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Sammanfattning  
 

Titel  Revisorn – livbojen på ett stormigt hav? En studie om 

sambandet mellan revision och de svenska småbolagens 

konkurser 
   

Författare   Sara Johansson och David Wasserman 

 

Handledare   Johanna Sylvander och Torbjörn Tagesson 

 

Nyckelord   konkurs, konkursprognostisering, resursberoende, going 

concern, frivillig revision 

 

Bakgrund   Av bolag som omfattas av frivillig revision väljer 75 procent 

bort revision trots att den genomsnittliga kostnaden endast 

uppgår till 10 000 SEK per år för mindre bolag. Syftet med 

avskaffandet av revisionsplikten år 2010 var att minska 

småbolagens kostnader för att på så sätt underlätta 

verksamhetsdriften. Trots att forskning visar att revisorn 

hjälper till att förbättra och utveckla bolaget väljer 

majoriteten av bolagen bort den externa kompetensen om 

möjlighet finns. Resursberoendeteorin säger samtidigt att 

revisorn är en värdefull resurs som är nödvändig för 

småbolags överlevnad.   
 

Syfte   Denna uppsats syftar till att förklara sambandet mellan 

revision och risken för konkurs för småbolag. 
 

Metod  Denna kvantitativa studie utgår från en deduktiv ansats. 

Hypoteser har formulerats med utgångspunkt i 

resursberoendeteori. En tvärsnittsdesign används med syfte 

att undersöka risken för konkurs vid en viss tidpunkt. Det 

empiriska underlaget utgörs av sekundärdata.  
 

Slutsats  Det finns ett negativt samband mellan revision och risken för 

konkurs bland svenska småbolag. Revisorn minskar risken 

för konkurs med 10,42 % varför revision bör ses som en 

nödvändig resurs för småbolagens överlevnad.  
 

   

 

  



Abstract  
 

Title   The auditor – a life preserver on a stormy sea? A quantitative 

  study on the relationship between auditing and business 

  failure among SMEs in Sweden  
 

Authors   Sara Johansson and David Wasserman   
 

Supervisor   Johanna Sylvander and Torbjörn Tagesson 
  

Key Words   business failure, business failure prediction, resource 

dependence, going concern, voluntary audit  
    

Introduction  Despite the fact that the average cost of auditing for SMEs 

only amounts to 10 000 SEK per year, 75 percent of the 

SMEs refrain from voluntary audit. The purpose of the 

abolition of mandatory audit in 2010 was to reduce costs for 

SMEs in order to benefit their operations. Although research 

has shown that the auditor helps to improve and develop the 

company, the majority of the SMEs in Sweden refrains from 

this external resource. At the same time, according to 

resource dependence theory, the auditor is a valuable 

resource that is essential for SMEs.  
 

Purpose  This study seeks to explain the relationship between auditing 

and the risk of bankruptcy for SMEs. 
 

Method   This quantitative study is based on a deductive approach, 

where hypotheses have been formulated on the basis of 

resource dependence theory. A cross-sectional design is used 

in order to study the risk of bankruptcy at a given time. The 

empirical data consists of archival data. 
 

Conclusion   There is a negative relationship between auditing and the 

risk of bankruptcy among SMEs in Sweden. The auditor 

reduces the risk of bankruptcy with 10.42 %. Hence, the 

auditor should be seen as essential for the survival of SMEs. 
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1. Inledning 

 

Det inledande kapitlet ger en bakgrund till uppsatsens ämne, följt av en 

problematisering som mynnar ut i studiens forskningsfråga och syfte.  

1.1 Bakgrund 

“Small and medium enterprises (SMEs) are an integral part of the economic lifeline of 

most countries around the world. They are a major source of ideas and employment and 

they both sustain and stimulate the growth of national economies. Yet many, far too many, 

fail – because of an inability to manage their finances, or because their aspirations fall 

short of their capabilities.” (Birkett, 2000, s.2) 

 

Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för småbolag 1  i Sverige 

(Justitiedepartementet, 2010) med syfte att det ska bli mer lönsamt att driva sin 

verksamhet (Rydberg, 2011). Svanström (2008) prognostiserade att majoriteten av 

bolagen fortfarande skulle efterfråga revision även utan revisionsplikt. Enligt Brännström 

(2016, 29 april) väljer istället 84 procent av nystartade bolag bort frivillig revision och 

endast 25 procent av samtliga småbolag väljer att utföra den frivilliga revisionen. Birkett 

(2000) menar samtidigt att alldeles för många småbolag tenderar att misslyckas och en 

viktig faktor till detta är oförmågan att bedöma det ekonomiska läget. Många 

småföretagare saknar den insikt och kompetens som krävs för att själva driva 

verksamheten (Birkett, 2000; Kirby & King, 1997). Brännströms (2016, 29 april) statistik 

i relation till Svanströms (2008) prognos visar på en problematik i revisionens vara eller 

icke vara. Bennet och Robson (1999) och Yusoff (2006) menar att bolag söker extern 

rådgivning på grund av bristande intern kompetens. Kirby och King (1997) och Bennet 

och Robson (1999) menar samtidigt att revisorer visat sig vara den viktigaste externa 

resursen att förse småbolag med rådgivning. Enligt resursberoendeteorin fungerar 

revisorn som en värdefull resurs för bolag vilken erbjuder kompetens som saknas internt 

i bolagen (Pfeffer & Salancik, 2003). I och med revisionspliktens avskaffande och 

därigenom småbolagens minskade användning av revisorer riskerar således betydelsefull 

                                                 
1 Småbolag definieras i studien som bolag som omfattas av frivillig revision. 
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extern kompetens att gå förlorad. Detta har dessutom bland annat visat sig försämra 

kvaliteten på redovisningen hos småbolagen (UC, 2014). 

 

Allmän revisionsplikt införskaffades i Sverige 1983 med syfte att framförallt bekämpa 

ekonomisk brottslighet och minska principal-agentproblemet mellan ägare och 

företagsledning (Thorell & Norberg, 2005). Både i och utanför Sverige påbörjades då 

diskussionen om hur revisionskostnader belastar bolagen (Collis et al., 2004; Devi & 

Samujh, 2010; Power, 2003; Smallbone et al., 2002; Svanström, 2008). Både Svanström 

(2008) och Collis et al. (2004) menar att främst små och medelstora företag blir lidande 

av den allmänna revisionsplikten. De menar att den lagstadgade revisionen belastar 

företagen genom att inte bringa tillräcklig nytta för varken bolagen eller dess intressenter. 

Att staten sedan valde att avskaffa revisionsplikten för småbolag tyder på att revisionens 

kostnad anses överstiga nyttan. Enligt Thorell och Norberg (2005) uppgår den 

genomsnittliga revisionskostnaden för ett bolag med mindre än 3 MSEK i omsättning till 

10 000 SEK per år. Sätts denna kostnad i relation till exempelvis arbetsgivaravgifter kan 

det ifrågasättas om diskussionen om revisionskostnader verkligen ska prägla revisionens 

vara eller icke vara. För ett byggbolag med tre heltidsarbetande byggnadssnickare med 

den svenska genomsnittslönen 29 800 SEK per månad under 2015 (SCB, 2016) uppgår 

arbetsgivaravgiften till 337 074 SEK per år (Ekonomifakta, 2016). Frågan är följaktligen 

om revisionskostnaden verkligen belastar bolagen i den mån som bland andra Smallbone 

et al. (2002), Collis et al. (2004) och Devi och Samujh (2010) menar.  

 

Revisorn ska i enlighet med going concern-principen granska ett bolags fortlevnad samt 

flagga för problem som skulle kunna äventyra den (ISA, 570). Tidigare forskning visar 

att revisorer har svårt att förutsäga vilka bolag som inte kommer att överleva (Lai, 2009; 

Persson et al., 2014). Revisorer har kritiserats dels för att ha utfärdat varningar till bolag 

som senare inte försatts i konkurs, dels för att inte ha utfärdat varningar till bolag som 

senare försattes i konkurs (ibid). Det är fler än revisorer som är intresserade av risken för 

konkurs då konsekvenserna av en konkurs är stora och flera intressenter påverkas. Ämnet 

är därmed välstuderat och konkursprognostiseringsmodeller är en vanlig metod som 

används i praktiken av företagsledningar, myndigheter, finansiella institut och investerare 

för att bedöma ett företags överlevnadsförmåga (Casey et al., 1986; Dimitras et al., 1996). 

En konkursprognostiseringsmodell är ett verktyg som med hjälp av finansiella nyckeltal 

bedömer ett bolags risk att gå i konkurs i framtiden (Dimitras et al., 1996). Det finns inte 
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enbart en typ av konkursprognostiseringsmodell utan exempelvis metod, urval och val av 

nyckeltal gör att modellerna skiljer sig åt (ibid). I en sammanställning av 72 stycken 

studier med konkursprognostiseringsmodeller, där endast en studie var av svenskt 

ursprung, har revision inte identifieras som en faktor som skulle påverka risken för 

konkurs (ibid).  

 

Under 2008 startades 57 801 företag i Sverige varav endast 67,7 procent var verksamma 

2011 (Holmström, 2013). Detta innebär att 32,3 procent av Sveriges bolag inte överlever 

de första tre åren, vilket också tyder på att de första åren är de mest kritiska. Under 

uppstartsprocessen är det extra vanligt att söka extern rådgivning (Bennet & Robson, 

2003; Yusoff, 2006). Brown et al. (2006) genom De Bruyckere et al. (2016) menar att 

småbolag saknar intern kompetens speciellt under uppstartsfasen varför behovet av just 

en revisor är stort. Under 2015 försattes 6071 stycken aktie-, handels- och 

kommanditbolag samt övriga juridiska personer i konkurs i Sverige (UC, 2015). Det 

återstår att se hur många av de svenska bolag som bildades under 2015 som överlever de 

närmsta åren. 

1.2 Problematisering  

Tidigare forskning har visat att revisorn kan skapa mervärde hos bolagen bortom sin 

huvudsakliga arbetsuppgift genom att bidra med kompetens som saknas i bolaget 

(Lennox & Pittman, 2011; Svanström, 2008). Revisorn hjälper bland annat till med att 

utvärdera interna processer, vilket har visat sig ha positiv effekt på lönsamhet och 

effektivitet (McLarty & Robinson, 1998; Svanström, 2008). Dessutom menar UC (2014) 

att revisorn behövs för att upprätthålla pålitliga rapporter. Vissa bolag ser dock att 

revisionens kostnad överstiger dess fördelar (Arruñada & Paz-Ares, 1997; Collis et al., 

2004; Carrington, 2010; Francis, 2004) och väljer därmed att avstå från revision 

(Brännström, 2016, 29 april; UC, 2014). Att avstå från revision kan således leda till 

bristande kompetens i bolagen (Lennox & Pittman, 2011; Svanström, 2008) vilket i sin 

tur kan få konsekvenser för lönsamhet och effektivitet (McLarty & Robinson, 1998; 

Svanström, 2008) samt påverka kvaliteten i de finansiella rapporterna (UC, 2014). Det är 

möjligt att de bolag som ser minst nytta med revision i själva verket är de med störst 

behov av den. 
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Revisionsplikten avskaffades för att underlätta för småbolag att driva sin kärnverksamhet 

genom att minska deras kostnader (Rydberg, 2011). Däremot menar McLarty & Robinson 

(1998) och Svanström & Sundgren (2012) att möjligheten att fokusera på sin 

kärnverksamhet ökar genom att anlita en revisor. Frågan är således vilken nytta småbolag 

avstår från när de väljer bort revision. Enligt Gibb (1997) gynnar revisorn småbolag då 

denne bidrar med kompetens som utvecklar företaget. Det finns ofta kunskapsbrist i 

småbolag och kostnaden för att anställa ny personal för att fylla denna är större än att 

anlita extern rådgivning (Gibb, 1997; Gilley et al., 2004; McLarty & Robinson, 1998; 

Svanström, 2008). Vidare menar Simunic (1984) att det genom möjligheten till 

kunskapsöverföring kan vara kostnadsbesparande att anlita revisionsbolaget för 

rådgivningstjänster. Dessutom kan revisorn förbättra effektivitet och lönsamhet genom 

utvärdering av interna processer (Svanström, 2008). Om revisionspliktens avskaffande 

verkligen underlättar småbolagens verksamhet kan således ifrågasättas.  

