är 34,9% 

(Nagelkerkes R^2-värde) (Ghauri & Grönhaug 2005, s.183–184). I jämförelse hade både 

Geiger et al. (2005) och Sanoran (2018) i sina modeller en förklaringsgrad på 38% och 

Feldmann och Read (2010) hade en förklaringsgrad på 34% eller 46% beroende på vilket 

R^2-värde som används. Därmed kan sägas att modellens förklaringsgrad är på samma 

nivå som de tidigare undersökningarna haft.  

Enligt SPSS klassifikationstabell som mäter hur bra modellen kan förutspå den beroende 

variabeln, lyckades modellen förutspå 74,2% rätt av fallen om företagen fått en 

anmärkning om fortsatta driften eller inte. Modellen var en aning bättre på att förutspå 

de företag som inte fått en anmärkning, 76,1% av fallen, medan den förutspådde 72,5% 

rätt av de företagen som fick en anmärkning.    
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Tabell 5 Regressionsanalysens resultat 

  

Resultaten för de enskilda variablerna kan ses från tabellen ovan. PRE_KRIS, 

POST_KRIS, STABILTID och NULÄGE har alla ett negativt samband med 

sannolikheten att få en anmärkning om fortsatta driften, det vill säga att det verkar som 

om sannolikheten att få en anmärkning om fortsatta driften är större under den 

finansiella krisen i jämförelse med de övriga tidsperioderna. Dock är ingen av 

tidsvariablerna signifikant.  

Av de olika kontrollvariablerna inverkar variablerna NEGAT_RÖRELSEKAP och 

TIDIG_ANM positivt på sannolikheten att få en anmärkning om fortsatta driften före 

konkursen, i likhet med förväntningarna. Båda dessa variabler är även signifikanta på en 

5%:s respektive 1%:s signifikansnivå. Detta betyder att då företaget har ett negativt 

rörelsekapital, ökar det på sannolikheten att få en anmärkning om fortsatta driften med 

1,04 och om företaget fått en anmärkning om fortsatta driften det tidigare året, ökar det 

på sannolikheten att företaget får en anmärkning med 2,18.  Variablerna BIG4 och 

FÖRLUST verkar ha en negativ inverkan på sannolikheten att få en anmärkning, i 

motsats med förväntningarna, men dessa variabler är inte signifikanta. 

OMS_STORLEK, RAPPORTLAG och KONKURSLAG verkar däremot inte ha någon stor 

inverkan på sannolikheten att få en anmärkning och dessa variabler är inte heller 

signifikanta.  
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Då samma regression görs med att lämna turvis någon av de andra variablerna för 

tidsperioderna och tidsperioden för den finansiella krisen läggs till, hittas heller inga 

signifikanta skillnader mellan de övriga tidsperioderna och sannolikheten att få en 

anmärkning om fortsatta driften. 

5.4  Regressionsanalysen med tre tidsperioder 

Till följande undersöks om det hittas några skillnader mellan sannolikheten att få en 

anmärkning om fortsatta driften och tre nya variabler för tidsperioder. I denna 

regressionsanalys indelas undersökningsperioden 2005–2018 i tre tidsperioder i stället 

för fem, vilket gjordes i den ursprungliga modellen. De nya variablerna för 

tidsperioderna är TID1 för fyraårsperioden 2005–2008, TID2 för femårsperioden 

2009–2013 samt TID3 för femårsperioden 2014–2018. Tidsvariablerna är igen 

dummyvariabler som antar värdet 1 ifall företaget gått i konkurs under tidsperioden och 

värdet 0 i övriga fall.  

Tabell 6 Regressionsanalysens resultat med tre tidsperioder 

 

Denna nya modell har ett R^2-värde på 36,4%, vilket är en aning högre än den 

ursprungliga modellens förklaringsgrad på 34,9%. I regressionsanalysen jämförs 

tidsperioderna 1 och 2 med tidsperioden 3 och därför är variabeln TID3 inte med i själva 

regressionen. Enligt resultaten från regressionsanalysen, som kan ses från Tabell 6, har 

TID1 eller tidsperioden 2005–2008 ett positivt samband (1,15) med sannolikheten att få 

en anmärkning om fortsatta driften i jämförelse med TID3 eller tidsperioden 2014–

2018. Detta betyder att företagen fick mer sannolikt en anmärkning om fortsatta driften 

under tidsperioden 2005–2008 än under tidsperioden 2014–2018. Då andelen 
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anmärkningar om fortsatta driften jämförs mellan tidsperioderna 2009–2013 och 2014–

2018 kan inte hittas signifikanta skillnader.   

