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Sammanfattning 

Svensk titel: Den orena revisionsberättelsen – Vilka faktorer kan förklara revisionsberättelsens 

utformning? 

Engelsk titel: The qualified audit report – What factors can explain the format of the audit 

report? 

Författare: Louise Ewaldh & Victoria Granstam 

Färdigställd (år): 2012 

Handledare: Marita Blomkvist 

Bakgrund: Debatten om revision är högaktuell med tanke på bolagskriser, finanskriser och 

revisionspliktens avskaffande. Revisorernas arbete har uppmärksammats vid bolagskriser och 

deras agerande har ifrågasatts. Sedan den senaste finanskrisen har andelen orena 

revisionsberättelser ökat och en majoritet av dessa finns i mikroföretagen. Tidigare forskning 

har påvisat att det finns ett antal finansiella och icke finansiella faktorer som påverkar 

revisionsberättelsens utformning. Vi frågar oss således om samband kan påvisas för dessa 

faktorer även i svenska mikroföretag. 

Syfte: Syftet är att beskriva och analysera den orena revisionsberättelsen, samt testa vilka 

finansiella och icke finansiella faktorer som kan förklara revisionsberättelsens utformning. 

Metod: Studien är baserad på en kvantitativ insamling av material från 142 årsredovisningar 

från svenska mikroföretag. Av dessa har hälften erhållit en ren revisionsberättelse och hälften 

en oren. Vi har med hjälp av Chi två-test och logistisk regression testat vilka finansiella och 

icke finansiella faktorer som har ett samband med revisionsberättelsens utformning. De vi har 

testat är soliditet, skuldsättningsgrad, likviditet, lönsamhet, revisionsbyråns storlek, 

revisionsarvode, revisorns kön, styrelsens könsmångfald samt anmärkning tidigare år. 

Resultat: Vårt resultat visar att 14 % av de svenska mikroföretagen erhåller en oren 

revisionsberättelse och de vanligaste orsakerna är för sent inlämnad årsredovisning, 

felaktigheter i skatter och avgifter eller att mer än halva aktiekapitalet har förbrukats. Viss 

tidigare forskning har vi kunnat bekräfta medan annan har vi dementerat då den enligt vår 

studie inte varit applicerbar på svenska mikroföretag. De finansiella faktorer som har ett 

signifikant samband och därmed kan förklara revisionsberättelsens utformning är soliditet, 

likviditet och förlust. De icke finansiella är styrelsens könsmångfald och anmärkning      

tidigare år. 
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1. Inledning 
Detta är ett inledande kapitel som behandlar bakgrund och en diskussion med avseende på 

problemet. Diskussionen resulterar sedan i den problemformulering som vi ska undersöka i 

vår uppsats. Här behandlas även syftet i vår studie. 

1.1 Problembakgrund 
Debatten om revision och revisor är högaktuell med tanke på bolagskriser, finanskriser, 

revisionspliktens avskaffande och EU-kommissionen som påverkar regelverk och bidrar till 

förändringar för en modernare revision (Mårder, 2011). Syftet med revisorn är att han eller 

hon ska säkra den ekonomiska informationen (Belfrage Carlberg, 2003) men det händer att 

revisorn gör felaktiga bedömningar (FAR, 2009). Under 1930-talet inträffade 

Kreugerkraschen som chockade den finansiella världen. Då riktades stor kritik mot 

Kreugerföretagens revisor som förbisett stora felaktigheter i redovisningen (Arlebäck, 2000). 

Kruegerkraschen påverkade den amerikanska kongressen till att stifta lagar i ett försök att 

undvika att något liknande skulle hända i framtiden. New York-börsen utfärdade regler på 

obligatorisk revision för börsnoterade bolag (Flesher & Flesher, 1986). Trots hårda regler 

inträffande skandalen med HQ bank år 2010 där banken anklagas för grovt bokföringsbrott 

och svindleri. Även här riktas uppmärksamheten mot revisorn vars agerande ifrågasattes då 

det tidigare lämnats en ren revisionsberättelse (Lennartsson, 2010a). En ren 

revisionsberättelse lämnas från revisorn som en slags försäkran att företaget har följt gällande 

lagar och god redovisningssed (FAR, 2006). Xu, Jiang, Fargher och Carson (2011) hävdar att 

sedan den senaste finanskrisen har andelen orena revisionsberättelser ökat jämfört med 

tidigare år. Skough och Bränström (2007) påstår att 92 % av de orena revisionsberättelserna 

finns i mikroföretag. Enligt EU:s definition har mikroföretag 0 - 9 anställda och en omsättning 

som inte överstiger 10 miljoner kronor (Lennartsson, 2010b). 

Debatten om hur en revisionsberättelse ska upprättas pågår ständigt (Lundvall, 2008). Sedan 

år 2004 har Sverige följt revisionsregelverket RS men från och med år 2011 ska regelverket 

ISA tillämpas vid revisionen. ISA är gjord för en internationell miljö och kommer därför 

behöva anpassas till svenska förhållanden (FAR, 2010).  

Belfrage Carlberg (2003) berättar att revisorns roll är att oberoende granska företagets 

årsredovisning, bokföring och företagsledningens förvaltning. Detta görs för att kontrollera så 

att de gällande bestämmelserna följs och att inga ekonomiska brott eller felaktigheter har 

begåtts. Revisorns huvuduppgift i granskningen är att kontrollera redovisningens kvalité och 

granskningen ska vara så ingående som god revisionssed kräver. Efter ett avslutat 

revisionsuppdrag ska en revisionsberättelse lämnas till bolagsstämman. Det ska vara en 

sammanfattning av de slutsatser revisorn dragit angående företagets finansiella rapporter och 

företagsledningens förvaltning (Belfrage Carlberg, 2003).  

Revisionsberättelsen ska innehålla:  

 Fastställande av balans- och resultaträkning  

 Uttalande om årsredovisningen upprättats enligt gällande lagar  
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 Förslag från styrelse till dispositioner av företagets vinst eller förlust  

 Proposition om avstyrkande eller beviljande av ansvarsfrihet för VD och 

styrelseledamöter (Belfrage Carlberg, 2003). 

 

Det kan antingen lämnas en ren eller oren revisionsberättelse. En ren revisionsberättelse är 

standardutformad och saknar anmärkningar, medan den orena innehåller påpekanden 

(Belfrage Carlberg, 2003). Om revisorn upptäcker felaktigheter eller brister så har företaget 

möjlighet att åtgärda dessa utan att det kommer med i revisionsberättelsen. Men om felen inte 

korrigeras efter påpekande av revisorn, eller om de är av sådan allvarlig art så att revisorn 

väljer att påpeka dem i revisionsberättelsen ändå, erhåller företaget en oren revisionsberättelse 

(Thorell, 2003).  

1.2 Problemdiskussion 
Det är viktigt att företagets intressenter kan lita på den ekonomiska information de får tillgång 

till via företagets rapporter. Revisorns huvudsakliga uppgift är därför att kontrollera 

redovisningens kvalitet och därefter lämna en revisionsberättelse. Därigenom blir det 

revisorns uppgift att bedöma risken för felaktigheter i redovisningen som kan påverka den 

bild som ges av bolaget. Det kan dock aldrig lämnas några garantier på att alla fel upptäcks 

och avsiktliga fel kan vara speciellt svåra att hitta (Belfrage Carlberg, 2003). Halling (2005) 

hävdar att revisionen ofta bidrar till att ekonomisk brottslighet eller gråzonsverksamhet 

upptäcks, dock behöver det inte finnas någon misstanke om brott bara för att företaget har en 

oren revisionsberättelse. Det föreligger en skyldighet för revisorn att anmäla till berörd 

myndighet då misstanke om brott finns (ABL 9:42-44) och om revisorn upptäcker mindre 

allvarliga företeelser ska det anmälas till skattemyndigheten (ABL 9:37). Oaktsamhet är ofta 

en stor bidragande faktor till varför företag hamnar hos ekobrottsmyndigheten och det finns 

många brott som är baserade på slarv och okunskap (Halling, 2005). Det finns situationer där 

revisorn inte reagerat på felaktigheter eller där det är svårt för revisorn att göra en korrekt 

bedömning av företaget. Exempel på sådana svårigheter kan vara att bedöma riktigheten av 

kontantkassan eller eventuella felaktigheter eller oärligheter i bokföringen (Åström, 2005). 

 

Tidigare forskning har visat att det finns ett antal olika faktorer som har ett samband med 

revisionsberättelsens utformning. I tidigare undersökningar har finansiella och icke finansiella 

faktorer använts. Ireland (2003) och Guan Hua (1997) har bland annat studerat soliditet och 

skuldsättningsgrad. De har också studerat lönsamhet, vilket även Pasiouras, Gaganis och 

Zopounidis (2007) har gjort. Ireland (2003) och Pasiouras et al. (2007) har dessutom 

undersökt likviditetens samband med erhållandet av oren revisionsberättelse.  

Exempel på icke finansiella faktorer som har studerats tidigare är revisionsbyråns storlek och 

revisionsarvodets storlek (Ireland, 2003; Constantinos  & Spathis, 2006). Xu et al. (2011) har 

undersökt om det finns något samband mellan erhållandet av en revisionsberättelse som 

avviker från standardutformningen och erhållandet av en sådan även föregående år. Breesch 

och Branson (2009) har gjort en studie kring revisorns kön och Rose (2007) har undersökt hur 

könsmångfald i styrelsen påverkar företags finansiella ställning. De tidigare studierna som har 

gjorts har undersökt stora företag, eller undersökt både stora och små. Således finns inga 
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undersökningar gällande enbart mikroföretag. En undersökning på dessa företag blir därför 

intressant eftersom Skough och Bränström (2007) hävdar att majoriteten av alla orena 

revisionsberättelser finns just i dessa mikroföretag. Vi har inte heller funnit någon studie från 

Sverige, och anser därför att det finns ett kunskapsglapp.  

1.3 Problemställning 
Utifrån ovanstående problemdiskussion kommer vi fram till följande problemformulering:  

Vilka faktorer kan förklara revisionsberättelsens utformning? 

1.4 Syfte 
Syftet är att beskriva och analysera den orena revisionsberättelsen, samt testa vilka finansiella 

och icke finansiella faktorer som kan förklara revisionsberättelsens utformning. 
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2. Referensram 
Detta kapitel inleds med en sammanfattning av referensramen. Agentteorin och 

intressentteorin beskrivs och därefter ges en beskrivning av revision som sedan går över till 

vårt aktuella ämne revisionsberättelser. Detta åtföljs av en redogörelse över de faktorer som i 

tidigare studier visat sig ha ett samband med revisionsberättelsens utformning.  

2.1 Sammanfattning av referensram 
Agentteorin beskriver förhållandet mellan principal; ägare, och agent; företagsledning 

(Deegan & Unerman, 2011). Denna teori förklarar behovet av revision eftersom revision 

intygar att ledningens redovisning är korrekt (Carrington, 2010). Intressentteorin är en teori 

som förklarar behovet av revision med intressenterna som utgångspunkt (Hill & Jones, 1992). 

Revision är en professionell och skeptisk granskning av ett företags redovisning, bokföring 

och förvaltning. Granskningen finns till för att säkerställa att det ges en rättvisande bild av 

företaget och dess redovisning. Trovärdigheten för företagets ekonomiska information ökar 

tack vare revisionen och den är till nytta för företagets alla intressenter (FAR, 2006). En 

revisor kan vara antingen godkänd eller auktoriserad och idag är det dubbelt så många män 

som kvinnor som arbetar som revisor (Revisorsnämnden, 2011). Revisionsrisk är en 

benämning för risken att revisorn gör ett felaktigt utlåtande i revisionsberättelsen. Denna risk 

består av kontrollrisk, inneboende risk samt upptäcktsrisk (FAR, 2006).  

Om revisorn drar slutsatsen att ett företags finansiella rapporter som helhet innehåller 

väsentliga felaktigheter, eller att revisorn inte har kunnat inhämta tillräckliga uppgifter för att 

kunna dra den slutsatsen, ska revisorn modifiera sitt utlåtande. Detta görs i 

revisionsberättelsen som är det skriftliga resultatet av revisorns granskning. Finns inget att 

anmärka på lämnas en ren revisionsberättelse enligt standardutformning. En modifiering 

innebär däremot att revisionsberättelsen är oren (FAR, 2010). Det finns finansiella och icke 

finansiella faktorer som kan ha ett samband med sannolikheten att ett företag erhåller en oren 

revisionsberättelse (Ireland, 2003). Nedanstående figur sammanfattar dessa faktorer och 

uppsatsens centrala begrepp.