 

En annan viktig uppgift för revisorn är att identifiera risker i det reviderade bolaget 

(Carrington, 2010). Svanström (2008) menar att revisorn ofta är den som upptäcker 

ekonomiska problem genom sin granskning och ger bolagen rekommendationer om vilka 

åtgärder som måste vidtas. McLarty & Robinson (1998) menar att revisorn som 

utomstående part har en objektiv syn vilket underlättar att identifiera problem och genom 

expertkunskap i olika branscher och marknader kan revisorn också hjälpa till att 

identifiera nya möjligheter. Enligt resursberoendeteorin är bolag beroende av externa 

resurser för sin överlevnad (Pfeffer & Salancik, 2003). Brikett (2000) menar också att 

småbolag tenderar att misslyckas på grund av oförmågan att bedöma det ekonomiska läget 

och det är vanligt att småföretagare saknar insikt i och kompetens för att framgångsrikt 

driva sitt bolag (Birkett, 2000; Kirby & King, 1997). Utan den kompetens som revisorer 

besitter (McLarty & Robinson, 1998; Svanström, 2008) är det således möjligt att 

småbolag utsätter sig för risker som kan leda till ekonomiska problem och i längden 

konkurs. Att majoriteten av småbolag väljer bort frivillig revision tyder dock på att de 

anser sig ha den kunskap som krävs för att framgångsrikt driva sitt bolag. Med tanke på 

bland andra Kirby och Kings (1997) och Briketts (2000) resonemang om småbolagens 

misslyckande är frågan om de verkligen har den kompetens som krävs. Ser bolagen själva 

de risker som revisorn kan hjälpa till att identifiera eller utsätts de omedvetet för risker 

som i längden kan förorsaka konkurs? 
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De going concern-varningar som ska utfärdas när revisorn bedömer att bolaget inte 

kommer att överleva kan antas kräva marknads- och företagsspecifik kompetens i hur ett 

bolag drivs framgångsrikt. Enligt Arnold et al. (2001) är revisorer dock dåliga på att 

utfärda going concern-varningar. Även vid konkursprognostisering har revisorers 

förmåga att förutspå bolagens överlevnad kritiserats. Ohlson (1980) menar att revisorers 

uttalanden som going concern-varningar är till lite användning vid 

konkursprognostisering. Peel och Peel (1987) visar även att endast 7,1 procent av 

konkursbolagen i deras studie erhållit en going concern-varning. Det finns två fel som 

revisorer gör; dels ges varningar till bolag som senare inte försatts i konkurs, dels uteblir 

varningar till bolag som senare försattes i konkurs (Lai, 2009). Frågan är om det finns ett 

annat scenario som ännu inte uppmärksammats i forskningen, där revisorn med sin 

kompetens är en så pass värdefull resurs att bolag undviker att hamna i en situation där 

det är nödvändigt att utfärda en varning. Svanström (2008), McLarty och Robinson 

(1998), Svanström och Sundgren (2012) och Gibb (1997) menar att revisorn med sin 

expertkompetens utvecklar bolag samt förbättrar effektivitet och lönsamhet genom 

problemidentifiering samt utvärdering av processer. Är det således möjligt att revisorn 

överför kompetens till bolag så att konkurshot minimeras? 

 

Enligt beslutsteori (Bayes, 1763; Slovic et al., 1977) har bolag som valt bort revision 

agerat rationellt efter att ha gjort ett avvägande mellan förväntad nytta och kostnad. I 

enlighet med teorin är det således också möjligt att staten agerat rationellt när 

revisionsplikten avskaffades om kostnaden för samhället överstiger nyttan. Traditionell 

beslutsteori bygger dock på antagandet att all information är tillgänglig och möjlig att 

bearbeta samt att utfallen och dess sannolikheter är kända (Bayes, 1763). Deskriptiv 

beslutsteori ifrågasätter å andra sidan människors förmåga att alltid välja det alternativ 

som ger högst förväntad nytta (Slovic et al., 1977). Agenten kan agera irrationellt och 

välja ett alternativ inkonsekvent med rekommendationer i normativ beslutsteori, vilken 

säger vad agenten borde välja (ibid). Det är också möjligt att beslut fattas felaktigt på 

grund av bristande information. Detta skulle kunna vara fallet i valet att avstå från 

revision då effekten av beslutet kan vara svår att identifiera. Brännström (2016, 29 april) 

konstaterar att 84 procent av nystartade bolag väljer bort revision trots att den 

genomsnittliga kostnaden enligt Thorell och Norberg (2005) endast uppgår till 10 000 

SEK per år. Samtidigt visar forskning på flera fördelar med revision som har haft positiv 

påverkan på exempelvis effektivitet och lönsamhet (Gibb, 1997; McLarty & Robinson, 
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1998; Svanström, 2008; Svanström & Sundgren, 2012), mått som också utgör grunden i 

konkursprognostiseringsmodeller (Dimitras et al., 1996). Frågan är om de bolag som 

väljer bort frivillig revision agerar irrationellt. Resursberoendeteori säger att bolag inte 

kommer att överleva utan extern kompetens (Pfeffer & Salancik, 2003). Enligt 

beslutsteori är det endast rationellt att avfärda ett beslut om kostnaden av dess 

konsekvenser överstiger nyttan. Men om nyttan med revision handlar om bolagets 

överlevnad medan kostnaden för detta endast uppgår till 10 000 SEK per år, är detta då 

verkligen ett rationellt beslut? 

1.3 Forskningsfråga 

Hur påverkas småbolagens risk för konkurs genom att ha en revisor? 

1.4 Syfte  

Denna uppsats syftar till att förklara sambandet mellan revision och risken för konkurs 

för småbolag. 
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2. Vetenskaplig metod  

 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska perspektiv samt hur valda teorier används 

för att besvara studiens syfte. 

 

Syftet med denna studie är att förklara hur revision påverkar småbolagens risk för 

konkurs. Studien avser därmed att undersöka om revision kan vara en framgångsfaktor 

för småbolag och därigenom bidra till befintlig teori och forskning om revisionens vara 

eller icke vara samt bidra till diskussionen om revisionens nytta kontra kostnad. Studien 

bygger vidare på tidigare forskning om konkursprognostisering där revision, som tidigare 

inte identifierats som förklarande variabel i modellerna, adderas. Denna kvantitativa 

studie utgår genom en deduktiv ansats från konkursprognostiseringsmodeller och 

resursberoendeteori, vilken även används vid hypotesprövning (Bryman & Bell, 2011). 

Resursberoendeteori ligger till grund för att förstå varför revision behövs samt för att få 

förståelse för varför vissa bolag väljer bort revision. 

 

Då syftet med uppsatsen är att undersöka sambandet mellan konkurs och revision finns 

det fördelar i att utgå från befintlig forskning om konkurser och vilka faktorer som ligger 

bakom dessa. Ämnet är välstuderat vad gäller vilka variabler och vilka metoder som kan 

användas för att bäst prognostisera konkurser (Dimitras et al., 1996). Ämnet är också 

välstuderat vad gäller vilka faktorer som ligger bakom risken för konkurs (ibid). Istället 

för att själva identifiera förklaringsvariabler väljer vi att utgå från beprövade modeller 

som har visat sig ha hög reliabilitet och validitet för att sedan inkludera ytterligare en 

variabel.  
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3. Teori 

 

I detta kapitel presenteras de teorier som är centrala för att besvara studiens 

forskningsfråga och syfte. Inledningsvis presenteras resursberoendeteorin som förklarar 

organisationers beroende av externa resurser och hur revisorn som en kritisk resurs 

värderas utifrån olika perspektiv. Resursberoendeteorin mynnar ut i två hypoteser. 

Därefter presenteras konkursprognostisering vilket ligger till grund för att förklara vilka 

faktorer som påverkar risken för konkurs.   

3.1 Resursberoendeteorin  

Resursberoendeteorin används för att förstå att ett bolag behöver resurser för att överleva 

(Pfeffer & Salancik, 2003). Teorin handlar om att ingen organisation är helt självgående 

utan istället beroende av resurser som finns i den externa omgivningen (ibid). För 

effektivitet krävs ett utbyte av resurser mellan organisationer, vilket leder till en 

beroendeställning mellan varandra (ibid). Pfeffer och Salancik (2003) menar att en 

organisations överlevnad beror på dess möjlighet att anskaffa och bibehålla resurser. 

Omgivningen spelar en central roll då det krävs ett samarbete mellan organisationen och 

övriga organisationer i omgivningen vilka kontrollerar resurserna (ibid). Resursberoendet 

behöver dock bedömas utifrån varje förhållande eftersom att alla resurser inte behöver 

vara kritiska och nödvändiga för organisationens överlevnad (Nygaard, 2002). Vissa 

resurser kan vara kritiska eller skapa legitimitet medan andra inte skulle påverka bolaget 

i större utsträckning om de skulle bytas ut (ibid). Revisionspliktens avskaffande kan enligt 

resursberoendeteorin tolkas som att staten anser att behovet av revision bör ses utifrån 

varje organisations förhållande. Enligt statistiken över frivillig revision är det uppenbart 

att fler organisationer anser att revisionen inte är en kritisk resurs eftersom att den väljs 

bort (Brännström, 2016, 29 april; UC 2014). Detta leder fram till följande nollhypotes: 

 

H0: Det finns inget samband mellan revision och konkurs 

 

Å andra sidan menar McLarty och Robinson (1998), Svanström (2008), Gibb (1997) och 

Ianniello (2015) att revisorn är en resurs som förbättrar effektivitet och lönsamhet samt 
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bidrar till utveckling genom extern kompetens som inte finns i bolaget. Bristande 

lönsamhet är en vanlig orsak till konkurs (Dimitras et al., 1996). Enligt 

resursberoendeteorin skulle detta innebära att den externa kompetensen som revisorn 

bidrar med är en kritisk resurs för bolagets överlevnad (Pfeffer & Salancik, 2003). I och 

med att organisationen är beroende av sin omgivning krävs det därför att organisationen 

anpassar sig till denna. Då omgivningen är i ständig förändring krävs det också en 

kontinuerlig anpassning och organisationer som inte anpassar sig till förändringar 

kommer inte att överleva (ibid). Revisorn spelar en central roll i anpassningen då denne 

hjälper till att identifiera risker och möjligheter på marknaden (Gibb, 1997; McLarty & 

Robinsson, 1998; Svanström, 2008). Dessutom menar Svanström (2008) att rådgivningen 

som revisorn ger är nödvändig för småbolagens överlevnad och utveckling. 

 

I omgivningen finns grupper av aktörer som har olika krav på organisationen och det 

uppstår ofta konflikter mellan dessa (Pfeffer & Salancik, 2003). Likt intressentteorin 

säger resursberoendeteorin att de viktigaste intressenterna kommer att påverka 

organisationens agerande (ibid). Enligt Svanström (2008) och Collis och Jarvis (2002) 

har revisionen en positiv påverkan på möjligheten att tillförskaffa sig externt kapital, 

vilket är en viktig resurs för ett bolags överlevnad. Enligt resursberoendeteorin kommer 

därmed organisationer som är beroende av externt kapital att anpassa sig efter långivares 

och investerares krav (Pfeffer & Salancik, 2003). Om det finns ett samband mellan 

revision och minskad risk för konkurs kommer således alla intressenter med ekonomiska 

intressen i bolaget enligt resursberoendeteorin att ställa krav och påverka bolaget att i 

detta fall revideras (ibid).   

 

Svanström (2008) menar att revisorns externa kompetens är ett exempel på en resurs som 

är nödvändig för ett bolags överlevnad. Revisorn utför en granskning av räkenskaperna 

men arbetar även med att bland annat identifiera risker samt effektivisera och utvärdera 

bolagets processer (Carrington, 2010; Svanström, 2008). Wennberg (2004) menar att 

småbolag precis som revisionspliktiga bolag har ett behov av kompetensen som revisorn 

besitter. Tanewski och Carey (2007) och Gibb (1997) menar att det ofta är just 

småbolagen som har ett behov av externa resurser för att de interna resurserna inte räcker 

till alla områden inom bolaget, exempelvis på grund av för få anställda. Stanworth och 

Gray (1991) visade också att ledningen i småbolag ofta saknar kunskap inom områden 

som ekonomi och redovisning. Enligt resursberoendeteorin skulle de bolag som studierna 
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ovan syftar på inte överleva utan den externa kompetensen då denna saknas internt. Detta 

leder fram till följande alternativhypotes:  

 

H1: Det finns ett negativt samband mellan revision och konkurs 

 

I denna studie ligger således resursberoendeteorin till grund för att undersöka om bolag 

som omfattas av frivillig revision bör se revision som en resurs som de är beroende av.  