Samma regressionsanalys görs även med att istället jämföra TID1 (åren 2005–2008) 

med de övriga tidsperioderna för att få veta om andelen anmärkningar om fortsatta 

driften skiljer sig mellan tidsperioderna 1 och 2. Resultaten från denna regressionsanalys 

visar att endast tidsvariabeln TID3 är signifikant, det vill säga att det finns en skillnad 

med sannolikheten att få en anmärkning om fortsatta driften mellan tidsperioderna 

2005–2008 och 2014–2018, vilket redan resultaten i Tabell 6 visar. Det finns ingen 

signifikant skillnad mellan TID2 och sannolikheten att få en anmärkning i jämförelse 

med TID1.  

Då kontrollvariablernas koefficienter och signifikansnivåer jämförs med resultaten från 

den ursprungliga regressionsanalysen (Tabell 5), hittas inga stora skillnader.  

Variablerna NEGAT_RÖRELSEKAP och TIDIG_ANM är fortfarande de enda 

signifikanta kontrollvariablerna och de har ett positivt samband med sannolikheten att 

få en anmärkning om fortsatta driften, i likhet med resultaten från den ursprungliga 

regressionsanalysen. De övriga kontrollvariablerna har ungefär lika stora koefficienter 

oberoende vilka tidsvariabler som används, men de har inget signifikant samband med 

sannolikheten att företaget får en anmärkning om fortsatta driften, varken i 

regressionsmodellen med fem eller tre tidsvariabler.   

5.5  Regressionsanalysens resultat med färre kontrollvariabler   

Till näst presenteras resultaten från en tilläggsanalys där kontrollvariablerna 

RAPPORTLAG och OMS_STORLEK tagits bort från regressionsmodellen. Dessa två 

variabler har tagits bort från regressionsmodellen, eftersom de var minst signifikanta av 

variablerna i den ursprungliga regressionsmodellen (p-värden 0,99). Med att göra 

regressionsanalysen utan dessa variabler vill undersökas om resultaten skiljer sig efter 

att ha tagit bort de minst signifikanta variablerna.  

Även denna nya modell är bättre på att förklara den beroende variabeln än en modell 

utan variabler, vilket Chi^2-värdet på 50,0 (signifikant på en 1%:s nivå) visar. 

Förklaringsgraden eller R^2-värdet är 26,5%, vilket är en aning mindre än hela 

modellens förklaringsgrad på 34,9%. Detta betyder att trots att de borttagna variablerna 

inte hade signifikanta samband med den beroende variabeln, alltså sannolikheten att 

företagen får en anmärkning om fortsatta driften, verkar de ändå vara relevanta variabler 
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för att förklara den beroende variabeln. Därmed måste resultaten från denna analys 

tolkas med försiktighet. 

Tabell 7    Regressionsanalysens resultat med färre variabler 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

 

Från Tabell 7 kan ses resultaten från regressionsanalysen utan kontrollvariablerna 

RAPPORTLAG och OMS_STORLEK. Av tidsvariablerna är nu variabeln PRE_KRIS 

signifikant och har ett negativt samband (-1,55) med den beroende variabeln. Detta 

betyder att sannolikheten att få en anmärkning om fortsatta driften var mindre under 

tiden före den finansiella krisen, alltså under perioden 2005–2006, än under den 

finansiella krisen, alltså under perioden 2007–2009. Med andra ord fick 

konkursföretagen fler anmärkningar om fortsatta driften under den finansiella krisen än 

under perioden före krisen. Även resultaten från den deskriptiva statistiken, som 

presenterades tidigare i kapitlet, visade att företagen som gick i konkurs under den 

finansiella krisen fick med större sannolikhet en anmärkning om fortsatta driften, i 

jämförelse med företagen som gick i konkurs under den övriga undersökningsperioden.  

De övriga tidsvariablerna har också ett negativt samband med sannolikheten att få en 

anmärkning om fortsatta driften, det vill säga sannolikheten att få en anmärkning verkar 

ha varit större under den finansiella krisen än under de övriga tidsperioderna. Dock är 

inte de övriga tidsvariablerna signifikanta. Mest signifikant av variablerna är variabeln 

STABILTID för perioden 2013–2015, vilket har ett p-värde på 0,16, vilket är nära en 

10%:s signifikansnivå.    