 
Figur 1. Egenskapad modell över uppsatsens centrala begrepp. 
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2.2 Agentteorin 
De senaste decennierna har agentteorin setts som ett av de mest betydelsefulla teoretiska 

synsätt som används för att beskriva behovet av revision (Khalil & Lawarrée, 1995). Inom 

agentteorin beskrivs förhållandet mellan principal och agent, där principalen kan beskrivas 

som ägaren av ett företag och agenten som företagsledaren (Deegan & Unerman, 2011). I 

agentförhållandet delegeras arbete från principalen till agenten som i sin tur utför arbetet 

(Eisenhardt, 1989). Agentrelationen likställs med ett kontrakt där principalen låter agenten 

utföra uppgifter i enlighet med principalens intresse (Jensen & Meckling, 1976). 

Inom agentteorin sägs det att alla individer är vinstmaximerande, de handlar och agerar 

således för sitt egenintresse. Det gör det svårt för principalen att lita på att agenten inte agerar 

för att gynna sitt egenintresse istället för principalens (Carrington, 2010). En annan svårighet 

kan vara att principalen och agenten har olika preferenser gällande risk och ser olika på vad 

risk innebär (Eisenhardt, 1989). I agentförhållandet finns en informationsasymmetri mellan de 

två parterna som skapar osäkerhet och agenten har alltså ett informationsövertag gentemot 

principalen (Carrington, 2010; Deegan & Underman, 2011). Carrington (2010) hävdar att det 

finns en risk då den ena parten har tillgång till mer information än den andra. Deras olika 

incitament gör att den part som har informationsövertaget medvetet eller omedvetet ändrar sitt 

beteende på ett för den andra parten oönskat sätt. Informationsövertaget kan även leda till att 

utbytet som sker mellan parterna inte blir optimalt (Carrington, 2010).  

Enligt Watts och Zimmerman (1990) uppstår agentkostnader för att övervaka agenten och den 

risk som finns att agenten strävar för sitt egenintresse. Carrington (2010) hävdar att 

principalen kan anlita en revisor som en oberoende tredje part för att kontrollera agenten. 

Revisorn intygar att ledningens redovisning är riktig och principalen erhåller en försäkran att 

agenten arbetar och gör sina val med utgångspunkt från företagets bästa och inte för sitt 

egenintresse (Carrington, 2010).  

Carrington (2010) hävdar att agentteorin förklarar behovet av den försäkran som revision ger i 

agentens uttalanden i de finansiella rapporterna. Revision är en lösning i de fall då ägandet 

blivit separerat från driften i verksamheten och ägaren inte längre kan övervaka hur ledningen 

sköter sig. I små företag kan ägande och ledning vara sammanvävt, eftersom det oftast är en 

och samma person. Detta innebär att det inte blir något informationsövertag för den ena 

parten, vilket kan medföra att agentproblemet inte är lika tillämpbart i små företag (Seow, 

2001). Collis, Jarvis och Skerratt (2004) menar däremot att det dock finns en 

informationsasymmetri mellan småföretagens ägare och företagets intressenter. Exempelvis 

efterfrågar långivare revision av bolaget som en slags kontroll för att företaget ska få erhålla 

ett lån. Därför hävdar Collis et al. (2004) att agentteorin även kan tillämpas på mindre bolag. 

2.3 Intressentteorin 
Även intressentteorin kan hjälpa till att förklara behovet av revision eftersom denna teori 

klargör att det finns ett antal olika parter som anses tillhandahålla resurser i utbyte mot att 

deras intressen tillgodoses. Intressenterna är bland annat kreditgivare, anställda, kunder, 

leverantörer och samhället. Dessa parter vill kunna försäkra sig om att företaget strävar efter 

att driva sin verksamhet på ett sådant sätt att det inte är till nackdel för dem (Hill & Jones, 
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1992). Revision reducerar den informationsasymmetri som finns mellan företaget och 

intressenterna. Detta sker genom att revisorn är en oberoende part som granskar företagets 

finansiella rapporter och därmed bekräftar redovisningens giltighet (Becker, DeFond, 

Jiambalvo & Subramanyam, 1998). 

2.4 Revision 
”Revision är att med en professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma och 

uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning” (FAR, 2006 s.11). Informationen 

om företagets ekonomiska situation och förvaltning är efterfrågad av intressenterna. De måste 

kunna lita på den information som ges och det är styrelsen och VD:n som har ansvaret för 

denna. Kvalitetssäkring av informationen sker via revisorn som har till uppgift att granska och 

uttala sig om informationen. Revisionens mål är att revisorn ska lämna en revisionsberättelse 

där han eller hon uttalar sig med hög men inte absolut säkerhet gällande företagets 

redovisning och förvaltning. Revision ses som en förutsättning för ett fungerande samhälle 

och näringsliv (FAR, 2006).  

 

Revisionen ska utföras enligt god revisionssed, vilket innebär att revisionen ska byggas på 

kompetens, erfarenhet och professionellt omdöme. Granskningen finns till för att säkerställa 

att det ges en rättvisande bild av företagets resultat, att poster i balansräkningen verkligen 

existerar och att förvaltningsberättelsen är korrekt skriven. Trovärdigheten för den 

ekonomiska informationen om företaget ökar tack vare revision (FAR, 2006).  

Planering görs noga inför varje revision. Under planeringen beslutas det om vilka områden 

som ska granskas och hur det ska gå till. De olika områdena kan vara faktureringssystem, 

försäljning, en post i balans- eller resultaträkningen. Varje företag är unikt och måste granskas 

därefter. Målet med planeringen är att revisorn ska få en god kunskap om företaget. 

Revisionen börjar därför med en informationsinsamling för att skapa en förståelse för 

företaget och att lära känna dess verksamhet (FAR, 2006). Hirst och Koonce (1996) berättar 

att planeringen ofta utförs på klientens kontor för att det hjälper till att upprätta en positiv 

kundrelation. Det underlättar också för revisorn att besvara klientens frågor. Revisorn får 

största delen av informationen direkt från företagets interna rapporter och analyser, men kan 

även inhämta information från allmänna företagspublikationer (Hirst & Koonce, 1996). 

Revisorn samlar in, bedömer och analyserar stora mängder information under det tidiga 

skedet av revisionsprocessen. Hur stor mängd som behövs varierar från företag till företag. 

Insamlandet hjälper revisorn att skapa en förståelse för den situation företaget befinner sig i. 

Genom informationsinsamling får revisorn ett underlag för att planera granskningen så att den 

koncentreras till de områden där risken för fel är störst (FAR, 2006). Hirst och Koonce (1996) 

berättar att revisorn ofta har kontinuerlig kontakt med de flesta klienterna under hela året för 

att hålla sig uppdaterad om företaget och dess verksamhet. 

2.4.1 Revisionens intressenter 

Många intressenter efterfrågar revision eftersom de årsredovisningar som är granskade av en 

kvalificerad revisor anses ha ett högre värde än de som inte är granskade. Kreditgivare är 

intresserade av uppgifterna för att analysera företagens betalningsförmåga vid lån. Ekonomisk 

information behövs också för att utgöra grunden för beräkning av skatteunderlag och slutlig 
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skatt för företagen. Även till statistiska ändamål kan informationen vara användbar. Enligt 

Skatteverket medför revisorns närvaro en möjlighet för företagen att göra rätt från början i sin 

bokföring. Många fel rättas till efter revisorns instruktioner löpande under året (SOU, 2008). 

Revision har stor betydelse och är till nytta för företagets alla intressenter. Företagets 

leverantörer och kunder vill ha trovärdig ekonomisk information. I dagens näringsliv spelar 

kreditupplysningar en stor roll och i denna information ingår uppgifter om 

revisionsberättelsen varit ren eller oren de senaste åren. Även företagets anställda vill ha 

korrekt information och de är beroende av företaget på ett mer personligt sätt. En löpande 

kontakt med revisorn är något som företagsledningen har en stor nytta av. Revisorn blir ofta 

en samtalspartner gällande ekonomiska frågor och således en hjälp till ledningen i deras 

arbete. Även tilltron till hur VD och styrelse fullgör sina uppdrag ökar tack vare revisionen, 

vilket ses som positivt ur övriga intressenters synvinkel (FAR, 2006). Nedanstående figur 

visar revisionens intressenter. 

 
Figur 2. Modell över revisionens intressenter. 

2.4.2 Revisor 

I ABL framställdes krav på revisor redan år 1895. Den första auktorisationen av revisorer i 

Sverige skedde år 1912 (Thorell & Norberg, 2005). Idag innebär en auktorisation att revisorn 

har minst fyra års högskolestudier där han eller hon har erhållit en kandidatexamen, samt läst 

specifika kurser. Det krävs också praktisk erfarenhet av yrkesmässig revision i minst fem år. 

Även särskilt lämplighetsprov för dels godkänd revisor och dels auktoriserad revisor hos 

Revisionsnämnden ska avläggas (FAR, 2011). I dagsläget är det dubbelt så många män som 

kvinnor som har någon av titlarna godkänd eller auktoriserad revisor (Revisorsnämnden, 

2011). I ABL 9:8 framställs att bolagsstämman väljer revisor. Enligt ABL 9:21 gäller 

revisorns uppdrag till den första årsstämmans slut det år efter att revisorn utsetts. En längre tid 

kan anges i bolagsordningen men uppdraget måste upphöra efter maximalt fyra år. Revisorn 

har i uppgift att granska företagets finansiella rapporter och granskningen ska göras utifrån 

god redovisningssed och ska avslutas med att en revisionsberättelse lämnas (FAR, 2011). I 

ABL 9:6a-b framställs att om det finns någon omständighet som kan påverka förtroendet för 

revisorns självständighet eller opartiskhet, ska denna rådgöra med revisionsutskottet angående 

det gällande förhållandet och även redogöra vilka åtgärder som vidtagits.  
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2.4.3 Risker 

Resurser i form av tid och pengar är begränsade vid revisionsuppdrag. Därav väljer revisorn 

de mest effektiva granskningsmetoderna för att få fram underlag för uttalanden i 

revisionsberättelsen. Vid bedömning av risk och väsentlighet avgörs vad och hur mycket som 

granskas och när det ska granskas. En analys av riskerna gör det lättare att finna väsentliga fel 

i redovisningen och svagheter i den interna kontrollen. Analysen kan även ge underlag till 

förvaltningsrevisionen då det handlar om att bedöma styrelse och VD i de risker de utsätter 

företaget för utan att det ger motsvarande fördelar (FAR, 2006).  

Risken för att revisorn gör ett felaktigt utlåtande i revisionsberättelsen brukar benämnas 

revisionsrisk. Den i sin tur innehåller tre olika slags risker: 

 kontrollrisk  

 inneboende risk  

 upptäcktsrisk  

Alla dessa tre risker har ett samband med varandra. Kontrollrisken innebär risken för att fel 

uppstår och inte hittas av företagets egna system för intern kontroll. Den inneboende risken är 

risken för att det finns brister i förvaltningen eller i redovisningen. Upptäcktsrisken är risken 

för att revisorn inte upptäcker fel som är väsentliga för företaget (FAR, 2006). Det finns fel 

som kan uppstå både avsiktligt och oavsiktligt. Dessa kan vara periodiseringsfel, materiella 

fel och formella fel. Företaget kan både försköna och försämra bilden av sig själv beroende på 

vilket syfte som finns (Johansson, Nyström & Rydström 1987). Pasiouras et al. (2007) 

berättar att det kan vara svårt för revisorn att upptäcka förfalskade poster i bokslut och detta 

medför en hög risk.   

2.5 Revisionsberättelse 
Målet med revisorns granskning är att den ska resultera i en kortfattad, skriftlig rapport som 

benämns revisionsberättelse. Här uttalar sig revisorn med hög, men inte absolut säkerhet 

gällande huruvida företaget uppvisar en rättvisande bild av dess verksamhet (FAR, 2006). En 

ren revisionsberättelse är en revisionsberättelse som inte avviker från standardutformningen. 

En sådan ska lämnas när revisorn inte hittar några brister att anmärka på gällande företagets 

årsredovisning, bokföring och förvaltning. Företaget måste också ha följt gällande principer 

och lagar (FAR, 2011). 