3.2 Konkursprognostisering   

Konkursprognostisering används som ett verktyg för att förutspå ett bolags risk för att gå 

i konkurs (Dimitras et al., 1996). Konkurs definieras som situationen när ett bolag inte 

har förmågan att betala sina borgenärer och att denna oförmåga bedöms bestå under en 

längre tid (SFS 1987:672). Intresset för att kunna urskilja ett bolags finansiella hälsa har 

funnits under lång tid (Altman, 1968; Beaver, 1968; Dimitras et al., 1996). För 

kreditgivare och andra med ekonomiskt intresse i bolaget är det viktigt att kunna bedöma 

om det är sannolikt att de kommer få tillbaka sina pengar i framtiden (Dimitras et al., 

1996). Det är också viktigt för ledningen, anställda, kunder, leverantörer och staten att ha 

möjlighet att urskilja bolagens finansiella hälsa (ibid).  

 

Enligt Dimitras et al. (1996) används framförallt finansiella nyckeltal vid 

konkursprognostisering för att analysera ett bolags finansiella hälsa. Altman (1968) 

menar att nyckeltal bör analyseras tillsammans för att inte vara missvisande. Exempelvis 

kan ett företag med låg lönsamhet indikera stor risk för konkurs, medan samma företag 

kan ha en hög likviditet, vilket gör att risken minskar (ibid). För denna studie har en 

sammanställning av 72 stycken studier med konkursprognostiseringsmodeller gjorts där 

fyra kategorier av nyckeltal identifierats som de mest relevanta faktorerna som påverkar 

risken för konkurs. Dessa är likviditet, soliditet, lönsamhet och effektivitet. 

3.2.1 Likviditet 

Likviditet mäter bolagets förmåga att betala sina skulder på kort sikt (Courtis, 1978). 

Likviditetsmåtten bedömer sannolikheten att bolagets reserver kommer att ta slut och att 

bolaget då inte kommer att kunna betala sina skulder (ibid). Likviditet visar således 

bolagets förmåga att uppfylla sina finansiella åtaganden. Olika nyckeltal för likviditet har 

använts i stor utsträckning vid konkursprognostisering (Dimitras et al., 1996). Att 
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likviditet är ett vanligt mått vid prognostisering är inte överraskande eftersom att konkurs 

enligt Konkurslagen innebär att företaget har blivit insolvent, det vill säga oförmögen att 

betala sina skulder (SFS 1987:672). Ökad likviditet, mätt som rörelsekapital/totalt 

kapital eller omsättningstillgångar/kortfristiga skulder, minskar risken för konkurs (Chi 

& Tang, 2006; Ohlson, 1980; Peel & Peel, 1987; Tennyson et al., 1990; Theodossiou, 

1991).  

3.2.2 Soliditet 

Soliditet är nära korrelerat med likviditet då detta mäter företagets förmåga att betala sina 

skulder, men på lång sikt (Courtis, 1978). Soliditet visar i vilken utsträckning som bolaget 

finansieras av eget kapital respektive lånat kapital och är därmed ett bra mått för att 

bedöma ekonomisk risk och finansiell hävstång (ibid). Likt likviditet visar soliditet 

bolagets förmåga att uppfylla sina finansiella åtaganden. En ökad andel skulder, alltså en 

högre andel totala skulder/totalt kapitalt, ökar enligt Kim och Gu (2006) risken för att gå 

i konkurs. Soliditet innefattar således också finansiella nyckeltal som mäter ett bolags 

skuldsättning.  Soliditetsmått har använts i stor utsträckning vid konkursprognostisering 

(Dimitras et al., 1996), vilket inte är uppseendeväckande eftersom att även detta mått 

bedömer bolagets förmåga att betala sina skulder (Courtis, 1978). Ett vanligt mått för 

soliditet är att mäta andelen eget kapital, men i denna studie kommer soliditet att mätas 

som andelen skulder på grund av nyckeltalets omfattande användning vid 

konkursprognostisering (Dimtiras et al., 1996). 

3.2.3 Lönsamhet 

Lönsamhetsmått är enligt Courtis (1978) användbara för att utreda företagens förmåga att 

generera avkastning. Måttet är viktigt vid kapitalanskaffning eftersom lönsamhetsmått 

bland annat mäter avkastning till ägarna. I Altmans (1968) modell var det just 

lönsamhetsmått som bäst skiljde konkursbolag från friska bolag. Ett problem med 

lönsamhetsmått är dock att ett lönsamhetsproblem kan vara temporärt och behöver 

därmed inte innebära en direkt risk för konkurs (Altman, 1968). Trots detta har 

lönsamhetsmått varit en betydelsefull faktor för att mäta ett bolags finansiella hälsa och 

använts flitigt vid konkursprognostisering (Dimitras et al., 1996; Zavgren, 1985). Högre 

lönsamhet, mätt genom exempelvis rörelseresultat/totalt kapital eller årets resultat/totalt 

kapital, minskar risken för konkurs (Chi & Tang, 2006; Gilbert et al., 1990; Kim & Gu, 
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2006; Laitinen, 1993; Ohlson, 1980; Tennyson et al., 1990; Theodossiou, 1991; Zavgren, 

1985). 

3.2.4 Effektivitet 

Enligt Zavgren (1985) är effektivitetsmått av stor betydelse vid konkursprognostisering 

då det mäter bolagets förmåga att utnyttja sina resurser. Effektivitet är nära korrelerat med 

likviditet (Altman, 1968). En hög effektivitet innebär att bolaget minskar sin 

kapitalbindning vilket leder till att resurser frigörs vilket i sin tur förbättrar likviditeten 

(ibid). Effektivitet, mätt som omsättning/totalt kapital, har i en studie av Tennyson et al. 

(1990) ett positivt samband till konkurs vilket dock anses ologiskt. Enligt Tennyson et al. 

bör istället en ökad effektivitet minska risken för konkurs. Denna studie utgår dock från 

det positiva samband som identifierats i studien av Tennyson et al. 
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4. Empirisk metod  

 

Kapitlet inleds med en beskrivning av studiens forskningsdesign och forskningsmetod, 

följt av den statistiska metod som används. Vidare presenteras studiens avgränsning, 

urval, datainsamling, bortfall, operationalisering samt en argumentation för studiens 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

4.1 Forskningsdesign och forskningsmetod 

Denna studie syftar till att förklara sambandet mellan revision och konkurs där en 

kvantitativ forskningsdesign har valts. Kvantitativa studier lämpar sig bäst när målet är 

att beskriva ett fenomen utan att söka djupare förståelse för det (Jacobsen, 2002). Syftet 

är att undersöka sambandet mellan revision och konkurs och inte att få en djupare 

förståelse för respektive enhet som undersöks. Då målet är att kunna generalisera 

resultatet kräver undersökningen bredd varför många enheter studeras (ibid). Majoriteten 

av tidigare studier inom konkursprognostisering har använt en kvantitativ metod (Altman, 

1968; Dimitras et al., 1996; Zavgren, 1985), varför det finns fördelar i att även i denna 

studie utgå från en kvantitativ metod. En kvantitativ metod lämpar sig även då 

datamaterialet utgörs av numerisk information från bolagens finansiella rapporter.  

 

Studien genomförs med en tvärsnittsdesign med undersökningsår 2012. Anledningen till 

att 2012 studeras är att för det är det året som flest konkursbolag från 2014 har lämnat sin 

senaste årsredovisning. Det är således detta år som störst mängd data kan samlas in. Vi 

har valt att inte använda konkursbolag så sent som från 2015 på grund av risken för att 

all data om bolagen inte hunnit registrerats i databasen Retriever Business. Data för 

konkursbolag och friska bolag måste komma från samma år för att kunna jämföras och 

därmed hämtas även data för friska bolag från 2012. 

 

Genom att använda en tvärsnittsdesign och därmed undersöka data under endast ett år 

underlättas valet av de nyckeltal som ska användas som förklaringsvariabler. Zavgren 

(1985) konstaterar att signifikansen i de nyckeltal som används vid 

konkursprognostisering förändras över tid. Nyckeltal för lönsamhet har till exempel visat 
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sig spela stor roll på lång sikt men mindre på kort sikt (ibid). Detta gör att det uppstår en 

problematik i att välja de nyckeltal som bäst prognostiserar en konkurs över flera år. Det 

är inte relevant för denna studie att undersöka hur nyckeltalens signifikans förändras över 

tid då syftet är att undersöka sambandet mellan revision och konkurs. Det är inte heller 

studiens syfte att utveckla den modell som med högst säkerhet kan prognostisera en 

konkurs. Med utgångspunkt i ovanstående argument lämpar sig en tvärsnittsdesign 

framför exempelvis paneldata, vilket undersöker data under flera år (Bryman & Bell, 

2011). Paneldata är dock ur ett annat perspektiv intressant eftersom att bolag sällan går i 

konkurs över en natt. De ekonomiska problem som orsakat konkursen uppkommer ofta 

gradvis och med paneldata hade faktorer som påverkar konkursen över tid kunnat 

identifieras (Bryman & Bell, 2011). Det krävs dock mer resurser för att hantera den stora 

mängd data som uppkommer vid datainsamling för flera år. Vi undersöker med denna 

studie om ett samband föreligger, därmed är det inte i första hand intressant att undersöka 

om och hur sambandet förändras över tid. Med utgångspunkt i detta har således en 

tvärsnittsdesign använts för att med högst säkerhet kunna undersöka sambandet mellan 

revision och konkurs. 

4.2 Statistisk metod  

Denna studie tillämpar logistisk regression som statistisk metod. När logistisk regression 

används är den beroende variabeln binär (Dahmström, 2011). Eftersom att studien ämnar 

att undersöka risken för konkurs passar sig logistisk regression väl då den beroende 

variabeln med denna metod kan operationaliseras som konkurs respektive ej konkurs. 

Metoden är också mycket använd vid just konkursprognostisering (Dimitras et al., 1996). 

Av 72 identifierade studier inom konkursprognostisering är logistisk regression den näst 

vanligaste metoden efter diskriminantanalys, vilket visas i Tabell 1. Tabellen visar även 

att ett flertal statistiska metoder kan användas vid konkursprognostisering. Det råder 

således en viss oenighet kring vilken statistisk metod som bäst lämpar sig och studien 

hade likväl kunnat genomföras med exempelvis diskriminantanalys och troligen uppnått 

ett likande resultat. Logistisk regression har dock vissa fördelar jämfört med 

diskriminantanalys då modellen inte kräver lika strikta antaganden samt att den är lätt att 

tolka då resultatet kan beräknas som en sannolikhet att tillhöra en grupp eller en annan, 

eller i detta fall, risken att gå i konkurs (Tabachnick & Fidell, 2006). Zavgren (1985) 

föredrog logistisk regression för att prognostisera konkurser just för att metoden inte 
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kräver lika hårda antaganden, som exempelvis att residualerna måste vara 

normalfördelade, men framförallt för att resultatet kan redovisas som en sannolikhet. Platt 

och Platt (1990) anser också att det är en fördel med en ickelinjär funktion där en 

förändring nära mitten får större effekt än en i svansarna. De menar att detta passar på 

just konkursprognostiseringsmodeller eftersom ett framgångsrikt bolag kräver en 

betydligt större nedåtgående effekt för att försämra sin situation.  
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Tabell 1. Statistiska metoder använda vid konkursprognostisering

Metod Antal studier Författare                   

Distriminantanalys 29 

Bl.a. Altman (1968), Lis (1972), Deakin (1972), Taffler (1983), Gloubos & Grammatikos (1988),  Falbo (1991), Luoma & Laitinen 

(1992) 

Logistisk regression 23 

Bl.a. andra Ohlson (1981), Zavgren (1985), Peel et al. (1986), Peel & Peel (1987), Gilbert et al. (1990), Platt & Platt (1990), Kim & 

Gu (2006) 