47 

  

Av kontrollvariablerna är variablerna NEGAT_RÖRELSEKAP och TIDIG_ANM 

signifikanta, vilket även var fallet i regressionsanalysen med de alla kontrollvariablerna. 

Dessa två variabler har ett positivt samband med sannolikheten att få en anmärkning om 

fortsatta driften. Variablerna BIG4 och FÖRLUST har ett negativt samband med den 

beroende variabeln, men variablerna är inte signifikanta. Variabeln KONKURSLAG 

verkar däremot inte ha något samband med den beroende variabeln och variabeln är inte 

heller signifikant.  
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6 SAMMANDRAG OCH KONKLUSION 

Avhandlingens sista kapitel börjar med att kort sammanfatta bakgrunden till 

avhandlingens ämne och därmed analyseras resultaten från undersökningen och 

undersökningens hypotes besvaras. Därtill berättas om avhandlingens validitet och 

reliabilitet och till slut ges några förslag till fortsatta forskningar. 

6.1 Bakgrund  

I början av 2000-talet gick flera företag i konkurs, bland annat Enron och Enrons 

revisionsföretag Arthur Andersen, vilket gjorde att omvärlden började ifrågasätta 

revisorernas skicklighet. Även några år senare under den finansiella krisen som började 

år 2007 gick flera företag i konkurs utan att revisorerna tagit upp i revisionsberättelsen 

att det finns tvivel om att företagets verksamhet inte kommer att fortsätta. Allt detta har 

väckt diskussioner om det är överhuvudtaget revisorernas roll att bedöma om företaget 

fortsätter sin verksamhet eller inte. Investerarna kan se en anmärkning om fortsatta 

driften som en konkursvarning, vilket kan ha negativa följder för företaget om företaget 

inte går i konkurs. Däremot ifall företaget går i konkurs utan att revisorerna gett en 

anmärkning om saken eller ifall företaget fått en anmärkning om fortsatta driften men 

företaget går inte i konkurs, kan det ha en negativ inverkan på revisorernas rykte. 

Ifall företaget inte får en anmärkning om fortsatta driften före konkursen, uppstår det 

typ 2 rapporteringsfel. Däremot ifall företag får en anmärkning om fortsatta driften och 

inte går i konkurs inom snaraste framtiden efter anmärkningen, uppstår typ 1 

rapporteringsfel. Det är inte alltid en lätt uppgift för revisorerna att bedöma om företaget 

kommer att fortsätta verksamheten eller inte. Ibland kan det även ske oväntade 

händelser, som till exempel rättegångar, åt företaget efter att revisorerna gett sitt 

uttalande. Därmed betyder det inte alltid att revisorerna gett ett fel uttalande då dessa 

typ 1 och typ 2 fel uppkommer. Dock brukar ändå investerarna och andra intressenterna 

för företaget anse att revisorerna gett fel uttalanden.  

Både den internationella revisionsstandarden ISA 570 samt revisionsstandarden SAS 

132 i USA tar ställning till revisorernas roll i bedömmandet om företaget kommer att 

fortsätta verksamheten eller inte. Enligt SAS 132 ska revisorn bedöma företagets förmåga 

att fortsätta verksamheten under en rimlig tid inom framtiden och om det finns faktorer 

som kunde tyda på motsatsen, måste revisorn noggrant undersöka ledningens planer för 

framtiden. Ifall revisorn efter att ha gjort allt revisionsarbete tvekar på företagets 

fortsatta drift, ska revisorn ge en anmärkning om saken i revisionsberättelsen. För att 
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kunna bedöma företagets fortsatta drift måste revisorn uppträda med professionell 

skepticism och med professionellt omdöme under hela revisionsprocessen. Därtill för att 

öka på omvärldens förtroende för revisorerna, ska revisorerna följa de etiska principerna 

och bland annat vara oberoende av företaget som de reviderar.   

Trots att lagen hjälper revisorerna i deras arbete att bedöma företagens fortsatta drift, 

har träffsäkerheten på revisorers uttalanden om fortsatta driften inte varit på en så hög 

nivå, vilket de tidigare undersökningar inom ämnet visar. Bland annat Geiger et al. 