Om revisorn drar slutsatsen att ett företags finansiella rapporter som helhet innehåller 

väsentliga felaktigheter, eller att revisorn inte har kunnat inhämta tillräckliga uppgifter för att 

kunna dra den slutsatsen, ska revisorn modifiera utlåtandet. Det innebär att 

revisionsberättelsen avviker från standardutformningen, och den kan då även benämnas oren 

(FAR, 2010). Ireland (2003) finner i sin studie att 6,7 % av revisionsberättelserna är orena och 

DeFond, Wong och Li (2000) kommer fram till att 7,6 % är orena. Xu et al. (2011) finner en 

lägre andel orena, nämligen 3,4 %. 

Det finns tre typer av modifierat uttalande:   

 

 uttalande med reservation 
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 uttalande med avvikande mening 

  inget uttalande   

 

Uttalande med reservation lämnas om revisorn anser att det finns felaktigheter som enskilda 

eller tillsammans är väsentliga, men inte av avgörande betydelse, för företagets finansiella 

rapporter. Samma uttalande lämnas även om revisorn inte har kunnat inhämta tillräckliga 

revisionsbevis för att kunna dra denna slutsats (FAR, 2010). 

Revisorn ska lämna ett uttalande med avvikande mening om han eller hon drar slutsatsen att 

felaktigheterna är både väsentliga och av avgörande betydelse för de finansiella rapporterna 

(FAR, 2010). Detta är den allvarligaste graden av uttalande och det ges när årsredovisning 

eller förvaltning är ofullständig, vilseledande eller rent av felaktig (FAR, 2006). 

Inget uttalande ska lämnas om revisorn inte kan inhämta tillräcklig information och då drar 

slutsatsen att det finns möjliga effekter av dessa oupptäckta felaktigheter som skulle kunna 

vara väsentliga och av avgörande betydelse. Revisorn ska också avstå från att uttala sig om 

det finns osäkerhetsfaktorer som kan komma att samspela och ha en ackumulerad effekt, och 

att det därför inte går att bilda sig en uppfattning av företagets finansiella rapporter. Detta sker 

dock endast i sällsynta fall (FAR, 2010). 

 
 Väsentliga men inte av 

avgörande betydelse 

 

Väsentliga och av avgörande 

betydelse 

De finansiella rapporterna 

innehåller väsentliga 

felaktigheter 

 

 

Uttalande med reservation 

 

Uttalande med avvikande 

mening 

Revisorn kan inte inhämta 

tillräckliga och ändamålsenliga 

revisionsbevis 

 

 

Uttalande med reservation 

 

Revisorn avstår från att uttala 

sig 

 

Figur 3. Modell över modifierat uttalande i revisionsberättelser (FAR 2010). 

 

Ireland (2003) hävdar att en ren revisionsberättelse kan ges trots att det uppkommit fel i de 

finansiella rapporterna. Det kan bero på revisorns oaktsamhet, starka hot eller på grund av 

mindre felaktigheter som vuxit med tiden. Om ett problem upptäcks av revisorn på en tidig 

nivå då det är för litet för att göra någon väsentlig inverkan på de finansiella rapporterna, 

skrivs ingen oren revisionsberättelse. Problemet kan dock växa sig större med tiden och då 

kan revisorerna välja att ignorera det, antingen för att problemet borde påpekats tidigare eller 

eftersom problemet tidigare fått passera obemärkt. Detta kan leda till problem för revisorn och 

förtroendet för honom eller henne kan på grund av detta minska (Ireland, 2003).  

Xu et al. (2011) berättar att den globala finanskrisen och det allmänt osäkra ekonomiska läget 

utmanar revisionsbranschen. Den globala finanskrisen har reducerat den ekonomiska 

tillväxten, påverkat aktie- och kreditmarknaden och medfört en ökad affärsrisk. I den mån 

som risken ökar leder det till en ökad osäkerhet angående ett företags förmåga till fortsatt 
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drift, så kallad going concern. Detta bör återspeglas i bolagets upplysningar och i 

revisionsrapporterna. Xu et al. (2011) berättar att andelen orena revisionsberättelser har ökat 

efter finanskrisen jämfört med tidigare år.  

2.6 Orsaker till oren revisionsberättelse 
Det finns olika anledningar till att ett företag erhåller en oren revisionsberättelse. Dessa kan 

vara att det föreligger brott (ABL 9:33), att vissa administrativa uppgifter inte skötts korrekt 

(ÅRL 8:2-3) eller att det finns tveksamheter gällande företagets fortsatta verksamhet (FAR, 

2006). DeFond et al. (2000) berättar att det är vanligt att en oren revisionsberättelse innehåller 

flera olika anmärkningar. Nedan beskrivs de mest förekommande anledningarna till att ett 

företag erhåller en oren revisionsberättelse. 

2.6.1 Fortsatt drift – Going concern 

Bedömningen som revisorn ger om företagets fortsatta verksamhet avser de tolv månader som 

följer efter dagen då bokslut gjorts. Då granskningen planeras och genomförs ska revisorn 

överväga om styrelse och VD tillämpat principen om fortsatt drift då årsredovisningen 

upprättats. Det är revisorns ansvar att avgöra om årsredovisningen är korrekt och om det finns 

några osäkerhetsfaktorer som kan påverka företagets förmåga till fortsatt verksamhet. Om 

sådana finns och inte är redovisade i årsredovisningen så ska revisorn upplysa om detta i 

revisionsberättelsen (FAR, 2006). Farrugia och Baldacchino (2005) hävdar att going concern-

problematik är en av de vanligaste anledningarna till att ett företag erhåller en oren 

revisionsberättelse. Även Xu et al. (2011) visar i sin studie att detta är den vanligaste orsaken. 

2.6.2 Försent inlämnad årsredovisning 

Anledningen till att rapporterna lämnas in försent kan vara att långa förhandlingar görs mellan 

revisor och klient om de inte är överens angående formen på de slutliga räkenskaperna och 

tillhörande revisionsberättelse. Det kan även bero på att ytterligare felaktigheter har upptäcks 

och det behöver utföras ett större revisionsarbete för att utreda dessa. Det kan också bero på 

att revisorerna avvaktar i hopp om att problemen ska försvinna och modifiering undvikas. 

Företaget kan även ha en hög inneboende risk eller kontrollrisk som därmed kräver en större 

revisionsinsats (Ireland, 2003). Små företag har en tendens att överlämna sina finansiella 

rapporter senare till revisorn, än större företag. En längre fördröjning visar ofta på ett 

allvarligare fel (Soltani, 2002).  

Årsbokslutet ska fastställas senast sex månader efter räkenskapsårets utgång (BFL 6:11). 

Detta görs på bolagsstämman. Senast en månad efter bolagsstämman ska handlingarna lämnas 

in till Bolagsverket för att inte räknas som försent inlämnade (ÅRL 8:3). En årsredovisning 

anses även vara försenad om den inkommer till revisorn senare än sex veckor före 

bolagsstämman (ÅRL 8:2). 

2.6.3 Felaktigheter i skatter och avgifter 

I ABL 9:34 anges att revisorn ska anmärka i revisionsberättelsen om bolaget inte uppfyllt 

kriterierna gällande skatter och avgifter. Det kan exempelvis vara att bolaget inte fullgjort sin 

skyldighet att göra skatteavdrag eller anmäla sig till Skatteverket för registrering. Det ska 

även anges om skattedeklarationen för respektive redovisningsperiod inte är inlämnad i tid 

eller om skatter och avgifter inte är betalda i rätt tid.  
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2.6.4 Mer än halva aktiekapitalet är förbrukat 

Enligt ABL 25:13 finns regler om att ett bolags eget kapital inte får understiga hälften av det 

registrerade aktiekapitalet. Om detta inträffar måste styrelsen vidta vissa åtgärder. De ska 

genast upprätta en kontrollbalansräkning som ska ligga till grund för beslutet som tas gällande 

företagets chans till fortsatt verksamhet. Enligt ABL 25:17 ska allmän domstol besluta om 

förbrukningen av halva aktiekapitalet ska leda till tvångslikvidation. 

2.6.5 Förbjudet lån 

Låneförbudet finns reglerat ABL 21:1. Här framgår att aktiebolag inte får lämna penninglån 

till aktieägare, styrelseledamot och VD i bolaget, eller i ett annat bolag inom samma koncern. 

Även styrelsesuppleant och vice VD ingår i den så kallade förbjudna kretsen som inte får 

motta lån från bolaget. Närstående, det vill säga släktingar, till dessa personer räknas också till 

den förbjudna kretsen. Dit räknas även juridiska personer som någon av ovanstående har ett 

bestämmande inflytande över (ABL 21:1). 

2.6.6 Styrelse eller VD har handlat i strid mot lagen 

Enligt ABL 9:33 ska revisorn lämna uttalande om huruvida styrelse och VD bör beviljas 

ansvarsfrihet gentemot bolaget. Det ska anmärkas i revisionsberättelsen om en 

styrelseledamot eller VD har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till en försummelse 

som kan leda till ersättningsskyldighet. Revisorn ska även göra uttalanden om styrelse eller 

VD i övrigt har handlat i strid mot ABL, tillämplig lag om årsredovisning eller 

bolagsordningen. Om detta föreligger ska revisorn genast sända en kopia av 

revisionsberättelsen till Skatteverket (ABL 9:37).  

2.6.7 Strid mot redovisningslag 

Enligt ÅRL 2:2-3 ska årsredovisningen upprättas i enlighet med god redovisningssed och på 

ett överskådligt sätt. God redovisningssed grundas på lag, praxis och normgivning och är 

följaktligen en rättslig standard. Det innebär en skyldighet att följa gällande lagar och 

redovisningsprinciper. De finansiella rapporterna ska ge en rättvisande bild av företaget. Detta 

innebär att balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska upprättas som en helhet och 

vid behov ska tilläggsupplysningar lämnas. DeFond et al. (2000) hävdar att brott mot 

redovisningslagar är den vanligaste anledningen till att ett företag erhåller en oren 

revisionsberättelse. 

2.7 Finansiella faktorer 
När olika tal från redovisningen ställs i relation till varandra blir det därigenom ett definierat 

begrepp som benämns nyckeltal. Det är relativa tal vilket innebär att de är kvoter och andra 

jämförelsetal, som är lättare att använda än absoluta tal när det gäller jämförelse och 

undersökning (Belfrage Carlberg, 2003). Förutom internt inom företaget kan dessa faktorer 

vara till stor hjälp för en utomstående vid analys av ett företags verksamhet med hjälp av dess 

årsredovisning. Med hjälp av tal kan en tydligare bild ges även vid jämförelse mellan ett 

företag och andra i samma bransch (Dennis, 2006).  

Nedan följer en förklaring av dessa finansiella faktorer. 
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2.7.1 Soliditet 

Soliditet är ett mått som visar företagets ekonomiska motståndskraft och betalningsförmåga 

på lång sikt. Soliditeten visar hur stor del av företagets tillgångar som är finansierat av eget 

kapital och hur mycket som är lånat. Detta mått kan ge en indikation på hur företaget kan 

överleva en lågkonjunktur samt hur riskbenäget det är. Det är svårt att avgöra hur hög 

soliditeten bör vara och den varierar kraftigt mellan olika branscher (Belfrage Carlberg, 

2003). Omvärldens uppfattning av ett företag gällande soliditet kan belysas med den 

tumregeln som används inom banker vid kreditärenden. De anser att soliditet över 30 % är 

bra, soliditet mellan 20 – 30 % bör kommenteras och om den ligger under 20 % är det inte bra 

(Hallgren, 2002).  

Frost (1997) hävdar att företag som är finansiellt svaga löper högre risk för att erhålla en oren 

revisionsberättelse. Guan Hua (1997) berättar att företag med låg soliditet är mer beroende av 

sina kreditgivare och eventuella ränteförändringar, och har därigenom högre risk. Företag som 

tar större risker är ofta mer känsliga för konjunkturförändringar och därmed också mer 

benägna att erhålla orena revisionsberättelser. Även Ireland (2003) hävdar att företag med hög 

finansiell risk är mer benägna att få en oren revisionsberättelse. Den orena 

revisionsberättelsen i dessa fall grundar sig ofta på going concern-problematik, det vill säga 

tveksamhet gällande bolagets fortsatta drift. 

2.7.2 Skuldsättningsgrad 

För att se i vilken utsträckning ett företag är finansierat med lån kan måttet skuldsättningsgrad 

användas. Skulderna sätts i relation till eget kapital och målet för ett företag är att ha så låg 

skuldsättning som möjligt (Belfrage Carlberg, 2003).  