Multipel diskriminantanalys 5 Edmister (1972), Blum (1974), Altman & Loris (1976), Gombola et al. (1987), Grice & Ingram (2001)     

Linjär sannolikhetsmodell 5 Grammatikos & Gloubos (1984), Gloubos & Grammatikos (1988), Theodossiou (1991), Vranas (1992), Laitinen (1993) 

Tillbakasyftande fördelningsalgoritm* 3 Frydman et al. (1985), Frydman et al. (1985), Michalopoulos et al. (1993)         

Probitmodell 3 Zmijhewski (1985), Gloubos & Grammatikos (1988), Skogsvik (1990)         

ELECTRE  1 Zollinger (1982)                 

Expertsystem 1 Messier & Hansen (1988)               

Grova uppsättningar** 1 Slowinski & Zopounidis (1994)               

Multipel logitmodell 1 Keasey et al. (1990)                 

Neuronnät 1 Raghupathi et al. (1991)                 

Univariat analys 1 Beaver (1966)                 

Villkorad sannolikhetsanalys*** 1 

Keasey & Watson 

(1987)                 

Överlevnadsanalys 1 

Luoma & Laitinen 

(1991)                 

* Recursive partitioning algorithm                       

**Rough set                       

***Conditional probability model                       
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En fördel med logistisk regression vid konkursprognostisering är som tidigare nämnts att 

resultatet blir lätt att tolka genom att beräkna sannolikheten att tillhöra en viss grupp. En annan 

vanlig analys av den logistiska regressionen är även att undersöka vad effekten på den beroende 

variabeln blir av en förändring i en förklarande variabel. Det går alltså att undersöka hur 

sannolikheten för att tillhöra en viss grupp förändras genom en förändring i en 

förklaringsvariabel. Denna studie syftar till att undersöka hur risken för konkurs påverkas av 

revision. Detta kan mätas genom att undersöka hur sannolikheten för att gå i konkurs förändras 

när ett bolag går från att inte ha en revisor till att ha en revisor. Denna förändring i sannolikheten 

att tillhöra en grupp eller en annan givet en förändring i en förklaringsvariabel kallas 

marginaleffekt. Marginaleffekten mäter således förändringen hos y när xᵢ ändras en enhet. 

(Gujarati, 2004) 

 

Marginaleffekten kan beräknas genom skillnaden i sannolikhet för att gå i konkurs för ett 

typbolag med och utan revisor. Detta görs genom att först räkna värdet z för ett typbolag utan 

revisor genom den skattade logistiska regressionen. Typbolaget har i denna studie bestämts 

genom de genomsnittliga värdena på de finansiella posterna för samtliga bolag i urvalet. Samma 

uträkning för z görs sedan för typbolaget en gång till men denna gång antas att bolaget har 

revisor. Sannolikheten för att ett typföretag ska gå i konkurs beräknas genom formeln:   

 

Zi = β0 + β1Xi + ui 

 

Pi = 
𝑒𝑧

1+𝑒𝑧
 

 

Där Zi är värdet som erhålls från den logistiska regressionen givet typbolagets finansiella 

information och Pi är sannolikheten för typbolaget att gå i konkurs. (ibid) 

 

Marginaleffekten beräknas sedan genom att jämföra sannolikheten för typbolaget utan revisor 

att gå i konkurs med sannolikheten för typbolaget med revisor att gå i konkurs (ibid). Med 

denna metod kan vi därmed analysera hur risken för konkurs påverkas om bolag går från att 

inte ha revisor till att ha en revisor, vilket gör att den logistiska regressionen är till stor fördel 

för att kunna besvara studiens syfte.   
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Med logistisk regression är det är också viktigt att analysera oddskvoten. Denna kvot beskriver 

den beroende variabelns förändring i form av odds när de oberoende variablerna förändras med 

1. Oddskvoten beräknas genom att dividera sannolikheten för att ett bolag kommer att gå i 

konkurs med sannolikheten för att ett bolag inte kommer att gå i konkurs. Normalt tolkas ett 

odds som att en händelse med högt odds har lägre sannolikhet att inträffa. I statistiska 

sammanhang är oddskvoten dock det motsatta, det vill säga ett högt odds innebär en högre 

sannolikhet för att händelsen inträffar. (Djurfeldt & Barmark, 2009)  

4.3 Avgränsning 

Denna studie är avgränsad till att studera svenska aktiebolag som omfattas av frivillig revision. 

Detta på grund av att studiens syfte är att undersöka hur småbolagens risk för konkurs påverkas 

av revision och därför är det viktigt att bolagen i urvalet har en möjlighet att välja bort revision. 

Enligt Bolagsverket (2016) omfattas ett bolag av frivillig revision om bolaget understiger två 

av nedanstående gränsvärden: 

 

 Mer än 3 anställda (i medeltal) 

 Mer än 1,5 MSEK i balansomslutning 

 Mer än 3 MSEK i nettoomsättning 

 

Vår datainsamling består av redovisningsinformation från årsredovisningar och därmed är det 

av vikt att dessa finns tillgängliga. Vi studerar således endast aktiebolag då dessa bolag måste 

lämna årsredovisning enligt lag (SFS 1995:1554, SFS 1999:1078). Vi begränsar oss till att 

studera bolag med årsredovisningar från 2012 då det är stor brist på data för vårt urval 

efterföljande år. 

4.4 Urval 

Urvalet har delats in i två grupper, konkursbolag och friska bolag. Konkursbolag avser bolag 

med inledd samt avslutad konkurs för 2014. Bolag som inte är konkursbolag klassificeras som 

friska bolag. Peel och Peel (1987) såg dock ett problem med att klassificera bolag som antingen 

friska bolag eller konkursbolag. De menar att det finns en gråzon för företag som inte 

klassificeras som konkursbolag men som har finansiella svårigheter och därmed riskerar att gå 

i konkurs i framtiden. Både Peel och Peel (1987) och Gilbert et al. (1990) skapade modeller där 

dessa företag klassificeras i en grupp för sig. Studiernas resultat var endast delvis 
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framgångsrika. Gilbert et al. (1990) fann svårigheter i att identifiera möjliga konkursbolag från 

en grupp av företag med finansiella svårigheter. Peel och Peel (1987) hade samma svårigheter 

som Gilbert et al. (1990) när de försökte urskilja bolag från gråzonen. Gilbert et al. (1990) 

menar att modellen försämras och det blir svårare att urskilja grupperna konkursbolag och icke 

konkursbolag när en tredje grupp med bolag i gråzonen används. På grund av problematiken 

att inkludera en tredje grupp bolag har vi valt att endast klassificera bolag som antingen friska 

bolag eller konkursbolag.  

 

Ett stratifierat urval har gjorts för att få båda grupperna representerade i studien. Anledningen 

till att ett stratifierat urval görs är för att det är viktigt att både friska bolag och konkursbolag är 

representerade studien för att slutsatser ska kunna dras (Bryman & Bell, 2011). Eftersom att 

gruppen konkursbolag är mycket mindre än gruppen friska bolag föreligger en risk att 

konkursbolagen inte kommer att komma med i urvalet om ett slumpmässigt urval görs (ibid). 

Körner och Wahlgren (2005) menar att stratifierade urval är att föredra när just storleken på 

grupperna som studeras skiljer sig åt, så att representanter från den mindre gruppen har lika stor 

sannolikhet att komma med i urvalet. Majoriteten av tidigare forskning om 

konkursprognostisering studerar två relativt lika stora grupper av bolag (Dimitras et al., 1996). 

I denna studie väljer vi således att använda oss av två lika stora grupper. Under 2014 avslutades 

eller inleddes konkurser för 656 stycken aktiebolag som omfattas av frivillig revision och som 

hade sin senaste årsredovisning 2012. Antalet friska bolag som omfattas av frivillig revision 

med information från årsredovisning 2012 uppgår till 149 763. För att få ett så stort urval som 

möjligt har vi valt att inkludera samtliga konkursbolag i urvalet för att sedan göra ett 

slumpmässigt urval på gruppen friska bolag så att dessa blir lika många som konkursbolagen. 

4.5 Etiska aspekter 

Det finns ett antal etiska aspekter som bör tas i beaktning vid utformandet av studien. 

Vetenskapsrådet (2002) nämner fyra krav som ska tas i beaktning; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Eftersom att vi använt oss av sekundärkällor i form av årsredovisningar, vilket är offentligt 

publicerad data, är konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och informationskravet 

oproblematiska då bolagen i vårt urval själva valt att publicera all information som använts. Vi 

offentliggör aldrig de bolag som är med i vårt urval varför de inte riskerar att komma till skada 
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på grund av informationen som hämtats. Datamaterialet har använts för det syfte som studien 

ämnar undersöka och har inte spridits utanför studien. Nyttjandekravet bör därmed ses som 

uppfyllt. 

4.6 Datainsamlingsmetod 

4.6.1 Datainsamling 

Studiens datainsamling består av sekundärdata i form av information från årsredovisningar som 

hämtats från databasen Retriever Business. Från Retriever Business har data hämtats om 

bolagens rörelsekapital, omsättning, rörelseresultat, årets resultat, omsättningstillgångar, totala 

tillgångar, eget kapital samt kortfristiga skulder. Datainsamlingen har skett i två huvudsakliga 

steg där insamlingen har delats in i konkursbolag och friska bolag. I gruppen konkursbolag 

inkluderas bolag med avslutad eller inledd konkurs någon gång under 2014. All data från 

Retriever Business har exporterats till Excel. Retriever Business uppdateras kontinuerligt så 

antalet bolag i de olika grupperna kan komma att ändras. Denna datainsamling har skett den 17 

mars 2016. 

 

Konkursbolag 

Datainsamlingen för konkursbolag visas i Tabell 2. Sökningen av konkursbolag delades upp i 

två delar, en för bolag med avslutad konkurs under 2014 och en för inledd konkurs under samma 

tidsperiod. Antalet bolag med avslutad konkurs som lämnat sin senaste årsredovisning 2012 var 

550 stycken. Antal bolag med inledd konkurs som lämnat sin senaste årsredovisning 2012 var 

106 stycken. Totala antal konkursbolag, både med och utan revisor, uppgår därmed till 656 

stycken. 

 

Tabell 2. Datainsamling för konkursbolag 

  Inledd konkurs Avslutad konkurs 

Konkursbolag 106 550 

      

Totalt konkursbolag 656   

 

Friska bolag 

I Tabell 3 visas datainsamlingen för friska bolag. För dessa bolag genomfördes en sökning som 

gav 281 144 stycken träffar. Vi exporterade samtliga av dessa men valde att endast hämta den 

data vi behöver från årsredovisningar för 2012. Detta medförde att flera bolag som fanns vid 

sökningen den 17 mars 2016 saknade information för årsredovisningen 2012. Anledningen till 
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detta är att flera nya bolag tillkommit sedan 2012. Efter avgränsningen för 2012 uppgår totalt 

antal friska bolag till 149 763 stycken.  

 

Tabell 3. Datainsamling för friska bolag 

  Aktiva 2016 Aktiva 2012 

Friska bolag 281144 149763 

      

Totalt friska bolag 149763   

Slumpmässigt urval 656   

 

När all datainsamling skett sammanställdes alla friska bolag i en Excelfil. Ett slumpmässigt 

urval gjordes sedan för att denna grupp bolag skulle bli lika stor som gruppen konkursbolag, 

vilken uppgår till 656 stycken. Vårt totala datamaterial består vid denna tidpunkt av 1312 

stycken bolag. 

 

I bilaga 1 visas branschtillhörighet för bolagen i studiens urval. Bolagen är uppdelade på 28 

stycken branscher, hämtat från Retriever Business. Inga väsentliga skillnader i 

branschtillhörighet förekommer mellan friska bolag och konkursbolag bortsett från att fler 

bolag inom Detaljhandel består av konkursbolag, samt att fler bolag inom Juridik, Ekonomi & 

Konsulttjänster består av friska bolag. Med avseende på branschtillhörighet skiljer sig således 

bolagen inte i väsentlig utsträckning mellan grupperna av bolag. För att undersöka om bransch 

har inverkan på risken för konkurs kan det inkluderas som en kontrollvariabel. I studiens 

sammanställning av 72 stycken studier inom konkursprognostisering har inte bransch använts 

som en kontrollvariabel. För att göra studien jämförbar med tidigare forskning utesluts bransch 

som kontrollvariabel även i denna studie.  