(2005) kom fram till att av konkursföretagen i undersökningens sampel fick bara 54% 

en anmärkning om fortsatta driften.  Motsvarande procenttal var 65% i undersökningen 

av Read och Yezegel (2016) och 47% i undersökningen av Sanoran (2018).   

Flera tidigare forskningar har undersökt vad som inverkar på sannolikheten att företaget 

får en anmärkning om fortsatta driften. En av dessa faktorer är tidsperiodens inverkan. 

Flera forskningar har bland annat undersökt hur andelen anmärkningar om fortsatta 

driften förändrades efter att den nya lagstiftningen Sarbanes-Oxley Act uppkom år 2002, 

efter Enron skandalen. Bland annat Geiger et al. (2005) samt Feldmann och Read (2010) 

kom fram till att konkursföretagen fick mer sannolikt en anmärkning om fortsatta 

driften efter Enron skandalen i jämförelse med tiden före skandalen. Resultaten från 

undersökningen av Feldmann och Read (2010) tyder dessutom på att andelen 

anmärkningar om fortsatta driften ökade bara under tidsperioden direkt efter Enron 

skandalen, men började igen sjunka efter en stund.  

Liknande undersökningar har även gjorts för att se hur den finansiella krisen inverkade 

på andelen anmärkningar om fortsatta driften. Geiger et al. (2014) kom fram till att 

andelen anmärkningar om fortsatta driften ökade efter att den finansiella krisen börjat 

samt efter den finansiella krisen i jämförelse med tiden före den finansiella krisen. Även 

Sanoran (2018) har undersökt hur träffsäkerheten på revisorernas uttalanden förändrats 

sedan den finansiella krisen, men resultaten tyder på att andelen anmärkningar om 

fortsatta driften för konkursföretag inte förändrats signifikant sedan den finansiella 

krisen. Resultaten från undersökningen visar varken signifikanta skillnader för andelen 

typ 2 fel mellan tiden före den finansiella krisen och efter den finansiella krisen och inte 

heller mellan tiden före och under den finansiella krisen. 
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6.2  Sammanfattning av resultat  

I denna avhandling har undersökts hur tidsperioden inverkar på sannolikheten att 

företaget får en anmärkning om fortsatta driften före konkursen och ifall det finns 

skillnader i andelen anmärkningar om fortsatta driften mellan åren 2005–2018. 

Undersökningens sampel bestod av 290 listade företag i USA som gått i konkurs under 

åren 2005–2018. Av samplets företag hade ungefär hälften (50,3%) fått en anmärkning 

om fortsatta driften av revisorerna före konkursen. Från den deskriptiva statistiken kan 

ses att under tiden före den finansiella krisen fick företagen mindre anmärkningar om 

fortsatta driften i jämförelse med den övriga undersökningsperioden. Däremot fick 

företagen under den finansiella krisen mer anmärkningar om fortsatta driften i 

jämförelse med den övriga undersökningsperioden. Dessutom verkar revisionsbolagen, 

som inte hör till någon av Big 4 revisionsbolagen ge fler anmärkningar om fortsatta 

driften. Företag får även med större sannolikhet en anmärkning före konkursen ifall 

företaget har ett negativt rörelsekapital, större omsättning eller ifall företaget fått 

tidigare året en anmärkning om fortsatta driften. 

En logistisk regressionsmodell användes för att undersöka ifall tidsperioden inverkar på 

sannolikheten att revisorerna ger en anmärkning om fortsatta driften åt företaget före 

konkursen. Regressionsmodellen baserade sig på tidigare undersökningars 

regressionsmodeller inom ämnet. Tidsperioden 2005–2018 indelades först i fem olika 

tidsperioder och för att även kontrollera övriga faktorer som kunde inverka på 

sannolikheten att företaget får en anmärkning om fortsatta driften, tillades sju olika 

kontrollvariabler.  