Guan Hua (1997) berättar att företag med hög skuldsättningsgrad har högre risk eftersom de 

är mer beroende av sina kreditgivare och eventuella ränteförändringar. Företag som har hög 

risk är ofta mer känsliga för konjunkturförändringar och därmed också mer benägna att 

erhålla en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen. Det finns ett positivt 

samband mellan högt risktagande, det vill säga exempelvis hög skuldsättningsgrad, och 

företagets sannolikhet att få en oren revisionsberättelse. Ofta har företaget tagit mer risker 

under det aktuella året, jämfört med tidigare år och negativa trender kan ses som en 

varningssignal (Guan Hua, 1997). Lennox (1999) hävdar att företag med hög 

skuldsättningsgrad innehar en ökad risk för att erhålla en oren revisionsberättelse. Företag där 

skulderna är höga är mer konkursbenägna jämfört med företag med låg andel skulder. Även 

Sundgren (1998) samt Latinen och Latinen (1998) konstaterar att det finns ett positivt 

samband mellan företagets skuldsättningsgrad och revisionsberättelsens utformning. DeFond 

et al. (2000) har däremot inte funnit något samband mellan skuldsättningsgrad och erhållandet 

av en oren revisionsberättelse.  

2.7.2 Likviditet 

Likviditet är ett mått på företagets betalningsförmåga på kort sikt. Den påverkar således 

möjligheten för företaget att kunna betala löpande utgifter (Belfrage Carlberg, 2003). 

Likviditeten visar hur lätt det är att omvandla företagets omsättningstillgångar till kontanter. 

Likviditetskvoten ger en indikation på ett företags förmåga att betala kortfristiga skulder när 
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de förfaller. Därigenom visar måttet om bolaget kan uppfylla sina nuvarande åtaganden. 

Likviditet är ett standardmått på företagets finansiella hälsa (Dennis, 2006). 

Ireland (2003) berättar att finansiella påståenden som grundas på dålig likviditet ökar 

sannolikheten att bolaget får en oren revisionsberättelse. Ett företag med försämrad likviditet 

kan mycket väl ha korrekta finansiella rapporter, och skulle därför kanske inte fått någon 

anmärkning i revisionsberättelsen om de hade haft en högre likviditet (Ireland, 2003). Även 

Pasiouras et al. (2007) berättar om sambandet mellan låg likviditet och oren 

revisionsberättelse, och förklarar detta med att företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet 

då är mer osäker. 

2.7.3 Lönsamhet 

Nyckeltal som pekar på lönsamheten i företaget är särskilt viktiga eftersom lönsamhet är 

grunden för ett företags existens. Ett icke vinstdrivande företag har problem med att överleva i 

längden (Belfrage Carlberg 2003). Med lönsamhet menas ett företags förmåga att generera 

intäkter utöver kostnaderna för att producera dessa intäkter. Förutom att se om ett företag går 

med vinst eller förlust kan beräkningar göras på vinstmarginalen, som visar hur effektivt ett 

företag använder sina resurser i tillverkningsprocessen, och kan därmed visa hur mycket 

företaget tjänar på försäljningen i procent (Dennis, 2006). Med hjälp av vinstmarginalen visas 

vilket överskott som finns för att täcka övriga kostnader så som personal, ränta och lokalhyra 

(Belfrage Carlberg, 2003). Ett annat mått är räntabilitet på totalt kapital. Enligt Hallgren 

(2002) är totalkapitalets räntabilitet det viktigaste måttet på lönsamhet, och är dessutom 

intressant i både stora och små företag. Detta mått är viktigt eftersom det avslöjar hur 

kapitalet har förräntats under året och därmed hur effektivt det har använts (Belfrage 

Carlberg, 2003). 

Ireland (2003) hävdar att det finns samband mellan ett företags lönsamhet och sannolikheten 

att det erhåller en oren revisionsberättelse. Ett företag som går med förlust får ofta 

anmärkningar om going concern. Även Guan Hua (1997) menar att företag med oren 

revisionsberättelse har sämre lönsamhet, då främst mätt i räntabilitet. Även detta samband 

styrks av DeFond et al. (2000) och Pasiouras et al. (2007) som säger att dålig lönsamhet ofta 

är förknippad med orena revisionsberättelser. Detta beror på att orena revisionsberättelser ofta 

utfärdas om företagets finansiella ställning försämras. Även Lennox (1999) påpekar detta 

samband och förklarar det med att låg lönsamhet medför en ökad risk för företaget att gå i 

konkurs och därmed ökar risken för att erhålla en oren revisionsberättelse. Att det finns ett 

samband mellan lönsamhet och orena revisionsberättelser styrks även av Laitinen och 

Laitinen (1998) samt Sundgren (1998). 

2.8 Icke finansiella faktorer 
Förutom finansiella faktorer som oberoende variabler finns det ett antal icke finansiella 

faktorer som har studerats tidigare och som visat sig ha ett samband med revisionsberättelsens 

utformning (Ireland, 2003; DeFond, et al., 2000; Xu et al., 2011). 

Nedan följer en beskrivning av icke finansiella faktorer: 
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2.8.1 Revisionsbyråns storlek 

Storleken på revisionsbyrån anses ha en stor betydelse för om företaget erhåller en oren eller 

en ren revisionsberättelse. Dock finns delade meningar. DeFond et al. (2000) hävdar att stora 

revisionsbyråer i större utsträckning utfärdar orena revisionsberättelser, eftersom de stora 

byråerna inte är lika beroende av sina klienter. De stora byråerna har också mer att förlora och 

är därför mer noggranna med att följa gällande lagar och regler. Ireland (2003) förklarar detta 

med att de stora byråerna är mer benägna att undvika rättegångsprocesser och liknande som 

kan skada firman och deras rykte. Ett skadat rykte anses värre för stora byråer eftersom de 

finns över hela världen. Därför är de stora mer benägna att hålla hög standard och högre 

kvalitet på sina tjänster, vilket då medför att de utfärdar en större mängd orena 

revisionsberättelser. Ireland (2003) berättar vidare att det även kan grunda sig på att små 

revisionsbyråer har mer att förlora om deras kunder väljer att byta byrå. Därför påverkas de 

mer av hot om byte och kanske därför väljer att acceptera en tveksam redovisning och 

utformar revisionsberättelsen i kundens intresse.  

I en nyare studie gjord av Xu et al. (2011) visas motsatsen att det istället är de mindre 

revisionsbyråerna som utfärdar flest orena revisionsberättelser. Anledningen till att de små 

utfärdar fler orena beror på skillnaden i revisionsbyråernas klientportfölj. Kunderna till små 

byråer är ofta mindre företag som dessutom är mer riskfyllda. Constantinos och Spathis 

(2006) menar däremot att det inte finns något samband, varken positivt eller negativt, mellan 

revisionsbyråns storlek och erhållandet av oren revisionsberättelse. 

De fyra största revisionsbyråerna PwC, Ernst & Young, KPMG och Deloitte är de som ofta 

räknas som de större byråerna, Big 4, medan övriga räknas som mindre (Xu et al. 2011).  

2.8.2Revisionsarvoden 

Det råder delade meningar kring sambandet mellan storleken på revisionsarvodet och 

revisionsberättelsens utformning. Höga revisionsarvoden kan dock förklaras av företagets 

egenskaper såsom storlek eller komplexitet. Det kan även ha att göra med att företaget 

bedöms ha hög revisionsrisk (Ireland, 2003). Vid höga revisions- och konsultarvoden kan 

revisorn anses vara mer ekonomiskt beroende av klienten, vilket kan tendera till minskat 

utförande av orena revisionsberättelser berättar DeFond, Raghunandan och Subramanyam 

(2002). Constantinos och Spathis (2006) hävdar att storleken på revisionsarvodet inte 

påverkar sannolikheten att få en revisionsberättelse som avviker från standardutförandet.  

2.8.3 Revisorns kön 

Breesch och Branson (2009) hävdar att kvinnliga revisorer upptäcker fler potentiella 

felaktigheter än manliga revisorer, trots att de analyserar felaktigheter på ett mindre exakt sätt 

än vad manliga revisorer gör. Jonnergård och Stafsudd (2009) berättar att kvinnan är den 

noggranna medan mannen är den aktive. Män är mer försäljningsinriktade samtidigt som 

kvinnor är mer pålästa och skickligare på praktisk revision. En annan skillnad är att det är 

lättare för manliga revisorer att skapa sociala relationer och de kan eventuellt bli nära vän med 

klienten. Gold, Hunton och Gomaa (2009) berättar att manliga revisorer i högre utsträckning 

påverkas av klientens förklaringar. Kvinnor vill däremot själva bearbeta informationen mer 

noggrant innan de gör sin uppskattning och bedömning. Chung och Monroe (1998) berättar 
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att kvinnliga studenter överträffar de manliga i redovisningskurser både på grundläggande och 

på avancerad nivå. Detta förklaras med att kvinnor är mer noggranna än män och har en 

förmåga att se både helheten och detaljer. Kvinnor har en tendens att bearbeta en större 

mängd information än vad män gör. Män kan därmed missa viktig information som kan 

behövas för att upptäcka felaktigheter (Chung & Monroe, 1998).  

2.8.4 Styrelsens könsmångfald 

Terjesen, Sialy och Singh (2009) förklarar att en ökad könsmångfald i styrelsen bidrar till en 

mer effektiv bolagsstyrning. Kvinnliga direktörer bidrar till viktiga resultat då de spelar 

direkta roller som ledare, mentorer och nätverksmedlemmar. Ruigrok, Peck, Tacheva, Greve 

och Hu (2006) menar att mångfald i styrelsen tillför mer perspektiv samt leder till en bredare 

kunskapsbas. Ett företag som har med även kvinnor i styrelsen sänder dessutom positiva 

signaler till omgivningen (Carter, Simkins & Simpson 2003). Erhardt, Werbel och Shrader 

(2003) hävdar att mångfald i styrelsen förbättrar organisationens prestanda och är även 

positivt associerat med både avkastning på investeringar och tillgångar. Carter et al. (2003) 

samt Erhardt et al. (2003) påstår att det finns ett positivt samband mellan styrelser som har 

könsmångfald och bolagets finansiella prestation. Rose (2007) finner däremot inget samband 

mellan könsmångfald och företagets finansiella ställning. Rose (2007) menar att detta kan 

bero på att kvinnor anpassar sig till den konventionella styrelseledarrollen och att mångfalden 

därför inte gör någon skillnad. Campbell och Minguez-Vera (2008) konstaterar att 

könsfördelning i styrelsen påverkar kvalitén på styrelsens övervakande roll och därigenom 

även på de ekonomiska prestationerna. Adams och Ferreira (2009) berättar att i bolag som 

även har invalda kvinnor i styrelsen förhindras i större omfattning felaktigheter och eventuella 

försök till manipulation av redovisningen. Detta sker eftersom det då utövas hårdare 

övervakning och kontroll av ledningen. 

2.8.5Anmärkning tidigare år 

Om ett företag får en oren revisionsberättelse är det stor sannolikhet att det får det även 

nästkommande år (Ireland, 2003). Har ett företag väl fått en oren revisionsberättelse är det 

inte ovanligt att denna trend håller i sig. De flesta företag som får en anmärkning på grund av 

going concern-problematik ett visst år kommer med stor sannolikhet få samma utlåtande 

följande år menar Xu et al. (2011). 
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3. Metod 
I detta kapitel presenterar vi det metodologiska tillvägagångssätt som använts i uppsatsen. 

Här beskriver vi vårt val av referensram, operationalisering, urval samt analysmetod. 

Reliabilitet och validitet tas upp såväl som källkritik. 

 

3.1 Metodansats 
I vår undersökning som har som mål att beskriva vilka finansiella och icke finansiella faktorer 

som kan förklara revisionsberättelsens utformning, har vi utgått från befintlig teori och 

undersökt om den överensstämmer med ny empiri. Genom att utgå från tidigare teorier ansåg 

vi oss få en bred grund och kunskap inom ämnet för att sedan kunna pröva teorierna mot 

verkligheten. Enligt Jacobsen (2002) är en forskningsansats deduktiv då forskaren går från 

teori till empiri. En uppfattning om hur världen ser ut skapas och därefter samlas empiri in för 

att se hur tillämpbar uppfattningen är med verkligheten (Jacobsen, 2002). Vi valde att 

använda oss av den deduktiva ansatsen trots de risker den kan medföra. Enligt Jacobsen 

(2002) är riskerna med den deduktiva ansatsen att forskaren inriktar sig på den information 

som han eller hon anser vara mest relevant och därigenom försummar annan information som 

kan vara av intresse. Vi har tagit hänsyn till detta men ansåg ändå att den deduktiva ansatsen 

är bäst för vår studie som ska testa tidigare teorier om revisionsberättelser mot ny empiri som 

består av svenska mikroföretag. 