4.6.2 Bortfall 

För att skapa en dummyvariabel för om ett bolag har haft revisor eller inte under år 2012 har 

årsredovisningar för 2012 kontrollerats. Retriever Business anger för vissa bolag när 

revisionsberättelse saknas för ett specifikt år. Dessa bolag har, efter stickprovskontroller för att 

kontrollera att Retriever Business information är korrekt, klassificerats som att inte ha revisor. 

Övriga bolag som Retriever Business inte angett någon information om har manuellt 

kontrollerats via årsredovisningar för en korrekt bedömning. Klassificeringen vid den manuella 

datainsamlingen har gjorts genom att de bolag som haft en revisionsberättelse signerad av 

auktoriserad eller godkänd revisor bedöms ha haft en revisor. Övriga bolag utan 
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revisionsberättelse har däremot genomgått en mer noggrann kontroll för att ha klassificerats 

som att sakna revisor. Bland våra 656 friska bolag fanns det 38 stycken bolag där det rådde 

osäkerhet om bolaget har haft en revisor eller ej för år 2012. Det fanns bland annat fall där det 

funnits ett styrelseprotokoll där en revisionsberättelse godkänts eller där uppgifter om 

revisionsarvode funnits men där revisionsberättelsen i sig saknats. Det fanns även fall där 

revisionsberättelsen utfärdats av annan än auktoriserad eller godkänd revisor. De 38 stycken 

friska bolag som bedömdes vara osäkra i frågan om revisor har exkluderats från datamaterialet. 

För konkursbolag exkluderades sju bolag med samma motivering.  

 
Tabell 4. Bortfall 

    Friska bolag Konkursbolag 

Urval   656   656 

Revisionsberättelse saknas   38   7 

Nollvärde i räkenskaper   46   49 

Felklassificerad   2   0 

Ändrad bolagsform   0   2 

Fel årsredovisning   0   2 

Totalt bortfall   86   60 

Totalt antal bolag    570   596 

 

Förutom bortfall på grund av avsaknaden av revisionsberättelser exkluderades 46 stycken friska 

bolag samt 49 stycken konkursbolag på grund av värdet noll i flertalet poster som hämtats från 

resultat- och balansräkning. Dessa exkluderades ur datamaterialet då de förklaringsvariabler 

som används i denna studie utgörs av kvoter som inte kan beräknas med nollvärde i nämnaren. 

För friska bolag exkluderades även två stycken bolag som registrerats som inledd konkurs under 

2014 då de inte ska vara med i denna grupp. För konkursbolag exkluderades två bolag på grund 

av ändrad bolagsform från aktiebolag till handelsbolag samt två ytterligare bolag som saknade 

årsredovisning för år 2012. Vårt totala datamaterial efter bortfall består därmed av 1166 stycken 

bolag, varav 570 friska bolag och 596 konkursbolag. Samtliga bortfallssteg visas i Tabell 4. I 

Tabell 5 visas fördelningen av mellan konkursbolag och friska bolag med och utan revisor. 

 

Tabell 5. Antal bolag med och utan revisor 

  Friska bolag Konkursbolag 

Utan revisor 463 (68 %) 379 (66 %) 

Med revisor 191 (32 %) 133 (34 %) 

Totalt 596 570 
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4.6.3 Operationalisering  

I denna studie utvecklas en modell för att undersöka sambandet mellan revision och konkurs. 

Tidigare forskning har visat att konkursprognostiseringsmodeller är framgångsrika i att förutspå 

konkurser (Dimitras et al., 1996). De kan med hög träffsäkerhet förutspå om ett bolag kommer 

att gå i konkurs genom att undersöka dess nyckeltal (Altman, 1968). Med tanke på den höga 

träffsäkerheten och den stora användningen och forskningen inom konkursprognostisering 

väljer vi att utgå från dessa modeller när studiens egen modell utvecklas. Peel et al. (1986) 

poängterar också vikten av att söka andra variabler än finansiella nyckeltal för att bättre 

prognostisera konkurser, varför en konkursprognostiseringsmodell lämpar sig för att addera 

variabeln revisor. Inom forskningsområdet för revision används ofta andra kontrollvariabler så 

som bransch, revisionsbyrå, revisionsavgift och ägarstruktur (Broberg et al., 2011; Tagesson & 

Öhman, 2015), varför det är möjligt att dessa också hade varit intressanta för studien. Det hade 

dessutom varit relevant att kontrollera för bolagens livslängd med tanke på statistik som tyder 

på att uppstartsåren är de mest kritiska (Holmström, 2013). För utnyttja den kunskap som 

utvecklats inom konkursprognostisering med finansiella nyckeltal (Altman, 1968; Dimitras et 

al., 1996), samt för att göra studien jämförbar med tidigare forskning, väljer vi dock att inte 

addera fler förklaringsvariabler än revisor till de traditionella nyckeltalen då träffsäkerheten i 

modellen samt jämförbarheten i studien riskerar att försämras.   

 

Dimitras et al. (1996) poängterar att konkursprognostiseringsmodeller saknar enighet då de ofta 

skiljer sig åt beroende på urval, metod och val av variabler. Zavgren (1985) utvecklade en 

konkursprognostiseringsmodell för amerikanska industriföretag för att identifiera tecken på 

finansiella svårigheter för en femårsperiod före konkurs. Det visar sig att finansiella svårigheter 

yttrar sig genom olika nyckeltal och mått beroende på hur lång tidsperiod 

konkursprognostiseringsmodellen undersöker. Gilbert et al. (1990) understryker också den 

teoretiska svårigheten och problematiken i att välja förklaringsvariabler. De nyckeltal som 

används som förklaringsvariabler för att urskilja konkursbolag från friska bolag kan vara olika 

från de nyckeltal som behövs för att skilja mellan finansiellt stressade men inte 

konkursdrabbade bolag (Gilbert et al., 1990). Konkursprognostiseringsmodeller skiljer sig 

alltså åt beroende på vilka variabler som används, vilken tidsperiod som prognosen avser samt 

vilken statistisk metod som används. Denna studie har inte identifierat någon 

konkursprognostiseringsmodell som skapats specifikt för svenska småbolag. På grund av att 

konkursprognostiseringsmodeller skiljer sig åt är det svårt att motivera vilken modell som hade 

passat bäst för svenska småbolag och således utvecklas istället en egen modell för studien.  
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För att besvara studiens syfte att undersöka sambandet mellan revision och risken för konkurs 

kommer den binära förklaringsvariabeln revision/ej revision att användas. I kombination med 

denna kommer även variabler i form av nyckeltal för likviditet, soliditet, lönsamhet och 

effektivitet användas då dessa har visat sig vara framgångsrika vid konkursprognostisering 

(Altman, 1968; Dimitras et al., 1996; Gilbert et al., 1990; Ohlsson, 1980; Zavgren, 1985). 

Genom en sammanställning av 72 stycken studier inom konkursprognostisering identifieras 86 

stycken olika nyckeltal. Dessa kan i sin tur fördelas i grupper som exempelvis likviditet, 

soliditet, lönsamhet och effektivitet. I sammanställningen av nyckeltal har vi utgått ifrån 

Dimitras et al. (1996), för att sedan addera fler studier för att göra den mer aktuell. De 20 mest 

förekommande nyckeltalen som använts i studierna visas i Tabell 6. 
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Tabell 6. 20 mest förekommande nyckeltal vid konkursprognostisering 
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I studiens modell används de sex mest förekommande nyckeltalen, vilka visat sig vara 

framgångsrika för att förutspå konkurs. Syftet är inte att skapa den bästa modellen för att 

prognostisera konkurs utan att undersöka sambandet mellan revision och konkurs, varför det 

inte är nödvändigt att testa ett stort antal nyckeltal för att hitta de som ger den bästa modellen. 

Istället har de sex mest använda nyckeltalen från tidigare forskning valts eftersom de 

tillsammans representerar samtliga kategorier; lönsamhet, likviditet, soliditet och effektivitet. 

Nyckeltalen som ingår i studiens modell visas i Tabell 7. Vi kan konstatera att av de sex mest 

använda nyckeltalen är grupperna likviditet och lönsamhet representerade med två nyckeltal 

medan soliditet och effektivitet endast är representerade med ett. Det verkar råda en större 

oenighet om vilken kvot som bäst mäter kategorierna likviditet och lönsamhet, varför vi ser en 

fördel med att låta dessa kategorier vara representerade med två nyckeltal. För soliditet och 

effektivitet finns däremot en kvot i respektive kategori som är betydligt mer använd jämfört 

med övriga, varför vi ser en fördel med att endast använda dessa. Nyckeltalen som har valts har 

operationaliserats enligt Tabell 8. 

 

Tabell 7. Modellens nyckeltal 

Placering Antal studier Nyckeltal Faktor 

1 19 Rörelsekapital/totalt kapital Likviditet 

2 19 Totala skulder/totalt kapital Soliditet 

3 16 Rörelseresultat/totalt kapital Lönsamhet 

4 15 Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder Likviditet 

5 14 Årets resultat/totalt kapital Lönsamhet 

6 11 Omsättning/totalt kapital Effektivitet 
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Tabell 8. Operationalisering av variabler 

Nr. Variabel Variabeltyp Beskrivning 

  Beroende     

1. Konkurs Nominal/binär Dummyvariabel (0,1) där 1= konkurs och 0= ej konkurs 

  Oberoende     

2. Revisor Nominal/binär Dummyvariabel (0,1) där 1= revisor och 0= ej revisor  

3. Likviditet     

  3a. RK/TK Kvot Rörelsekapital/totalt kapital 

  3b. OT/KS Kvot Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder 

4. Soliditet     

  4a. TS/TK Kvot Totala skulder/totalt kapital 

5. Lönsamhet     

  5a. EBIT/TK Kvot Rörelseresultat/totalt kapital 

  5b. ÅR/TK Kvot Årets resultat/totalt kapital 

6.  Effektivitet    

  6a. Oms/TK Kvot Omsättning/totalt kapital  
 

Dummyvariabeln för Revisor bestäms genom att ett bolag anses ha en revisor om bolaget har 

blivit reviderat. Bolag med revisor har således en upprättad revisionsberättelse. Variabeln 

analyseras efter dess direkta och indirekta påverkan på konkurs, där den direkta effekten avser 

revisionsberättelsens påverkan på bolagets risk för konkurs och den indirekta effekten avser 

revisorn och dennes arbetes påverkan på bolagets risk för konkurs.  

4.6.4 Validitet och reliabilitet  

Enligt Svanström (2008) och Collis et al. (2004) pågår en diskussion om revisionens värde och 

kostnad. Studien ämnar att bidra till denna diskussion genom att undersöka hur bolagens 

överlevnad påverkas av deras val att anlita en revisor. Genom att endast inkludera bolag som 

omfattas av frivillig revision och alltså har möjlighet att göra ett val kommer studiens resultat 

att vara av intresse för frågan om revisionens vara eller icke vara. Genom att utgå från 

konkursprognostiseringsmodeller, vilka är skapade för att förutspå konkurser, för att undersöka 

sambandet mellan revision och risken för konkurs ökar validiteten i vår studie genom den 

tidigare kunskap som vi drar nytta av. Genom den sammanställning av 72 stycken studier som 

gjorts, där bland annat statistiska metoder och finansiella nyckeltal identifierats, säkerställs att 

den modell som används i denna studie bör ses som pålitlig. De nyckeltal som har valts är även 

de mest använda nyckeltalen inom konkursprognostisering och bör därför anses vara bäst 

lämpande för att prognostisera konkurs.  
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Till datainsamlingen har databasen Retriever Business använts, vilken erbjuds av Linköpings 

universitet för dess studenter och anställda (Linköpings universitet, 2016). Retriever Business 

tillhandahåller företagsinformation i form av bokslutssiffror för svenska företag och koncerner 

(Linköpings universitet, 2016). Informationen laddas upp från exempelvis årsredovisningar 

som hämtats från Bolagsverket. Databasen erbjuder den finansiella information som behövs för 

studien. Retriever Business tillhandahåller även övrig information som exempelvis om ett bolag 

omfattas av revisionsplikt samt om revisionsberättelse finns vid senaste registrering. Det finns 

däremot ett problem med att information, till exempel om revisionsberättelse utfärdats, kommer 

från den senaste registreringen när en undersökning görs för flera år eller för en tidpunkt innan 

den senaste registreringen. Det går då inte veta om informationen som senast registrerats gäller 

för en tidigare tidpunkt utan denna information behöver hämtas manuellt genom exempelvis 

bolagens årsredovisningar. Vissa fel upptäcktes också när information söktes i databasen. 