Resultaten från den logistiska regressionsanalysen med fem variabler för tidsperioderna 

och sju olika kontrollvariabler visade inga signifikanta samband mellan tidsperioderna 

och sannolikheten att få en anmärkning om fortsatta driften. Dessa resultat är eniga med 

bland annat resultaten från Sanorans (2018) undersökning, som inte heller hittade 

signifikanta resultat på att sannolikheten att få en anmärkning om fortsatta driften 

förändrats sedan den finansiella krisen. Dock använde Sanoran åren 2007–2008 som 

tidsperioden för den finansiella krisen, det vill säga en ett år kortare period än 

avhandlingens undersökning. Däremot skiljer sig avhandlingens resultat från resultaten 

av Geiger et al. (2014). Resultaten från undersökningen av Geiger et al. (2014) tyder på 

att sannolikheten att få en anmärkning om fortsatta driften ökade efter att den finansiella 

krisen började. Av avhandlingens kontrollvariabler hade ett negativt rörelsekapital och 

det att företaget fått en anmärkning om fortsatta driften föregående året positiv inverkan 
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på sannolikheten att få en anmärkning om fortsatta driften före konkursen, i enlighet 

med förväntningarna som presenterades i kapitel 4. Liknande resultat om tidigare 

anmärkningar visade även bland annat undersökningen av Hardies et al. (2018) samt 

Hossain et al. (2016). Flera tidigare forskningar har också visat att en negativ finansiell 

hälsa, som bland annat mätts med ett negativt rörelsekapital, ökar på sannolikheten att 

få en anmärkning om fortsatta driften (Geiger et al. 2005; Feldmann & Read 2010; 

Hardies et al. 2018).  

En liknande regressionsanalys gjordes även med att i stället för fem tidsvariabler ha tre 

variabler för tidsperioderna. Resultaten från denna analys tyder på att under åren 2005–

2008 fick företagen med större sannolikhet en anmärkning om fortsatta driften än under 

åren 2014–2018. Detta tyder på att under tiden före och under den finansiella krisen gav 

revisorerna med större sannolikhet anmärkningar om fortsatta driften än sedan från och 

med år 2014 framåt. Inga signifikanta skillnader hittades mellan tidsperioderna 2009–

2013 och 2014–2018 och inte heller mellan perioderna 2005–2008 och 2009–2013. 

Ingen av de presenterade tidigare forskningarna undersökte en så lång tidsperiod efter 

den finansiella krisen, vilket gör att dessa resultat inte direkt kan jämföras med tidigare 

undersökningars resultat.   

Det gjordes även en tilläggsanalys där två av kontrollvariablerna togs bort. Variablerna 

RAPPORTLAG och OMS_STORLEK exkluderades från regressionsmodellen, eftersom 

de var minst signifikanta av variablerna i den ursprungliga regressionsmodellen. 

Förklaringsgraden för denna nya modell var en aning mindre än hela modellens 

förklaringsgrad, vilket betyder att de borttagna variablerna ändå verkar ha en inverkan 

på den beroende variabeln, alltså sannolikheten att företaget får en anmärkning om 

fortsatta driften.    

Resultaten från tilläggsanalysen tyder på att sannolikheten att få en anmärkning om 

fortsatta driften var mindre under tiden före den finansiella krisen, under åren 2005–

2006, än under den finansiella krisen, under åren 2007–2009.  Resultaten indikerar på 

liknande samband som resultaten från undersökningen av Geiger et al. (2014).  

Resultaten visar även på liknande samband som resultaten av Geiger et al. (2005) och 

Feldmann och Read (2010), det vill säga att efter en kris då flera företag gått i konkurs 

ökar andelen anmärkningar om fortsatta driften.  

På basen av resultaten från den första regressionsanalysen kan undersökningens 

nollhypotes (𝐻0: Andelen typ 2 rapporteringsfel om fortsatta driften för konkursföretag 
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har inte förändrats sedan den finansiella krisen) inte förkastas. Tilläggsanalysernas 

signifikanta tidsvariabler var signifikanta på en 10%:s signifikansnivå, vilket även är en 

godkänd signifikansnivå men inte den pålitligaste signifikansnivån. Därmed kan sägas 

att det verkar som om sannolikheten att revisorerna gav en anmärkning om fortsatta 

driften till konkursföretag var en aning större efter att den finansiella krisen började i 

jämförelse med perioden 2014–2018 enligt tilläggsanalys 1 och i jämförelse med tiden 

före den finansiella krisen enligt tilläggsanalys 2. Nollhypotesen kan förkastas på en 

10%:s signifikansnivå, men inte på en pålitligare nivå.   

Resultaten från avhandlingens undersökning hämtar nya synvinklar till 

forskningslitteraturen om träffsäkerheten på revisorers uttalanden om fortsatta driften. 