3.2 Insamling av referensram 
Referensramen är till stor del uppbyggd av vetenskapliga artiklar gällande studier som 

tidigare gjorts inom ämnet. Vår uppsats är inom ämnet revision och vi valde därför att 

använda oss av agentteorin, som förklarar behovet av en revisor. Denna teori är väl omskriven 

och har under en längre tid behandlats i både vetenskapliga artiklar och litteratur. Behovet av 

en revisors granskning förklaras också med hjälp av intressentteorin, som utvecklar 

intressenternas behov av revision. För att ge läsaren en bredare grund inom ämnet revision 

valde vi att beskriva vad revision är, varför det är viktigt, vilka intressenter som finns till 

revisionen, samt vad en revisor gör. Denna del består till en stor del av litteratur utgiven av 

Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR. Efter denna introduktion behandlar vi ämnet 

revisionsberättelser djupare. Dessa fakta har vi främst fått från gällande lagar och regelverk 

såsom ABL och ISA, samt FAR:s rekommendationer och uttalanden. Vidare beskriver vi 

nyckeltal och andra icke finansiella faktorer med hjälp av litteratur. För att förklara varför 

dessa faktorer är relevanta i vår undersökning använde vi oss av vetenskapliga artiklar som 

behandlar liknande studier som gjorts tidigare. Dessa användes sedan som grund i vår analys. 

Tidigare studier är inte utförda på samma sätt som vår undersökning, eftersom att en del 

inriktar sig på företag av blandad storlek och en del bara på stora företag. Tidigare studier har 

grundats på olika varierande uppsättningar av faktorer och i vår studie valde vi ut de som vi 

anser vara mest intressanta. Trots vissa skillnader mellan tidigare studier och vår, gav de oss 

en bra grund till vår analys. 

För insamlandet av vetenskapliga artiklar gjorde vi sökningar i olika databaser. De mest 

förekommande har varit FAR SRS Komplett, Emerald, ProQuest och Google Scholar. Vi läste 
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även i källförteckningen på de artiklar vi hittade genom databaserna. Detta ledde oss fram till 

fler relevanta artiklar. De sökord vi använde oss av vid sökningar i artikeldatabaserna är: 

 

 Audit 

 Audit reports 

 Audit qualifikation 

 Audit fee 

 Audit modifikation 

 Agency theory 

 Big 4 

 Financial repots 

 Key financial ratios 

 

3.2.1 Källkritik 

Vi använde vetenskapliga artiklar, aktuella lagar och regler, litteratur utgiven av FAR samt 

annan relevant litteratur för att bygga vår referensram. Vetenskapliga artiklar är framforskade, 

granskade och publicerade i tidskrifter. Därför tycker vi att dessa är bra källor till vår studie. 

Vi anser även att lagstiftningar är en betrodd källa samt att FAR:s litteratur har hög pålitlighet 

eftersom den är författad av auktoriserade revisorer med gedigen erfarenhet. Dock kan det 

finnas viss kritik att rikta mot våra källor med anledning av att de inte är upprättade just för 

vårt ändamål. De vetenskapliga artiklarna är forskning gjord i andra länder än Sverige och 

heller inte specifika för mikroföretag. Enligt Jacobsen (2002) kan det uppkomma en bristande 

överensstämmelse mellan den teori forskaren samlar in, och vad han eller hon faktiskt vill 

använda den till. Eftersom sekundärdata baseras på information som är insamlad av andra, 

innebär det att informationen har samlats in för ett annat ändamål än just det som forskaren 

vill belysa. Vi tog även hänsyn till aktualiteten i de källor som användes. Då det var möjligt 

använde vi oss av källor som inte är allt för gamla. Johansson Lindfors (1993) hävdar dock att 

en äldre källa inte behöver vara sämre bara för att den är gammal, då dessa ofta bygger på 

erfarenheter och värdefulla lärdomar.  

3.3 Operationaliseringsprocess 
Vårt mål var att studera vilka faktorer som kan förklara varför ett företag erhåller en ren eller 

en oren revisionsberättelse. Vi utgick från vetenskapliga artiklar och hade dessa som grund. I 

artiklarna har det framkommit att risken att erhålla en oren revisionsberättelse ökar vid dålig 

lönsamhet, låg likviditet, låg soliditet och hög skuldsättningsgrad. Vi valde ut ett antal 

nyckeltal för att kunna få en uppfattning gällande företagens finansiella ställning. När begrepp 

ska mätas måste de passera en process som kallas operationalisering. Detta görs för att göra 

att olika begrepp ska bli mätbara (Jacobsen, 2002). En frågeställning kan kräva flera olika 

variabler innan den besvaras (Dahmström, 2011). May (2001) berättar att för att kunna skapa 

sig en uppfattning av det empiriska resultatet och kunna se en koppling till teorin måste den 

tänkta definitionen av variabeln förklaras för läsaren. För att mäta företagets lönsamhet valde 

vi vinstmarginal som visar hur effektivt ett företag använder sina resurser i 

tillverkningsprocessen och därigenom visar hur mycket företaget tjänar på försäljningen. För 

lönsamhet använde vi även räntabilitet på totalt kapital. Detta mått avslöjar hur kapitalet har 

förräntats under året och därigenom hur effektivt det har använts. Ett annat sätt att undersöka 

lönsamheten är att se om företaget går med vinst eller förlust. För att få en uppfattning om hur 

mycket eget kapital ett företag har i förhållande till skulder använde vi oss av måtten 

skuldsättningsgrad och soliditet. Detta valde vi att ha med för att spegla vilken risk företaget 
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har. För att se hur företaget klarar av kortfristiga skulder använde vi måttet likviditet. Vi 

använde oss även av ett antal icke finansiella faktorer för att se om dessa har ett samband 

revisionsberättelsens utformning. Vi har delat upp revisionsbyråns storlek i big 4 och ej big 4, 

där big 4 innehåller de fyra största revisionsbyråerna PwC, Ernst & Young, KPMG och 

Deloitte. Ej big 4 är alla övriga revisionsbyråer. Revisionsarvode är mätt i svenska kronor och 

Revisorns kön har vi delat upp i man och kvinna och denna uppgift är grundad på den revisor 

som undertecknat revisionsberättelsen. Könsmångfald i styrelsen innebär att det finns både 

män och kvinnor i bolagets styrelse. Anmärkning tidigare år innebär att företaget erhållit en 

oren revisionsberättelse även föregående år. Nedanstående tabeller är en sammanställning på 

de faktorer vi använde i vår studie. 

Finansiella faktorer 

Soliditet = Eget kapital / Totalt kapital                       

Skuldsättningsgrad = Skulder / Eget kapital                  

Likviditet = Omsättning / Kortfristiga skulder                                                               

Vinstmarginal = (Omsättning – kostnad sålda varor) / Omsättning                        

Räntabilitet på totalt kapital = (Resultat efter finansiella poster + räntekostnader) / Totalt kapital 

Förlust = Ja / Nej 

Figur 4. Tabell över finansiella faktorer.    (Belfrage Carlberg, 2003) 

Icke finansiella faktorer 

Revisionsbyråns storlek = Big 4 / Ej big 4 

Revisionsarvoden = X kr 

Revisorns kön = Man / Kvinna 

Styrelsens könsmångfald = Ja / Nej 

Anmärkning tidigare år = Ja / Nej 
Figur 5. Tabell över icke finansiella faktorer. 

3.4 Urval 
Vi var intresserade av att skapa en generell bild över vilka faktorer som kan förklara ett 

svenskt mikroföretags erhållande av en ren eller en oren revisionsberättelse. Vi valde att 

avgränsa vårt urval till svenska mikroföretag eftersom det är i dessa företag som 92 % av alla 

orena revisionsberättelser finns enligt Skough och Bränström (2007). Vi begränsade oss till 

aktiva aktiebolag vars årsredovisning från 2010 var tillgänglig vid tidpunkten för 

undersökningens påbörjande. Vi undersökte årsredovisningar från hela Sverige för att vi 

skulle kunna göra en generell bedömning. Därför valde vi att använda oss av ett kvantitativt 

tillvägagångssätt. Jacobsen (2002) förklarar att sannolikheten att få fram resultat som kan 

generaliseras till hela populationen ökar vid en undersökning av många enheter. Vi använde 

oss därför av en kvantitativ mätning och enligt Backman (2008) så benämns metoden som 

kvantitativ då den utmynnar i numeriska observationer eller omvandlas i sådana. Jacobsen 

(2002) menar att det är viktigt att valet av metod utgår från problemställningen och att den 

påverkar tillvägagångssättet.  

3.4.1 Insamling av data 

Som hjälp i vår undersökning använde vi oss av databasen Retriver för att med ovan nämnda 

begränsningar hitta de årsredovisningar som var relevanta för vår undersökning. Med dessa 

begränsningar fann vi 161.575 företag. Detta blev vår rampopulation och vi valde att 

undersöka 500 av dessa företag. Vi använde oss av ett slumpmässigt urval. För att få fram 
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vilka enheter vi skulle undersöka dividerade vi det totala antalet med det antal enheter som vi 

ville undersöka. 161.575 / 500 = 323. Vi granskade vart 323:e företag tills vår önskade kvot 

på 500 företag uppfylldes. Av dessa 500 företag visade det sig att 71 stycken hade en oren 

revisionsberättelse. För att kunna utföra de tester vi var intresserade av behövdes även rena 

revisionsberättelser. Även här utförde vi ett slumpmässigt urval och vi beslutade oss för att 

samla in 71 stycken rena revisionsberättelser genom att välja ut vart 2276:e företag ur samma 

population. Denna siffra kom vi fram till genom att dividera 161.575 / 71. Dessa totalt 142 

företags årsredovisningar utgjorde grunden för våra tester.  Som hjälp för att organisera all 

data använde vi oss av Excel.  

Vid insamlandet av vårt material upptäckte vi att det i vissa fall fanns flera anledningar till att 

ett företag erhöll en oren revisionsberättelse. Vi valde att registrera varje anmärkning för sig 

vilket medförde att det finns fler anmärkningar än företag i figur 8. Totalt fick vi fram 98 

stycken anmärkningar. 

3.4.2 Kritik mot datainsamling 

I vår studie använde vi redan befintlig data som grund. Anledningen till detta var att all 

information vi behövde för vår studie redan finns tillgänglig via företagens årsredovisningar. 

Dahmström (2011) berättar att forskaren alltid bör utreda om redan insamlad statistik kan ge 

svar på den aktuella frågeställningen. Så är det i vårt fall. Dahmström (2011) berättar om de 

fördelar som finns med att använda sig av redan insamlad information. Dels har det betydligt 

lägre kostnad per element vilket medför att forskaren kan göra ett större urval. Det går även 

fortare och bördan för respondenterna minskar betydligt. Vissa delar av den informationen 

som behövdes i vår undersökning skulle kunna ses som känslig att lämna ut. Om ett företag 

går med förlust, har låg likviditet samt har erhållit en oren revisionsberättelse, skulle det 

kunna vara svårt för oss att få dessa uppgifter direkt från företaget, det vill säga primärkällan. 

Dahmström (2011) förklarar att just vid insamlandet av känslig information är det en fördel 

att använda sig av redan befintlig registerdata.  

Det kan även finnas vissa nackdelar med att använda redan insamlad data. Dessa hade vi i 

åtanke under studiens gång. Jacobsen (2002) berättar att användandet av redan insamlad data 

innebär att forskaren inte kommer åt de rådata som normalt sätt fås fram vid insamling av 

primärdata. Detta kan medföra vissa nackdelar då redan befintlig data kan vara insamlad för 

ett annat ändamål än forskarens. Vi var medvetna om att årsredovisningarna inte var 

upprättade specifikt för våra tester, men den information som finns i dem var ändå väl lämpad 

för vår undersökning. Vidare anser Jacobsen (2002) att det är viktigt att forskaren är kritisk 

mot källan där informationen erhålls och att det viktigaste är att det finns en trovärdighet i de 

enskilda dokumenten. Vi hade detta i åtanke vid valet av våra källor. All vår information kom 

från publicerade årsredovisningar. Sådana är upprättade enligt gällande lagar och regler och 

dessutom granskade av en revisor. Eftersom Retriever inhämtar information från inskannade 

originalbokslut, UC, Skatteverket och SCB anser vi att uppgifterna vi fick därifrån är 

trovärdiga och tillförlitliga. 