Exempelvis upptäcktes att bolag som sökts fram som bolag utan revisionsberättelse faktiskt 

haft en revisionsberättelse vid sin senaste årsredovisning. Genom en manuell insamling av 

information om bolag reviderats eller ej har denna problematik undvikts, vilket stärker studiens 

reliabilitet. Risken för att göra felaktiga bedömningar har minimerats genom att utesluta de 

bolag där det råder osäkerhet om de anlitat en revisor. 

4.6.5 Generaliserbarhet 

Denna studie omfattar svenska bolag som uppfyller kriterierna för frivillig revision och kan 

därför inte antas vara generaliserbar för länder med andra kriterier. Ingen geografisk 

avgränsning i Sverige har gjorts för datamaterialet. Datamaterialet består av 1166 bolag där 

samtliga konkursbolag som uppfyller studiens kriterier har inkluderats. Genom att använda ett 

stort datamaterial utan geografisk avgränsning i Sverige ökar generaliserbarheten (Bryman & 

Bell, 2011).  

 

Målet med konkursprognostiseringsmodeller är generellt att skapa en modell som kan användas 

i praktiken (Dimitras et al., 1996; Peel et al., 1986). Genom att utveckla en egen 

konkursprognostiseringsmodell likt tidigare studier, vilka har haft till syfte att kunna 

generaliseras på fler bolag, bör också denna studie anses ha hög generaliserbarhet. Denna studie 

är inte avgränsad till att omfatta någon specifik bransch, vilket ökar generaliserbarheten. Viss 

tidigare forskning har utgått från specifika branscher för att utveckla så träffsäkra 

konkursprognostiseringsmodeller som möjligt (Dimitras et al., 1996). Dessa modeller blir ofta 

bättre på att prognostisera konkurser för bolag inom en viss bransch då specifika karaktärsdrag 
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om exempelvis lönsamhet och effektivitet fångas. Modellerna får dock sämre användbarhet för 

andra branscher än de som de skapades för vilket också gör att generaliserbarheten minskar. 

Genom att i denna studie istället undersöka samtliga branscher ökar både 

konkursprognostiseringsmodellens användbarhet samt studiens generaliserbarhet. 
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5. Analys  

 

I kapitlet presenteras och analyseras resultaten av studiens regressioner. Först presenteras 

analys av extremvärden följt av univariat samt bivariat analys. Sist presenteras den 

multivariata anylsen i vilken studiens regressioner analyseras. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning.  

 

För att beräkna korrelationen mellan variablerna används både Spearmans rho och Pearsons 

korrelationstest. Då regressionen består av dummyvariabler samt kvoter har respektive test sina 

fördelar. Spearmans rho har genomförts för sina fördelar i att testa om det föreligger 

multikollinaritetsproblem mellan dummyvariabler, i detta fall Revisor och Konkurs, och 

Pearsons för att testa övriga variabler (Cameron & Trivedi, 2005). Multikollinaritetsproblem 

bedöms föreligga om VIF-värdet för variabeln överstiger 2,5 enligt Djurfeldt och Barmarks 

(2009) rekommendationer. Konfidensgraden har satts till 90 % vilket innebär att även svaga 

samband kan stödja eller förkasta hypoteser (Joseph et al., 2014). Förklaringsgraden har mätts 

genom pseudo-R² måttet Nagelkerke R², vilken enligt Hagquist och Stenbeck (1998) bör 

överstiga 0,1 för att modellen ska anses ha praktisk signifikans. Signifikansnivån i Hosmer och 

Lemeshow-testet bör enligt Tabachnick & Fidell (2006) överstiga 0,05, vilket då innebär att de 

avvikelser som förekommer mellan de observerade och förutspådda värdena inte avviker mer 

än vad som kan förklaras av slumpen (ibid). Eftersom att den finansiella informationen i vår 

datainsamling har inhämtats två år före konkurs tolkas resultatet som risken för att gå i konkurs 

två år fram i tiden.  

5.1 Extremvärden  

I datamaterialet finns ett antal bolag med extremvärden på nyckeltalen, vilket visas i den 

beskrivande statistiken genom extrema medelvärden och höga standardavvikelser. 

Extremvärden är viktiga att analysera då dessa riskerar att förstöra sambandet som undersöks 

(Pallant, 2010).  Nyckeltalen består av kvoter från poster i resultat- och balansräkning, varför 

det blir mer intressant att undersöka dessa poster. En liten förändring i exempelvis resultat kan 

ge ett stort utslag i en kvot, varför analys av extremvärden för nyckeltal kan riskera att bli 

missvisande. Vid identifiering av extremvärden genom en scatterplot upptäcktes 23 stycken 

bolag som hade poster i resultat- och balansräkning som väsentligt skiljde sig från övriga bolag 
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i datamaterialet. Två regressioner gjordes, en för hela datamaterialet och en där extremvärden 

exkluderats. Variabeln rörelsekapital/totalt kapital exkluderades i båda modellerna på grund 

av multikollinaritet. Regressionerna skiljde sig endast marginellt då samma variabler var 

signifikanta, bortsett från omsättningstillgångar/kortfristiga skulder, utan förändringar i 

relation och inga större skillnader i Nagelkerke R² eller Pearson Chi-2 förekom (för regression 

utan extremvärden, se bilaga 2).  

 

För att undersöka hur modellen reagerar genom att istället exkludera de variabler som har 

extremvärden på nyckeltalen gjordes ytterligare en analys genom att plotta respektive variabel 

i en boxplot. Dessutom genomfördes ett Shapiro-Wilks test för normalfördelning. Totalt 

identifierades 118 extremvärden fördelade på 83 stycken bolag. Inga av variablerna var 

normalfördelade varken innan eller efter extremvärden exkluderats, vilket dock inte är något 

problem vid logistisk regression (Tabachnick & Fidell, 2006). En ny regression gjordes (se 

bilaga 3) där de 83 stycken bolag med extremvärden på nyckeltalen exkluderats. Till skillnad 

från övriga modeller hade variabeln årets resultat/totalt kapital ett VIF-värde över 2,5, men 

efter att denna exkluderats förelåg inga ytterligare multikollinaritetsproblem. Bortsett från att 

rörelsekapital/totalt kapital inkluderades och årets resultat/totalt kapital exkluderades skiljde 

sig denna modell marginellt från de två tidigare regressionerna då variablerna som ingick hade 

samma relation och inga större skillnader i Nagelkerke R² eller Pearson Chi-2 förekom. 

Rörelseresultat/totalt kapital var nu dock signifikant och totala skulder/totalt kapital icke 

signifikant. 

 

Eftersom att resultatet av de tre regressionerna inte i någon väsentlig utsträckning påverkats av 

extremvärden samt för att ge en mer rättvis bild av vårt urval inkluderades samtliga 1166 bolag.  

  



35 

 

5.2 Univariat analys  

Tabell 9 visar beskrivande statistik för variablerna. Den beroende variabeln visar en jämlik 

fördelning mellan konkursbolag och friska bolag på grund av det stratifierade urvalet. 

Majoriteten av bolagen i vårt urval verkar utan revisor vilket går i linje med Brännströms (2016, 

29 april) uppgifter om att endast 25 procent väljer frivillig revision. Fördelningen med och utan 

revisor för konkursbolag respektive friska bolag skiljer sig åt med 11,2 procentenheter. Andelen 

konkursbolag utan revisor är större än andelen friska bolag utan revisor. Detta indikerar en 

större risk för bolag utan revisor att gå i konkurs.  

 

Likviditetsmåttet rörelsekapital/totalt kapital, där rörelsekapital är omsättningstillgångar 

minus kortfristiga skulder, är för både konkursbolag och friska bolag negativt. Detta innebär att 

i genomsnitt är bolagens kortfristiga skulder större än deras omsättningstillgångar. För 

konkursbolag är dock genomsnittet lägre vilket innebär att deras kortfristiga skulder i 

förhållande till deras omsättningstillgångar är större än för friska bolag. Standardavvikelsen är 

dock större för konkursbolag än för friska bolag vilket tyder på en mer spridd fördelning. 

Kvoten omsättningstillgångar/kortfristiga skulder är positiv och över ett både för konkursbolag 

och friska bolag. Detta är anmärkningsvärt då rörelsekapital (omsättningstillgångar minus 

kortfristiga skulder) i genomsnitt är negativt, vilket borde leda till en kvot under ett. Det kan 

dock förklaras av vissa extremvärden, framförallt bland friska bolag, vilket också urskiljs av 

den höga standardavvikelsen.  
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Tabell 9. Beskrivande statistik av variablerna  

Variabel         

Beroende variabel   Konkurs Ej konkurs Totalt 

     

1.  Konkurs   596 (51,1%) 570 (48,9%) 1166 

Oberoende variabler         

     

2.  Revisor         

               Ja (1)   133 (22,3%) 191 (33,5%) 324 (27,8%) 

               Nej (0)   463 (77,7%) 379 (66,5%) 842 (72,2%) 

     

3.  Likviditet (%)         

  3a. Rörelsekapital/totalt kapital (RK/TK)       

               Medelvärde   -245,63 -37,12 -143,70 

               Standardavvikelse 19,42 11,06 15,92 

  3b. Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder (OT/KS)     

               Medelvärde   241,70 848,18 538,18 

               Standardavvikelse 10,35 34,97 25,72 

     

4.  Soliditet (%)         

  4a. Totala skulder/totalt kapital (TS/TK)       

               Medelvärde   573,73 327,16 453,19 

               Standardavvikelse 31,15 52,94 43,19 

     

5.  Lönsamhet (%)         

  5a. Rörelseresultat/totalt kapital (EBIT/TK)     

               Medelvärde   -127,54 0,31 -65,04 

               Standardavvikelse 11,95 0,74 8,58 

  5b. Årets resultat/totalt kapital (ÅR/TK)       

               Medelvärde   -271,98 -2,37 -140,18 

               Standardavvikelse 25,09 0,70 17,99 

     

6.  Effektivitet (%)         

  6a. Omsättning/totalt kapital (Oms/TK)       

               Medelvärde   423,10 164,70 296,78 

               Standardavvikelse 7,42 1,97 5,63 

            

 

Soliditetsmåttet totala skulder/totalt kapital är i genomsnitt högre för konkursbolag än för friska 

bolag. Detta innebär att konkursbolag i genomsnitt har en högre andel lån än friska bolag, det 

vill säga en högre finansiell hävstång. Standardavvikelsen är dock hög för både konkursbolag 

och friska bolag, vilket visar på en stor spridning i urvalet.  

 

Medelvärdet för lönsamhetsmåtten skiljer sig mellan friska bolag och konkursbolag där 

medelvärdet för konkursbolag är betydligt lägre. Detta indikerar att bristande lönsamhet kan 

vara en betydande riskfaktor för konkurs. Att friska bolag i genomsnitt har låg, i vissa fall till 
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och med negativ, lönsamhet kan förefalla anmärkningsvärt. Det skulle dock kunna förklaras av 

att småbolag har färre incitament till att redovisa vinst jämfört med exempelvis börsnoterade 

bolag, vilket visas av det låga genomsnittet för rörelseresultat/totalt kapital.  

 

Effektivitetsmåttet omsättning/totalt kapital är i genomsnitt högre för konkursbolag än för 

friska bolag. Ett högt nyckeltal innebär ett effektivt resursutnyttjande där exempelvis ett bolag 

kan generera en viss omsättning till mindre kapital jämfört med ett annat bolag. Att 

genomsnittet är högre för konkursbolag kan förefalla överraskande eftersom att detta indikerar 

att konkursbolag är mer effektiva än friska bolag. Det skulle dock kunna förklaras av att många 

konkursbolag i urvalet har negativt eget kapital vilket gör att totalt kapital minskar och således 

ökar måttet. Det skulle också kunna förklaras av att konkursbolag kan ha tvingats sälja av 

tillgångar för att betala skulder vilket gör att totalt kapital minskar, vilket också skulle öka 

måttet. 