För det första har inte de tidigare undersökningarna inom ämnet undersökt en lika lång 

undersökningsperiod. För det andra har inte flera undersökningar undersökt 

träffsäkerheten på revisorers uttalanden inom den närmaste tiden och avhandlingens 

undersökningsperiod sträcker sig ända till år 2018. Resultaten från avhandlingens 

undersökning förstärker tidigare litteraturens resultat med att visa att andelen 

anmärkningar om fortsatta driften ökade under den finansiella krisen. Dessutom 

förstärker resultaten tidigare litteraturens resultat med att visa att ett negativt 

rörelsekapital och det att företaget fått en anmärkning om fortsatta driften föregående 

året inverkar positivt på sannolikheten att få en anmärkning om fortsatta driften före 

konkursen. 

6.3  Validitet och reliabilitet  

För att resultaten från undersökningen ska vara pålitliga är det viktigt att validiteten är 

på en god nivå. Trots att den använda regressionsmodellen inte exakt använts tidigare, 

har tidigare undersökningar använt sig av liknande regressionsmodeller för att 

undersöka ifall tidsperioden inverkar på sannolikheten att företaget får en anmärkning 

om fortsatta driften före konkursen. Tidsvariablerna har bildats på samma sätt som 

tidigare undersökningar har gjort sina tidsvariabler och alla använda kontrollvariabler 

har använts i tidigare undersökningar. Eftersom avhandlingens regressionsmodell 

baserar sig på flera tidigare undersökningars regressionsmodeller, kan sägas att 

avhandlingen har en god nivå på validiteten.     

En annan viktig faktor för att undersökningen ska vara pålitlig är reliabiliteten. Data till 

avhandlingens undersökning har hämtats från Compustat databasen, vilken är en 

pålitlig databas. Datainsamlingen och databearbetningen har gjorts med försiktighet så 
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att inga onödiga bortfall skett. Trots att inte för stora exkluderingar ska göras i samplet 

är det ändå bra att radera sådana företag från samplet som kunde snedvrida på 

resultaten. Därför har företagen som inte hade tillräckligt med information i databasen 

med tanke på undersökningens syfte exkluderades från undersökningen. Därmed kan 

även sägas att avhandlingen har en god nivå på reliabiliteten.  

6.4  Förslag till fortsatt forskning 

Syftet med avhandlingen var att undersöka hur träffsäkerheten på revisorers uttalanden 

om fortsatta driften förändrats sedan den finansiella krisen och undersökningen 

undersökte 290 företag som gått i konkurs under åren 2005–2018. Från Compustat 

databasen hittades totalt 855 företag som gått i konkurs under åren 2005–2018, men på 

grund av att data saknades om revisorernas uttalanden måste över 500 företag 

exkluderas från undersökningen. För att få en ännu bättre bild av om träffsäkerheten för 

revisorers uttalanden om fortsatta driften förändrats sedan den finansiella krisen, skulle 

alla företag som gått i konkurs under den undersökta perioden borda vara med i 

undersökningen. Den saknande informationen om revisorernas uttalanden kunde 

samlas in för hand med att gå igenom de saknade företagens revisionsberättelser före 

konkursen. Dock är detta ett ganska stort arbete. Eventuellt kan det även hända att 

informationen om konkursföretagen kunde hittas från andra databaser som inte 

Hankens studerande har tillgång till.  

Övriga förslag till fortsatta studier kunde vara att göra samma undersökning för privata 

bolag för att se om resultaten skiljer sig mellan listade företag och privata företag. 

Samma undersökning kunde även göras med finska företag för att se hur träffsäkerheten 

på revisorers uttalanden om fortsatta driften förändrats med tiden i Finland. Dessutom 

kunde det undersökas ifall det finns andra faktorer som inverkar på sannolikheten att 

företaget får en anmärkning om fortsatta driften än de faktorer som var med i 

avhandlingens undersökning. Antingen kunde det tilläggas några till kontrollvariabler 

till avhandlingens regressionsmodell eller så kunde några av avhandlingens 

kontrollvariabler bytas ut till nya variabler. Till exempel kunde man undersöka ifall den 

huvudansvarige revisorns kön, revisionsarvodets storlek eller företagets industri har en 

inverkan på sannolikheten att företaget får en anmärkning om fortsatta driften.  
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