Vid bestämmandet om vilken typ av utlåtande det är i de orena revisionsberättelserna finns 

vissa osäkerheter eftersom det från och med år 2011 har börjat tillämpas nya regler vid 
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upprättande av revisionsberättelser. Denna ISA-standard medför en ny utformning av 

revisionsberättelsen där det ska framgå vilken typ av utlåtande revisorn gör; uttalande med 

reservation, uttalande med avvikande mening eller inget uttalande (FAR, 2010). Vi har använt 

oss av årsredovisningar med bokslutsår 2010 eftersom årsredovisningarna för år 2011 vid 

insamlandet ännu inte var publicerade. Detta gjorde det svårt att säkerställa vilken typ av 

utlåtande det är i revisionsberättelsen och vi var tvungna att delvis själva tolka revisorns 

skrift, vilket kan medföra vissa felaktigheter i vårt resultat. Därför valde vi att inte dra någon 

slutsats gällande typ av utlåtande i revisionsberättelserna. 

Då vi genomförde vår datainsamling var revisionsarvodet endast angivet i årsredovisningen i 

43 % av företagen med oren revisionsberättelse och i 35 % av företagen med ren 

revisionsberättelse. Det är således ett väldigt stort bortfall som gör att vi inte kan uttala oss om 

detta med statistisk säkerhet. Därav valde vi att inte utföra några sambandstester med denna 

data som grund. 

3.5 Statistisk metod 
Vi använde oss av datorprogrammet SPSS för att utföra våra tester. På grund av detta behövde 

vi organisera våra faktorer som kvantitativa och kvalitativa variabler. Dahmström (2011) 

berättar att de kvantitativa antar olika numeriska värden medan de kvalitativa istället är icke 

numeriska, såsom exempelvis man eller kvinna. Kvalitativa variabler kodas vanligtvis inför 

en databearbetning. Exempelvis kan kvinna kodas till 1 och man till 0 (Dahmström, 2011). I 

vår databearbetning kodade vi de faktorer som enbart kan anta två värden.  

För att kunna utföra våra tester i SPSS var vi även tvungna att beakta vilken datanivå våra 

faktorer har. Förlust, revisionsbyråns storlek, revisorns kön, styrelsens könsmångfald och 

anmärkning tidigare år tillhör den lägsta nivån kallad nominalskala. Dahmström (2011) 

berättar att variabler som enbart går att klassificera är nominala variabler. Dessa kan endast 

delas in i olika grupper och frekvensen kan beräknas. Resterande av våra faktorer tillhör 

kvotskala eller intervallskala, vilket benämns som scale i SPSS. Dahmström (2011) förklarar 

att dessa variabler innehåller mest information och har lika skalsteg. Kvantitativa variabler 

tillhör oftast denna skalnivå. 

I vår studie undersökte vi hur revisionsberättelsens utformning påverkas av ett antal faktorer. 

Revisionsberättelsens utformning är därför vår beroende variabel. Dahmström (2011) 

förklarar att den variabel som påverkas av andra variabler kallas för beroende variabel. De 

som påverkar benämns oberoende variabler. För att begränsa vår studie valde vi att 

klassificera vår beroende variabel som nominal, det vill säga att den enbart kunde anta ett av 

värdena ren eller oren.  

3.5.1 Chi två-test 

Vi utförde Chi två-tester för att undersöka om det finns något samband mellan de förklarande 

nominala variablerna och den beroende variabeln, revisionsberättelsens utformning. Vi anser 

att Chi två-test lämpar sig väl i vår undersökning. Dahmström (2011) förklarar att Chi två-test 

kan göras för att mäta samband mellan två nominalskalevariabler. Testen mäter avvikelser 

mellan de observerade och förväntade frekvenserna. Vid en stor skillnad mellan förväntad 



 

 

21 

 

frekvens och observerad frekvens antas det finnas ett samband mellan variablerna. Om det är 

ett litet värde innebär det att de observerade frekvenserna ligger nära varandra och det tyder 

på att det inte finns något samband. Testet undersöker om slumpen har orsakat skillnaden 

mellan observerat och förväntat värde. En tumregel kan vara att ha en signifikans på mindre 

än 5 %. Signifikansen visas genom P-värdet som då ska vara under 0,05 för att slumpens 

inverkan ska kunna uteslutas (Dahmström, 2011).  

Vi valde att utföra Chi två-test på revisionsberättelsens utformning och nedanstående 

oberoende nominala variabler: 

 Förlust 

 Revisionsbyråns storlek 

 Revisorns kön 

 Styrelsens könsmångfald 

 Anmärkning tidigare år 

3.5.2 Logistisk regression 

Vi utförde logistisk regression för att identifiera sambandet mellan några av de förklarande 

variablerna och den beroende variabeln, revisionsberättelsens utformning. Anledningen till att 

vi inte valde att göra en linjär regression beror på att Körner och Wahlgren (2006) berättar att 

en sådan är anpassad för beroende variabler som är kvantitativa. För en beroende variabel som 

enbart antar två värden är en linjär modell mindre lämplig av flera skäl. Den räta linjen skulle 

för en sådan variabel ge skattade proportioner som både blir negativa och större än 1. Därför 

är en S-formad kurva mer passande (Körner & Wahlgren, 2006). Med hjälp av en logistisk 

regression identifieras faktorerna som är av betydelse för att en aktuell händelse ska inträffa 

och det går även att mäta hur stor sannolikheten är att den aktuella händelsen inträffar 

(Dahmström, 2011). I vår studie är den aktuella händelsen om ett företag erhåller en ren eller 

oren revisionsberättelse. Vi ville med hjälp av en logistisk regression identifiera vilka av våra 

faktorer som har ett samband med revisionsberättelsens utformning. När den beroende 

variabeln är dikotom är en logistisk regression att anse som fördelaktig (Edling & Hedström, 

2003). Vår beroende variabel är dikotom eftersom dess utfall endast kan vara ren eller oren.  

Nagelkerke R² visar de oberoende variablernas förklaringsgrad och värdet kan variera mellan 

0 – 1. Det värde som inte är Nagelkerke är residualen som består av eventuella mätfel och 

andra orsaksfaktorer än de oberoende faktorer som är inkluderade i modellen. Exempelvis om 

Nagelkeke är 0,3 så består 70 % av förklaringen av andra faktorer än de faktorer som faktiskt 

mäts (Djurfeldt & Barmark, 2009). 

B-värdet visar vilken riktning sambandet har, det vill säga om det är ett negativt eller positivt 

samband (Körner & Wahlgren, 2006). 

Vi valde att utföra logistisk regression på revisionsberättelsens utformning och nedanstående 

oberoende intervall- och kvotvariabler: 

 Soliditet 

 Skuldsättningsgrad 
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 Likviditet 

 Vinstmarginal 

 Räntabilitet på totalt kapital 

 Revisionsarvode 

Vi utförde även logistisk regression innehållande flera olika förklarande variabler för att utöka 

vårt test. Genom att göra detta visas vilka som är meningsfulla att utöka modellen med 

(Körner & Whalgren, 2010). Vid utförandet av tester med flera förklarande variabler kan 

problemet multikollinearitet uppstå. Det innebär att det finns en stark korrelation mellan de 

förklarande variablerna. Det medför mer osäkra bedömningar på grund av större medelfel i 

skattningarna (Körner & Wahlgren, 2010).  

3.6 Validitet 
Vi valde att undersöka årsredovisningar från svenska mikroföretag. Vi anser att 

årsredovisningar hjälpte oss att få fram de uppgifterna som vi ville mäta och tack vare ett 

slumpmässigt urval kan resultatet appliceras till en större population. Tack vare detta anser vi 

oss uppnått en hög validitet. Validitet innebär att det som forskaren önskar att mäta faktiskt 

mäts. Materialet ska vara relevant och det som mäts hos några ska gälla för flera (Jacobsen, 

2002).  

Jacobsen (2002) hävdar att validitet kan ses som en prövning av giltigheten i resultaten. De 

uppgifter som forskaren får tillgång till kan komma från uppgiftslämnare, ett dokument eller 

en situation. Giltigheten är starkt beroende av källan och forskaren bör därför vara källkritisk i 

frågan om han eller hon fått tag i rätt källa. Ett vanligt problem är att det inte går att få tillgång 

till de rätta enheterna som ger den riktiga informationen (Jacobsen, 2002). Vi anser att vi fick 

tillgång till de källor som passade bäst i vår studie, det vill säga årsredovisningarna, eftersom 

att de innehåller tillförlitlig data som är relevant för vår undersökning. 

3.7 Reliabilitet 
Vi anser att vår studie är gjord med en relativt hög reliabilitet då mätningen kan göras om av 

en annan oberoende person och denna då skulle komma fram till ett liknande 

resultat. Jacobsen (2002) anser att reliabilitet innebär att det ska finnas en trovärdighet och 

tillförlitlighet i undersökningen, det ska alltså gå att lita på den. Det kan uppkomma genom att 

undersökningen är genomförd på ett trovärdigt sätt eller att den inte innehåller uppenbara 

mätfel. När det går att få fram samma resultat då undersökningen görs med samma 

mätinstrument eller samma metod för datainsamling så anses undersökningen ha 

tillförlitlighet (Jacobsen, 2002).  
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4. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras resultatet av vår insamlade data i form av beskrivande diagram 

och figurer. Analys görs utav det insamlade materialet som jämförs med tidigare forskning 

och teori. 

4.1 Revisionsberättelse 
I vår undersökning fick vi fram ett resultat som visar att 14 % av de svenska mikroföretagens 

revisionsberättelser är orena. Tidigare studier har visat ett relativt lågt antal orena 

revisionsberättelser där andelen har varierat mellan 3,4 – 7,6 % (DeFond et al., 2000; Ireland, 

2003; Xu et al., 2011). Skillnaden mellan vårt resultat och tidigare studier kan bero på att 

undersökningarna är gjorda i olika länder och är baserade på olika populationer. Många 

studier har gjorts på stora företag eller på en blandning av stora och små. Vår population 

består av svenska mikroföretag och enligt Skough och Bränström (2007) finns majoriteten av 

alla orena revisionsberättelser just hos mikroföretagen.  

 
Figur 6. Andelen orena revisionsberättelser i en undersökning av 500 slumpmässigt valda svenska mikroföretag. 

4.2 Typ av utlåtande i oren revisionsberättelse 
I vår undersökning framkommer av våra tolkningar att 89 % av de orena 

revisionsberättelserna innehåller uttalande med reservation. I en betydligt mindre andel av 

företagen har revisorn avstått från att uttala sig. Det anses vara en sällsynt företeelse som inte 

inträffar så ofta (FAR, 2010). Detta syns även i vår undersökning. En ännu mindre andel av 

företagen erhöll uttalanden med avvikande mening och en förklaring till detta kan vara att 

dessa uttalanden utfärdas endast vid mycket allvarliga företeelser (FAR, 2010). 

 
Figur 7. Olika typer av utlåtanden i orena revisionsberättelser i en undersökning av 71 företag som erhållit oren 

revisionsberättelse. 
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4.3 Orsak till oren revisionsberättelse 
Det finns ett antal olika orsaker till att ett företag erhåller en oren revisionsberättelse. I vår 

studie visas att det är anledningarna försent inlämnad årsredovisning, felaktigheter i skatter 

och avgifter samt förbrukning av mer än halva aktiekapitalet som är de vanligaste orsakerna. 

Vårt resultat avviker således delvis mot tidigare studier. Enligt Farrugia och Baldacchino 

(2005) samt Xu et al. (2011) är osäkerhet gällande företagets fortsatta drift en vanlig orsak till 

att revisorn avger en oren revisionsberättelse. DeFond et al. (2000) berättar däremot att det är 

brott mot redovisningslagen som är den största anledningen till att ett företag erhåller en 

revisionsberättelse som avviker från standardutformningen. Soltani (2002) hävdar att bland 

småföretag är den vanligaste anledningen försent inlämnande av årsredovisningen. Många av 

företagen i vår studie har flera olika anmärkningar. DeFond et al. (2000) styrker att det är 

vanligt med ett flertal anmärkningar i revisionsberättelsen.  

 

Figur 8. Orsak till avvikelse från standardutformningen i 71 företag som erhållit oren revisionsberättelse. 