5.3 Bivariat analys 

Tabell 10 visar två korrelationsmatriser. Den övre raden avser Pearson och den undre raden 

avser Spearmans rho. Båda matriserna indikerar att multikollinaritet mellan vissa oberoende 

variablerna kan föreligga. Då kvoterna i våra nyckeltal baseras på poster i resultat- och 

balansräkning tenderar också dessa att korrelera. Exempelvis påverkar en resultatförändring 

eget kapital vilket i sin tur påverkar totalt kapital. Majoriteten av nyckeltalen har också posten 

totalt kapital som nämnare vilket gör att det är naturligt att variablerna korrelerar med varandra. 

Ett VIF-test visade på multikollinaritet mellan de oberoende variablerna RK/TK och ÅR/TK, där 

RK/TK hade ett VIF-värde på 3,95 medan ÅR/TK hade ett VIF-värde på 2,67. Två nya 

regressioner gjordes där variabeln RK/TK exkluderades i den ena och ÅR/TK exkluderades i 

den andra. I den regression där ÅR/TK exkluderades kvarstod multikollinaritetsproblem i 

modellen medan samtliga problem med multikollinaritet eliminerades i regressionen där endast 

RK/TK exkluderades. Modellerna skiljde sig inte åt i övrigt vad gäller relation och signifikans. 

För att möjliggöra att så många förklaringsvariabler som möjligt ska vara med i regressionen 

valde vi att gå vidare med regressionen där vi exkluderat RK/TK. 
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Tabell 10. Korrelationsmatris  

Pearson     Korrelationsmatris           

Spearman     (n = 1166)           

  Konkurs   1.   2.   3.   4.   5.   6.       

1. Revisor -0,125 **                             

  -0,125 **                             

2. RK/TK -0,066 * 0,020                           

  -0,351 ** 0,015                           

3. TS/TK 0,029   -0,033   -0,712 **                     

  0,420 ** -0,052 Ϯ -0,746 **                     

4. EBIT/TK -0,075 * 0,048 Ϯ 0,577 ** -0,244 **                 

  -0,307 ** 0,069 * 0,324 ** -0,365 **                 

5. OT/KS -0,118 ** 0,014   0,029   -0,020   0,015               

  -0,354 ** 0,041   0,909 ** -0,686 ** 0,300 **             

6. ÅR/TK -0,075 * 0,031   0,700 ** -0,413 ** 0,694 ** 0,016           

  -0,373 ** 0,081 ** 0,376 ** -0,462 ** 0,932 ** 0,362 **         

7. Oms/TK 0,230 ** -0,045   -0,293 ** 0,177 ** -0,170 ** -0,076 ** 

-

0,122 **     

  0,298 ** -0,100 ** -0,225 ** 0,310 ** 0,028   -0,240 ** 

-

0,045       

 Ϯ 0,1 signifikansnivå                               

* 0,05 signifikansnivå                               

** 0,01 signifikansnivå                               

 

5.4 Multivariat analys  

Tabell 11 visar resultatet av den logistiska regressionen i vilken hypoteserna testas. Variabeln 

RK/TK har exkluderats på grund av multikollinaritetsproblem. Ett Pearson Chi-2 test visar att 

Modell 1 är signifikant på 1 % signifikansnivå och Hosmer och Lemeshow-testet överstiger 

gränsvärdet 0,05 (Tabachnick & Fidell, 2006). Förklaringsgraden i vår modell, mätt genom 

pseudo-R²-måttet Nagelkerke R², uppgår till 0,211, vilket överstiger Hagquist och Stenbecks 

(1998) rekommendation på minst 0,1. De förväntade relationerna i modellen baseras på de 

samband som hittats i tidigare forskning med logistisk regression, vilka beskrivits i 

teoriavsnittet (Chi & Tang, 2006; Gilbert et al., 1990; Kim & Gu, 2006; Laitinen, 1993; Ohlson, 

1980; Peel & Peel, 1987; Platt & Platt, 1980; Tennyson et al., 1990; Theodossiou, 1991; 

Zavgren, 1985). 
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Tabell 11. Resultat av logistisk regression; beroende variabel - konkurs 

Modell 1 

 (n = 1166) 

Zi = β0 + β1REVi +  β2LIKi +  β3SOLi +  β4LÖN1i + β5LÖN2i + β6EFFi + ui 

Variabler  Förväntad    b   

              

SE (b)      VIF Oddskvot 

  relation           

1. C   -0,485   0,108     

2. Revisor - -0,441 ** 0,142 1,004 0,643 

3. Likviditet             

       3a. RK/TK             

       3b. OT/KS - -0,018 * 0,007 1,006 0,995 

4. Soliditet             

       4a. TS/TK + -0,005 ** 0,002 1,238 1,166 

5. Lönsamhet             

       5a. EBIT/TK - 0,154   0,224 1,975 0,983 

       5b. ÅR/TK - -0,409  Ϯ 0,215 2,203 0,665 

6. Effektivitet              

       6a. Oms/TK + 0,280 ** 0,031 1,060 1,324 

              

Nagelkerke R²   0,211         

Rätt klassificerade 67,7%         

Hosmer och Lemeshow-test Chi-2 = 14,808; Df = 8; p-värde = 0,063 

Modell Chi-2   200,530 **       

 Ϯ 0,1 signifikansnivå             

* 0,05 signifikansnivå             

** 0,01 signifikansnivå             

 

Modellen har korrekt klassificerat 67,7% av konkursbolag och friska bolag. Modell 1 kan 

således med hjälp av de finansiella nyckeltalen OT/KS, TS/TK, ÅR/TK, Oms/TK, tillsammans 

med variabeln Revisor förutspå med 67,7 % säkerhet om ett aktiebolag som omfattas av frivillig 

revision kommer att gå i konkurs om två år. Detta är en relativt hög grad av klassificering men 

något lägre jämfört med tidigare forskning som ofta överstiger 80 % (Altman, 1968; Beaver, 

1966; Ohlson, 1980; Platt & Platt, 1990; Zavgren, 1985). Att Modell 1 har en lägre 

klassificeringsgrad relativt tidigare forskning skulle kunna förklaras av att studiens fokus inte 

legat på modelloptimering utan att i första hand undersöka sambandet mellan revision och 

konkurs. Det är dock möjligt att klassificeringsgraden 67,7 % faktiskt är den högsta som kan 

uppnås i studien.  

 

Analysen visar att nyckeltal från samtliga fyra kategorier, likviditet, soliditet, lönsamhet och 

effektivitet, är signifikanta för Konkurs. Att dessa variabler är signifikanta kan förklaras av att 
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nyckeltalen har valts efter dess användning i just konkursprognostiseringsmodeller, där 

signifikanta samband påvisats i tidigare forskning (Chi & Tang, 2006; Gilbert et al., 1990; Kim 

& Gu, 2006; Laitinen, 1993; Ohlson, 1980; Peel & Peel, 1987; Platt & Platt, 1980; Tennyson 

et al., 1990; Theodossiou, 1991; Zavgren, 1985). Variablerna Revisor, OT/KS, TS/TK, ÅR/TK 

samt Oms/TK är signifikant korrelerade med beroende variabeln Konkurs.  

 

OT/KS visar ett negativt samband med Konkurs, vilket går i linje med tidigare forskning (Chi 

& Tang, 2006; Ohlson, 1980). Analysen visar ett negativt samband även för TS/TK, vilket 

däremot inte går i linje med tidigare forskning (Platt & Platt, 1980; Ohlson, 1980; Zavgren, 

1985). En hög kvot TS/TK innebär att bolaget är mer skuldsatt vilket enligt Kim och Gu (2006) 

torde innebära en större risk att gå i konkurs. ÅR/TK visar endast ett svagt negativt samband, 

vilket överensstämmer med tidigare forskning (Laitinen, 1993; Ohlson, 1980; Tennyson et al., 

1990). Oms/TK har ett positivt samband, vilket går i linje med tidigare forskning och förväntad 

relation (Kim & Gu, 2006; Tennyson et al., 1990). Analysen indikerar att högre effektivitet 

ökar risken att gå i konkurs, vilket dock Tennyson et al. (1990) menar är ologiskt. Den 

beskrivande statistiken visar att konkursbolag i genomsnitt har högre effektivitet än friska 

bolag. Den multivariata analysen bekräftar genom det positiva sambandet mellan Oms/TK och 

Konkurs att högre effektivitet ökar risken för konkurs. Precis som Tennyson et al. (1990) menar 

är det anmärkningsvärt att högre effektivitet ökar risken för konkurs. Det positiva sambandet 

kan dock ha sin förklaring i att konkursbolag har lägre totalt kapital på grund av bland annat 

negativt eget kapital och därmed uppvisar en högre effektivitet genom kvoten Oms/TK.  

 

EBIT/TK är inte signifikant i vår modell. EBIT/TK har varit signifikant i flera 

konkursprognostiseringsmodeller som använt logistisk regression (Chi & Tang, 2006; Gilbert 

et al., 1990; Kim & Gu, 2006). Pearsons korrelationsmatris indikerade dock på 

multikollinaritetsproblem mellan EBIT/TK och den andra lönsamhetsvariabeln ÅR/TK. 

Analysen visar också att VIF-värdet för ÅR/TK är relativt högt (2,203) med avseende på gränsen 

för mulitkollinaritetsproblem. Vid ett robusthetstest där ÅR/TK exkluderats istället för RK/TK 

var EBIT/TK signifikant för Konkurs. Att EBIT/TK inte är signifikant i Modell 1 skulle således 

kunna bero på att denna variabel mäter samma sak som ÅR/TK, det vill säga lönsamhet.  

 

Genom Modell 1 förkastas nollhypotesen, där revision inte antas påverka konkurs, samt 

accepteras alternativhypotesen H1, där ett negativt samband testas. Det finns således ett starkt 
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negativt samband mellan Revisor och Konkurs, vilket innebär att småbolag som har en revisor 

löper mindre risk för att gå i konkurs. 

 

Tabell 12. Marginaleffekt och oddskvoter 

Bolag Marginaleffekt 

Oddskvot med 

revisor 

Oddskvot utan 

revisor   

Typbolag -10,42% 0,504 0,784   

      

10:e percentilen -9,94% 0,423 0,657   

20:e percentilen -9,54% 0,373 0,580   

50:e percentilen -10,69% 0,578 0,899   

80:e percentilen -9,15% 1,917 2,980   

90:e percentilen -8,34% 2,358 3,664   

 

 

Tabell 12 visar marginaleffekten för variabeln Revisor. Marginaleffekten visar hur risken för 

att gå i konkurs förändras när bolag går från att inte ha en revisor till att ha en revisor. Vi kan 

konstatera att marginaleffekten för ett typbolag, bestående av de genomsnittliga värdena på 

samtliga finansiella poster, uppgår till -10,42 %. Detta innebär att när studiens typbolag går från 

att verka utan revisor till att verka med revisor minskar risken för konkurs med 10,42 %. Tabell 

12 visar också marginaleffekten för bolag i den 10:e, 20:e, 50:e 80:e och 90:e percentilen av 

värdet för Zi, vilka är rangordnade från lägsta risk för konkurs till högsta risk för konkurs. Platt 

och Platt (1990) menar att ett helt friskt bolag borde kräva en betydligt större nedåtgående effekt 

för att försämra sin situation. Detta borde innebära att marginaleffekten av att anlita en revisor 

skulle vara som högst för bolag som ligger på gränsen mellan att klassificeras som ett friskt 

bolag eller ett konkursbolag. Här kan vi konstatera att även om effekten avtar ju sämre eller 

bättre ett bolag är så är förändringen endast marginell. Detta indikerar att revisorn minskar 

risken för konkurs i relativt lika utsträckning oavsett om bolaget är sjukt eller friskt.  