4.4 Finansiella faktorer 

4.4.1 Soliditet  

I vår studie har 65 % av företagen med oren revisionsberättelse en soliditet under 30 %. Inget 

företag med ren revisionsberättelse har en negativ soliditet. I vår logistiska regression visas att 

företagets soliditet har ett signifikant samband med sannolikheten att erhålla en oren 

revisionsberättelse. Nagelkerke för soliditet är 26,5 %, vilket visar att soliditet förklarar 

variationen i den beroende variabeln relativt bra. B-värdet visar att det finns ett positivt 

samband som är statistiskt säkerställt eftersom signifikansen är 0,00 (bilaga 1). Hallgren 
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(2002) berättar att en soliditet under 30 % bör uppmärksammas och anmärkas eftersom det 

ses som negativt. Guan Hua (1997) och Ireland (2003) hävdar att företag har en hög finansiell 

risk då soliditeten är låg och att dessa företag är mer benägna att få en oren 

revisionsberättelse. Våra tester styrker följaktligen befintlig teori. 

 

När soliditeten testas tillsammans med andra faktorer klargörs att soliditeten är den faktor som 

förblir signifikant och med högst förklaringsgrad och starkast samband (bilaga 2). Därmed 

kan vi konstatera att soliditeten är en den faktor som har starkast samband med erhållandet av 

oren revisionsberättelse enligt logistisk regression. 

 

 

Figur 9. Soliditeten i 71 företag som erhållit oren revisionsberättelse och 71 företag som erhållit ren 

revisionsberättelse. 

4.4.2 Skuldsättningsgrad 

I vår studie har majoriteten av de företag som erhållit en oren revisionsberättelse en 

skuldsättningsgrad mellan 0 – 29 %. Majoriteten av de företag med ren revisionsberättelse har 

en skuldsättningsgrad mellan 30 – 59 %. Belfrage Carlberg (2003) hävdar att det är bra för 

företag att ha låg skuldsättningsgrad. Vår data visar att företagen med oren revisionsberättelse 

har en skuldsättningsgrad som är att betrakta som bättre.  

I vår logistiska regressionsmodell framkommer att Nagelkerke för skuldsättningsgrad är låg. 

B-värdet tyder på ett svagt positivt samband. Dock är signifikansen för hög för att inte 

utesluta slumpens inverkan (bilaga 1). Därför kan vi inte konstatera något samband mellan 

skuldsättningsgrad och erhållandet av oren revisionsberättelse. Även i modeller innehållande 

flera faktorer visas att skuldsättningsgrad inte är relevant att inkludera i modellen (bilaga 2). 

Därför kan vi inte bekräfta Sundgrens (1998) samt Latinens och Latinens (1998) teori om ett 

samband. Vårt resultat är däremot överensstämmande med det resultat som DeFond et al. 

(2000) kom fram till, nämligen att det inte finns något samband. 
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Figur 10. Skuldsättningsgraden i 71 företag som erhållit oren revisionsberättelse och i 71 som erhållit ren 

revisionsberättelse. 

4.4.2 Likviditet 

I vår studie visar det sig att majoriteten av företag med oren revisionsberättelse har en 

likviditet under 100 %. 38 % av företagen har en likviditet under 50 %. Dennis (2006) berättar 

att likviditeten ger en indikation på ett företags förmåga att betala kortfristiga skulder då de 

förfaller. Det kan ses som ett mått på företagets finansiella hälsa.  

 

I vår logistiska regression framkommer att Nagelkerke för likviditet är 11 %, vilket ger oss en 

viss förklaringsgrad. B-värdet visar att det finns ett positivt samband och det är signifikant 

(bilaga 1). Då vi testar likviditeten tillsammans med skuldsättningsgrad, vinstmarginal och 

räntabilitet i en logistisk regressionsmodell visas att likviditet är den faktor som har ett 

signifikant samband med utformningen på revisionsberättelsen. Ireland (2003) hävdar att 

företag med låg likviditet har större risk att få en oren revisionsberättelse. Detta är enligt vår 

studie ett samband som finns även i svenska mikroföretag. 

När även soliditeten inkluderas i den logistiska regressionsmodellen med de övriga 

förklarande variablerna blir likviditeten inte längre signifikant (bilaga 2). Detta beror på att 

det finns en korrelation mellan de oberoende variablerna, och därmed en multikollinearitet. Vi 

hävdar trots detta att likviditeten är relevant och kan förklara revisionsberättelsens 

utformning.  
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Figur 11. Likviditeten i 71 företag som erhållit oren revisionsberättelse och i 71 företag som erhållit ren 

revisionsberättelse. 

4.4.3 Lönsamhet 

Resultatet av vår insamlade data visar att ungefär hälften av företagen med oren 

revisionsberättelse redovisade förlust i sitt bokslut, medan endast 27 % av företagen med ren 

revisionsberättelse redovisade förlust. Enligt Chi två-testet visas ett signifikant samband 

mellan erhållandet av en oren revisionsberättelse och om företaget redovisat förlust (bilaga 3). 

Detta styrker tidigare teori inom ämnet eftersom ett företag som inte är vinstdrivande har 

problem att överleva i längden enligt Belfrage Carlberg (2003).  

 

Figur 12. Förlust i 71 företag som erhållit oren revisionsberättelse (t.v). Förlust i 71 företag som erhållit ren 

revisionsberättelse (t.h). 

88 % av företagen med en oren revisionsberättelse har en vinstmarginal under 20 %, vilket är 

att betrakta som låg. Bland de rena revisionsberättelserna har 74 % av företagen en 

vinstmarginal under 20 %. I vår logistiska regressionsmodell redovisas att Nagelkerke är låg, 

B-värdet är näst intill 0 och signifikansen är mycket hög (bilaga 1). Detta gör att vi kan 

konstatera att det inte finns något samband mellan vinstmarginal och erhållandet av oren 
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revisionsberättelse. Även i modeller innehållande flera faktorer visas att vinstmarginal inte är 

relevant att inkludera som förklarande variabel (bilaga 2). 

 

Figur 13. Vinstmarginal i 71 företag som erhållit oren revisionsberättelse och 71 företag som erhållit ren 

revisionsberättelse. 

Räntabiliteten visar hur kapitalet har förräntats under året och därmed hur effektivt det har 

använts (Belfrage Carlberg, 2003). 53 % av företagen med oren revisionsberättelse har 

negativ räntabilitet. Majoriteten, det vill säga 68 %, har en räntabilitet på mellan -20 – +19 %. 

Den logistiska regressionsmodellen visar att Nagelkere är låg, B-värdet är svagt positivt och 

signifikansen är över 5 %-nivån (bilaga 1). Detta gör att vi inte kan konstatera något 

signifikant samband. Även i modeller innehållande flera faktorer visas att räntabilitet inte är 

relevant att inkludera i modellen för att påvisa samband (bilaga 2). 

 

. 

Figur 14. Räntabilitet på totalt kapital i 71 företag som erhållit oren revisionsberättelse och i 71 företag som 

erhållit ren revisionsberättelse. 
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I vår studie är det ett av tre lönsamhetsmått som visar ett signifikant samband med 

revisionsberättelsens utformning. Därför kan vi till viss del säga att lönsamhet kan förklara ett 

företags erhållande av oren revisionsberättelse. I tidigare studier har bland annat Ireland 

(2003), Guan Hua (1997) och Lennox (1999) förevisat att det finns ett sådant samband. 

4.5 Icke finansiella faktorer 

4.5.1 Revisionsbyråns storlek 

I vår studie är 79 % av de orena revisionsberättelserna utfärdade av små revisionsbyråer. 

Detta är ingen betydande skillnad jämfört med de företag som erhållit en ren 

revisionsberättelse. Våra tester visar att det inte finns något signifikant samband mellan 

revisionsbyråns storlek och revisionsberättelsens utformning (bilaga 4). Enligt tidigare 

forskning råder det delade meningar gällande om revisionsbyråns storlek påverkar erhållandet 

av oren revisionsberättelse, eller inte. Ireland (2003) och DeFond et al. (2000) menar att stora 

byråer utfärdar större andel orena. Xu et al. (2011) hävdar däremot att det är de små byråerna 

som utfärdar flest orena revisionsberättelser, och Constantinos och Spathis (2006) finner, 

liksom vi, inget samband alls. 

 

Figur 15. Typ av revisionsbyrå i 71 företag som erhållit oren revisionsberättelse (t.v). Typ av revisionsbyrå i 71 

företag som erhållit ren revisionsberättelse (t.h). 

4.5.2 Revisionsarvoden 

Av de som angivit revisionsarvodet har majoriteten av företagen med oren revisionsberättelse 

betalat 5.001 kr – 10.000 kr till revisorn. Bland företagen med ren revisionsberättelse har 

majoriteten betalat över 15.000 kr för sin revision. Det finns delade meningar angående om 

det finns ett samband mellan revisionsarvode och sannolikheten att erhålla en oren 

revisionsberättelse (Ireland, 2003; DeFond et al. 2002; Constantios & Spathis, 2006). På 

grund av det stora bortfallet i angivelserna av denna uppgift i revisionsberättelserna har vi inte 

haft möjlighet att genomföra några tester. I vår studie kan vi därför inte uttala oss om ett 

eventuellt samband.  
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Figur 16. Revisionsarvodet i 32 företag som erhållit oren revisionsberättelse och i 25 företag som erhållit ren 

revisionsberättelse. 

4.5.3 Revisorns kön 

I vårt resultat av totalt 142 stycken företag ser vi en markant större andel revisionsberättelser 

som är utfärdade av manliga revisorer. Till viss del kan det bero på att det är dubbelt så många 

män som kvinnor som arbetar som revisor (Revisorsnämnden, 2011). I vår underökning finner 

vi inget statistiskt säkerställt samband mellan revisorns kön och utfärdandet av orena 

revisionsberättelser (bilaga 5). Breesch och Branson (2009) samt Gold et al. (2009)  anger att 

det finns ett samband mellan kvinnliga revisorer och ett ökat antal utfärdande av 

revisionsberättelser som avviker från standardutformningen. Detta är inget som vi kan stödja i 

vår undersökning. 

 

Figur 17. Andelen manliga och kvinnliga revisorer i 71 företag som erhållit oren revisionsberättelse (t.v). 

Andelen manliga och kvinnliga revisorer i 71 företag som erhållit ren revisionsberättelse (t.h). 

4.5.4 Styrelsens könsmångfald 

Bland vårt urval av orena revisionsberättelser är det endast 3 % som har könsmångfald i 

styrelsen. Bland de rena revisionsberättelserna är andelen större. Enligt våra tester finns ett 

betydande och signifikant samband mellan styrelsens könsmångfald och sannolikheten att 

erhålla en oren revisionsberättelse (bilaga 6). Tidigare forskning har visat att könsmångfald i 
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företagets styrelse ger positiva effekter (Terjesen et al., 2009; Ruigrok et al., 2006). Campbell 

och Minguez-Vera (2008) konstaterar att könsfördelning i styrelsen påverkar kvalitén på 

styrelsens övervakande roll och därigenom även på de ekonomiska prestationerna. Vårt 

resultat visar att könsmångfald i styrelsen minskar risken att erhålla en oren 

revisionsberättelse. Vi upptäckte i vår undersökning att majoriteten av företagen endast har 

män i styrelsen. Adams och Ferreira (2009) berättar att i bolag som även har invalda kvinnor i 

styrelsen förhindras i större omfattning felaktigheter och eventuella försök till manipulation 

av redovisningen. Detta sker eftersom kvinnor utövar hårdare övervakning och kontroll av 

ledningen. 

 

Figur 18. Könsmångfald i 71 företag som erhållit oren revisionsberättelse (t.v). Könsmångfald i 71 företag som 

erhållit ren revisionsberättelse (t.h). 

4.5.5 Anmärkning tidigare år 

I vår undersökning visas att två tredjedelar av företagen med oren revisionsberättelse erhöll 

det även föregående år. Bland de rena revisionsberättelserna var det en betydligt mindre andel 

som erhöll en oren föregående år. Våra tester bekräftar ett mycket starkt signifikant samband 

mellan erhållandet av en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen 

nuvarande år och föregående år (bilaga 7). Ireland (2003) och Xu et al. (2011) förklarar att det 

är vanligt att företag erhåller oren revisionsberättelse flera år i rad. Vår undersökning stödjer 

således tidigare forskning. 
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Figur 19. Andelen som erhöll revisionsberättelse som avvek från standardutformningen även föregående år i 71 

företag som erhållit oren revisionsberättelse (t.v). Andelen som erhöll revisionsberättelse som avvek från 

standardutformningen föregående år i 71 företag som erhållit ren revisionsberättelse (t.h). 
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5. Slutsats och fortsatt forskning 
I detta kapitel besvarar vi vår problemformulering samt diskuterar de slutsatser vi kommit 

fram till. Kapitlet fortsätter med en redogörelse av vår studies vetenskapliga bidrag. Detta 

efterföljs av förslag till fortsatt forskning. 

 

5.1 Diskussion och slutsats 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera den orena revisionsberättelsen, samt 

testa vilka tidigare kända finansiella och icke finansiella faktorer som kan förklara 

revisionsberättelsens utformning. För att nå det syftet ställde vi en problemformulering som 

lyder: Vilka faktorer kan förklara revisionsberättelsens utformning? Vi tycker att de resultat 

vi kommit fram till bör kunna generaliseras eftersom urvalet av svenska mikroföretag är 

slumpmässigt gjort. Vi har heller inte gjort någon geografisk avgränsning och antalet 

observationer är att anse som stort. 

5.1.1 Oren revisionsberättelse 

Vårt resultat visar att 14 % av de svenska mikroföretagen erhåller en oren revisionsberättelse. 

Detta är ett högre antal företag än vad som förekommit i tidigare studier där andelen varierat 

mellan 3,4 – 7,6 % (DeFond et al., 2000; Ireland, 2003; Xu et al., 2011). Vår studie är gjord 

på svenska mikroföretag och enligt Skough och Bränström (2007) är det just i mikroföretagen 

som majoriteten av de orena revisionsberättelserna finns. Detta kan vara en bidragande orsak 

till vårt resultat. 

I vår studie har det visat sig att det finns sju olika orsaker till varför att ett företag kan erhålla 

en oren revisionsberättelse. En del av revisionsberättelserna innehåller dessutom flera orsaker. 

Detta är något som även DeFond et al. (2000) har påvisat i sin studie. De vanligaste 

anledningarna till att en revisionsberättelse blir oren i svenska mikroföretag är att 

årsredovisningen inlämnats försent, att det har förekommit felaktigheter i skatter och avgifter, 

eller att mer än halva aktiekapitalet är förbrukat. Soltanis (2002) har, liksom vi, funnit att den 

vanligaste orsaken bland småföretag är att årsredovisningen lämnas in försent. Gällande 

orsakerna felaktigheter i skatter och avgifter samt att mer än halva aktiekapitalet är förbrukat 

har vi inte funnit någon tidigare forskning som bekräftar att dessa är de vanligaste. Vår studie 

visar således ett resultat som inte tidigare påvisats. 

5.1.2 Finansiella faktorer 

I vår studie har vi testat ett antal olika finansiella faktorer för att se om de kan förklara 

revisionsberättelsens utformning. Gällande soliditet har vi funnit ett signifikant samband som 

påvisar att soliditet kan förklara revisionsberättelsens utformning. Detta stödjer därmed 

tidigare studier gjorda av Ireland (2003) och Guan Hua (1997). Skuldsättningsgrad är en 

finansiell faktor som enligt vår studie, inte har något samband med erhållandet av en oren 

revisionsberättelse. Sundgren (1998) samt Latinen och Latinen (1998) hävdar däremot att det 

finns ett samband. Vi kan inte styrka att detta samband finns i svenska mikroföretag. Då 

likviditeten testades fann vi ett samband. Vid modeller med även soliditet inkluderad påverkas 

dock likviditeten på grund av multikollinearitet. Trots detta anser vi oss kunna stödja tidigare 

forskning om att likviditeten är en relevant faktor för att förklara revisionsberättelsens 
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utformning. Vi valde att mäta lönsamheten på tre olika sätt. Ett av sätten var att mäta om 

företaget redovisat förlust eller inte och med detta mått fann vi ett signifikant samband som 

visar att förlust faktiskt har en inverkan på revisionsberättelsens utformning. De andra två 

lönsamhetsmåtten räntabilitet och vinstmarginal som vi testat, påvisar däremot inget 

signifikant samband med erhållandet av oren revisionsberättelse. Vår studie stödjer till viss 

del tidigare studier gjorda av Ireland (2003), Guan Hua (1997) och Lennox (1999) som hävdar 

att det finns ett samband mellan lönsamhet och sannolikheten att företaget erhåller en oren 

revisionsberättelse. 

5.1.3 Icke finansiella faktorer 

Vi har även testat ett antal olika icke finansiella faktorer och undersökt om dessa kan förklara 

revisionsberättelsens utformning. Gällande revisionsbyråns storlek finner vi inget signifikant 

samband att det skulle påverka om företaget får en oren revisionsberättelse eller inte. 

Därigenom stämmer vårt resultat överens med Constantinos och Spathis (2006) tidigare 

forskning. Detta motsäger resultat av studier från Ireland (2003) och DeFond et al. (2000) 

som hävdar att stora byråer utfärdar flest orena. Xu et al. (2011) påstår att det är de små 

byråerna som utfärdar flest orena revisionsberättelser. Även detta är alltså något som vi inte 

kan bekräfta stämmer överens i svenska mikroföretag. Då vi undersökte om det finns något 

samband mellan revisionsberättelsens utformning i svenska mikroföretag och om revisorn är 

en man eller kvinna fann vi inget signifikant samband. Därmed motsätter vi oss tidigare 

studier av Breesch och Branson (2009) samt Gold et al. (2009) som hävdar att kvinnliga 

revisorer utfärdar fler orena revisionsberättelser än vad manliga gör. Könsmångfald i styrelsen 

har ett signifikant samband med utformningen på svenska mikroföretags revisionsberättelser. 

Vi har inte hittat någon tidigare studie som har undersökt detta samband. Därför bidrar vår 

studie med ny kunskap. Våra tester bekräftar ett mycket starkt signifikant samband mellan 

erhållandet av en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen nuvarande år och 

föregående år. Även tidigare forskning bekräftar detta samband då det förklarats att det är 

vanligt att företag erhåller oren revisionsberättelse flera år i rad (Ireland, 2003; Xu et al., 

2011).  

Nedanstående modell sammanfattar de finansiella och icke finansiella faktorer som vi har 

funnit kan förklara revisionsberättelsens utformning. 
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Figur 20. Egenskapad figur över signifikanta och icke signifikanta faktorer. 

5.2 Studiens bidrag 
Tidigare forskning inom detta ämne har behandlat stora företag eller en blandning av stora 

och små företag utanför Sverige. Vår studie kan därmed teoretiskt bidra med ny kunskap och 

ett nytt perspektiv då vi har undersökt vilka finansiella och icke finansiella faktorer som 

påverkar revisionsberättelsens utformning i svenska mikroföretag. Tidigare forskning har 

testat ett antal olika faktorer och vi valde ut några av dessa och kan med vår studie bekräfta 

respektive dementera att de är signifikanta även i svenska mikroföretag. De faktorer som vi 

inte fann signifikanta är skuldsättningsgrad, vinstmarginal, räntabilitet på totalt kapital, 

revisionsbyråns storlek och revisorns kön. Det eventuella sambandet mellan dessa faktorer 

och revisionsberättelsens utformning kan vi följaktligen inte styrka. Vi kan intyga att det finns 

samband mellan revisionsberättelsens utformning och soliditet, likviditet, förlust och 

anmärkning tidigare år, som tidigare forskare har påvisat, instämmer på svenska mikroföretag. 

Det är även intressant att notera att könsmångfalden i företagets styrelse inte tidigare testats 

och att vi har funnit ett signifikant samband mellan denna och revisionsberättelsens 

utformning. Studiens praktiska bidrag är att vårt resultat kan ha betydelse för intressenterna i 

deras bedömning av företaget. Genom vår studie får de kunskap om vilka faktorer som 

associeras med oren revisionsberättelse. Denna inblick kan vara till nytta när beslut ska fattas 

angående om ett avtal ska ingås med företaget eller inte. 

5.3 Fortsatt forskning 
Under vår studie om svenska mikroföretags erhållande av orena revisionsberättelser har vi 

stött på flera intressanta synvinklar till fortsatt forskning. Eftersom vi har gjort en kvantitativ 

undersökning på till största del beprövade faktorer har vi funnit att det kan finnas många fler 

okända faktorer som kan påverka revisionsberättelsens utformning. Därför anser vi att en 

utökad studie som lyfter fram även dessa ännu okända faktorer skulle vara intressant. Det är 

möjligt att en blandning av kvantitativ och kvalitativ studie också skulle kunna vara relevant 

för att på så sätt lyfta fram företagens egna tankar om de faktorer de anser ha lett till en oren 
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revisionsberättelse. Vår studie skulle även kunna utvidgas till att göra samma tester även på 

svenska stora företag för att se om ett annat resultat uppstår. 

Vi tycker att vårt resultat gällande styrelsens könsmångfald är väldigt intressant och bör 

studeras närmare. Även kvinnligt företagande är ett aktuellt ämne och det skulle vara av 

intresse att se om det finns en skillnad mellan manligt och kvinnligt företagande kopplat till 

revisionsberättelsens utformning. En studie skulle kunna göras för att ta reda på om kvinnliga 

företagare har större eller mindre benägenhet att erhålla oren revisionsberättelse, än vad 

manliga har. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Logistisk regression 

Logistisk 

regressionsmodell 

 

Soliditet 

 

Skuldsättningsgrad 

 

Likviditet 

 

Vinstmarginal 

 

Räntabilitet  

Nagelkerke R Square 0,265 0,016 0,110 0,022 0,040 

B-värde 0,029 0,012 0,003 0,001 0,009 

Signifikans 0,000 0,232 0,012 0,274 0,058 

 

Bilaga 2. Logistisk regression 

Logistisk 

regressionsmodell 

                                          

Modell A 

                                       

Modell B 
Nagelkerke R Square 0,303 0,158 

B-värde:    

Soliditet 0,028 - 

Skuldsättningsgrad 0,018 0,014 

Likviditet 0,001 0,003 

Vinstmarginal 0,001 0,001 

Räntabilitet på totalt kapital 0,001 0,006 

Signifikans:   

Soliditet 0,001 - 

Skuldsättningsgrad 0,185 0,183 

Likviditet 0,543 0,027 

Vinstmarginal 0,333 0,349 

Räntabilitet på totalt kapital 0,892 0,215 

 

 

Bilaga 3. Chi två-test förlust 

Revisionsberättelse * Förlust Crosstabulation 

Chi två-test Förlust Total 

Förlust Ej förlust 

Revisionsberättelse 

Oren 
Count 34 37 71 

Expected Count 26,5 44,5 71,0 

Ren 
Count 19 52 71 

Expected Count 26,5 44,5 71,0 

Total 
Count 53 89 142 

Expected Count 53,0 89,0 142,0 

Signifikans 0,009     
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Bilaga 4. Chi två-test revisionsbyrå 

 

Revisionsberättelse * Revisionsbyrå Crosstabulation 

Chi två-test Revisionsbyrå Total 

Ej big 4 Big 4 

Revisionsberättelse 

Oren 
Count 56 15 71 

Expected Count 53,5 17,5 71,0 

Ren 
Count 51 20 71 

Expected Count 53,5 17,5 71,0 

Total 
Count 107 35 142 

Expected Count 107,0 35,0 142,0 

Signifikans 0,330     

 

 

Bilaga 5. Chi två-test revisorns kön 

Revisionsberättelse * Revisorns kön Crosstabulation 

Chi två-test Revisorns kön Total 

Man Kvinna 

Revisionsberättelse 

Oren 
Count 60 11 71 

Expected Count 59,5 11,5 71,0 

Ren 
Count 59 12 71 

Expected Count 59,5 11,5 71,0 

Total 
Count 119 23 142 

Expected Count 119,0 23,0 142,0 

Signifikans 0,820     
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Bilaga 6. Chi två-test Könsmångfald i styrelsen 

Revisionsberättelse * Könsmångfald i styrelsen Crosstabulation 

Chi två-test Könsmångfald i 

styrelsen 

Total 

Nej Ja 

Revisionsberättelse 

Oren 
Count 69 2 71 

Expected Count 65,5 5,5 71,0 

Ren 
Count 62 9 71 

Expected Count 65,5 5,5 71,0 

Total 
Count 131 11 142 

Expected Count 131,0 11,0 142,0 

Signifikans 0,028     

 

 

Bilaga 7. Chi två-test oren föregående år 

Revisionsberättelse * Oren revisionsberättelse föregående år Crosstabulation 

Chi två-test Oren 

revisionsberättelse 

föregående år 

Total 

Ja Nej 

Revisionsberättelse 

Oren 
Count 47 24 71 

Expected Count 25,0 46,0 71,0 

Ren 
Count 3 68 71 

Expected Count 25,0 46,0 71,0 

Total 
Count 50 92 142 

Expected Count 50,0 92,0 142,0 

Signifikans 0,000     

 

 

 

 