 

Tabell 12 visar också oddskvoten med och utan revisor för de bolag som marginaleffekten har 

beräknats för. Ur tabellen kan utläsas att oddskvoten för bolag utan revisor är högre än för bolag 

med revisor. Detta innebär att sannolikheten för att bolag utan revisor kommer att gå i konkurs 

är högre än för bolag med revisor. Det kan också konstateras att oddskvoten successivt ökar 

från bolag i den 10:e percentilen till bolag i den 90:e percentilen. Detta indikerar att desto sämre 

bolaget går desto större sannolikhet att gå i konkurs. En oddskvot som överstiger 1 tolkas som 

att bolaget kommer att gå i konkurs medan en oddskvot som understiger 1 tolkas som att bolaget 

inte kommer att gå i konkurs. 
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Förutom den logistiska regression som visas i Tabell 11 gjordes två ytterligare regressioner där 

variabeln Revisor exkluderats. Datamaterialet delades upp i två delar, en för bolag med revisor 

och en för bolag utan revisor. Uppdelningen gjordes för att undersöka om variabeln Revisor har 

en modererande effekt på Konkurs. Tidigare forskning har visat på ett samband mellan revisorn 

och bland annat lönsamhet och effektivitet (McLarty & Robinson, 1998; Svanström, 2008). 

Bolagen har därmed delats upp för att kunna undersöka hur revision påverkar de övriga 

förklaringsvariablerna. Resultaten av regressionerna visas i Tabell 13. I båda modellerna har 

också RK/TK samt EBIT/TK exkluderats då ett VIF-test visade på multikollinaritet med dessa 

variabler inkluderade. Vid ett första VIF-test visade Modell 2 på samma 

multikollinaritetsproblem som i Modell 1. I Modell 3 förelåg däremot multikollinaritet för 

RK/TK, TS/TK, EBIT/TK och ÅR/TK, där VIF-värdena översteg 4. Nya regressioner gjordes där 

RK/TK exkluderades ur både Modell 2 och 3 då vi strävar efter att uppnå samma modeller som 

Modell 1. Modell 2 visade då inga multikollinaritetsproblem medan detta kvarstod i Modell 3, 

där EBIT/TK och ÅR/TK översteg 4 i VIF-värden. Efter att ha exkluderat variabeln med högst 

VIF-värde, det vill säga EBIT/TK, ur Modell 3 erhölls en modell utan problem med 

multikollinaritet. För att kunna jämföra modellerna krävs att EBIT/TK också exkluderas i 

Modell 2, varför dessa modeller skiljer sig åt i antal förklaringsvariabler jämfört med Modell 

1.  
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Tabell 13. Regressioner med urval uppdelat för revisor 

Variabler  Modell 2 utan revisor (n = 842)   Modell 3 med revisor (n = 324)   

  b   SE (b) VIF 

 Odds- 

kvot   b   SE (b) VIF 

Odds-

kvot   

1. C -0,410   0,116       -1,129   0,204       

2. Revisor                         

3. Likviditet                         

       3a. RK/TK                         

       3b. OT/KS -0,016 * 0,008 1,008 0,984   -0,022   0,020 1,004 0,978   

4. Soliditet                         

       4a. TS/TK -0,005 ** 0,002 1,238 0,995   0,060   0,065 1,216 1,062   

5. Lönsamhet                         

       5a. EBIT/TK                         

       5b. ÅR/TK -0,597 ** 0,128 1,261 0,551   -0,333 ** 0,074 1,311 0,717   

6. Effektivitet                          

       6a. Oms/TK 0,225 ** 0,036 1,084 1,252   0,350 ** 0,067 1,247 1,420   

                          

Nagelkerke R² 0,202           0,232           

Rätt klassificerade 68,3%           69,8%           

Hosmer & Lemeshow-test Chi-2 = 17,854; Df = 8; p-värde = 0,022 Chi-2 = 15,230; Df = 8; p-värde = 0,055 

Modell Chi-2 138,032 **         61,182 **         

 Ϯ 0,1 signifikansnivå                         

* 0,05 signifikansnivå                         

** 0,01 signifikansnivå                         
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Modell 2, utan revisor, visar att samtliga variabler är signifikanta för Konkurs. I Modell 3, med 

revisor, är endast variablerna ÅR/TK samt Oms/TK signifikanta. Analysen visar att både 

likviditets- och soliditetsmåttet visar ett negativt samband för bolag utan revisor. Detta innebär 

att ju sämre likviditet och soliditet som ett bolag utan revisor har, desto större risk löper de att 

gå i konkurs. Detta samband kan inte att statistiskt säkerställas för bolag med revisor. Detta 

indikerar att Revisor har en effekt på vilka faktorer som påverkar bolagens risk för konkurs. 

Båda modellerna i Tabell 13 är signifikanta på 1 % signifikansnivå och har högre andel rätt 

klassificerade bolag jämfört med Modell 1. Modell 3 med revisor har något högre 

förklaringsgrad än de andra modellerna. 

 

I konkursprognostisering används sällan bransch som kontrollvariabel (Dimitras et al., 1996). 

När tidigare forskning tagit hänsyn till detta har syftet varit att utveckla en modell för en specifik 

bransch (ibid). I bilaga 1 visas branschfördelningen för friska bolag och konkursbolag för 

studiens urval. Det går att konstatera att det finns tre stycken branscher som utmärker sig relativt 

övriga branscher, varför det är intressant att analysera dessa separat för att identifiera eventuella 

skillnader. I bilaga 4 visas tre stycken regressioner som genomförts separat för branscherna 

Bygg-, Design- & Inredningsverksamhet, Detaljhandel och Juridik, Ekonomi & 

Konsulttjänster. Enligt Bryman och Bell (2011) är relativt lika stora grupper i urvalet att föredra 

varför resultatet av dessa regressioner kan ha påverkats av den ojämna fördelningen mellan 

friska bolag och konkursbolag i branscherna. Resultatet kan dessutom ha påverkats av det ringa 

urvalet där det i vissa branscher endast fanns ett fåtal bolag med revisor. Resultaten i bilaga 4 

bör därför analyseras med försiktighet. Det föreligger en jämn fördelning mellan friska bolag 

och konkursbolag i branschen Bygg-, Design- & Inredningsverksamhet, men denna bransch är 

ur en annan aspekt intressant att analysera då branschen är överrepresenterad i det totala urvalet. 

Analysen visar ett svagt negativt samband mellan Revisor och Konkurs för Bygg-, Design- & 

Inredningsverksamhet. Vi kan också konstatera att den bransch som är överrepresenterad bland 

konkursbolag, det vill säga Detaljhandel, visar ett starkt negativt samband mellan Revisor och 

Konkurs. Den bransch som är överrepresenterad bland friska bolag, det vill säga Juridik, 

Ekonomi & Konsulttjänster, visar inget signifikant samband mellan Revisor och Konkurs. 

Analysen indikerar att desto större risk för konkurs i en viss bransch, desto större nytta av 

revision.  
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5.5 Sammanfattande analys 

Analysen visar att variablerna Revisor, OT/KS, ÅR/TK, TS/TK och Oms/TK kan förklara risken 

för konkurs. Revisor visar ett negativt samband med Konkurs varför nollhypotesen H0 förkastas 

medan alternativhypotesen H1: Det finns ett negativt samband mellan revision och konkurs 

säkerställs med 99 % säkerhet.  

 

För OT/KS, TS/TK och ÅR/TK påvisas negativa samband medan ett positivt samband påvisas 

för Oms/TK. Det genomsnittliga bolaget som går från att inte ha en revisor till att ha en revisor 

minskar risken för konkurs med 10,42 %. Regressionerna för det uppdelade datamaterialet visar 

på skillnader i signifikanta variabler för bolag med och utan revisor. Revisor har således en 

modererande effekt på faktorer som påverkar risken för konkurs. Studien finner inga 

signifikanta samband för lönsamhet och effektivitet för bolag med revisor medan samtliga 

kategorier kan förklara Konkurs för bolag utan revisor.   
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6. Slutsats 

 

I studiens avslutande kapitel förs en diskussion kring de resultat som presenterats i kapitel fem. 

Vidare presenteras de slutsatser som dras utifrån studiens teoretiska utgångspunkt. Kapitlet 

avslutas med studiens bidrag samt förslag till vidare forskning inom området. 

6.1 Diskussion och slutsats 

Syftet med studien är att förklara sambandet mellan revision och risken för konkurs för 

småbolag. Statistik visar att allt fler bolag väljer bort revision om möjlighet finns (Brännström, 

2016, 29 april; UC, 2014). Samtidigt visar tidigare studier att revisorn är en resurs som 

utvecklar och förbättrar bolaget (McLarty & Robinson, 1998; Svanström, 2008) och som ofta 

är nödvändig för småbolag då kompetens saknas internt (Gibb, 1997; Kirby & King, 1997; 

Stanworth & Gray, 1991; Tanewski & Carey, 2007). 

 

Analysen visar att variabeln Revisor kan förklara risken för konkurs för svenska småbolag. 

Småbolag med revisor löper mindre risk att gå i konkurs än bolag utan revisor. Enligt 

Brännström (2016, 29 april) väljer dock majoriteten av småbolag bort revison, vilket enligt 

beslutsteori är rationellt om kostnaden överstiger den förväntade nyttan (Bayes, 1763). Att 

revisionsplikten avskaffades år 2010 indikerar att staten ansåg att revisionen inte är en kritisk 

resurs för småbolagens överlevnad och att kostnaden för revision överstiger nyttan. Analysen 

visar att genomsnittsbolaget med revisor löper 10,42 % mindre risk att gå i konkurs än bolag 

utan revisor. För att bedöma hur småbolag bör agera i valet av revision måste denna nytta ställas 

mot dess kostnad. Enligt Rydberg (2011) uppgår den genomsnittliga revisionskostnaden för 

småbolag till 10 000 SEK per år. Att bolag med revisor minskar risken för konkurs med 10,42% 

torde överstiga en kostnad på 10 000 SEK per år, allt annat lika. Detta torde således innebära 

att bolag antingen agerar irrationellt eller är ovetande om fördelarna med revision. Med det 

samband som påvisats går det att ifrågasätta varför inte alla småbolag väljer att anlita en revisor. 

Oavsett om en minskad risk på 10,42% anses stor eller liten borde den vara värd den relativt 

låga kostnaden. Med tanke på konsekvenserna av en konkurs borde en minskad risk, oavsett 

storlek, vara värd 10 000 SEK per år. Således går det också att ifrågasätta varför 

revisionsplikten överhuvudtaget avskaffades.  
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Resursberoendeteorin säger att en resurs är kritisk om den är nödvändig för bolagets överlevnad 

(Pfeffer & Salancik, 2003). Enligt Nygaard (2002) behöver inte alla resurser vara kritiska utan 

vissa resurser kan exkluderas utan effekt på bolaget. En resurs bör således inte ses som kritisk 

om den inte har någon effekt för ett bolags överlevnad. Frågan är hur det går att bedöma om en 

resurs är kritisk innan resursen exkluderas och påverkar ett bolags överlevnadsförmåga. Den 

metod som används i denna studie har testat svenska småbolags risk för att gå i konkurs. Således 

borde denna metod vara lämplig för att testa om resurser bör ses som kritiska. I och med att 

revisionen har en effekt på bolagets överlevnad bör denna enligt ovanstående resonemang 

därför också ses som kritisk. Marginaleffekten för bolag i de olika percentilerna visar också att 

revisionen är en kritisk resurs oavsett om bolaget är framgångsrikt eller inte. Platt och Platt 

(1990) menar att ett helt friskt bolag kräver en betydligt större nedåtgående effekt för att 

försämra sin situation än ett sjukt bolag. Analysen påvisar dock att oavsett hur sjukt eller friskt 

ett bolag är påverkar revisionen risken för konkurs i ungefär samma utsträckning. Analysen 

visar att oavsett om bolaget är framgångsrikt eller inte har de lika mycket att vinna på att anlita 

en revisor. Detta borde innebära att revisorn besitter kompetens som bör ses som en värdefull 

resurs för samtliga småbolag då denne oavsett hur bra eller dåligt det går för bolaget minskar 

risken för konkurs. I enlighet med resursberoendeteorin visar våra resultat att revision är en 

extern resurs som är kritisk för småbolagens överlevnad. 

 

Sambandet mellan revision och konkurs skulle kunna förklaras av bland andra Gibbs (1997), 

Svanströms (2008) och McLarty och Robinsons (1998) resonemang om att det ofta finns 

kunskapsbrist i småbolag. Att småbolag med revisor löper 10,42% mindre risk att gå i konkurs 

tyder på att revisorn faktiskt innehar kompetens som saknas i bolaget, då denne hjälper till att 

minska riskfaktorer för konkurs. Gibb (1997), Svanström (2008) och Mclarty och Robinson 

(1998) menar också att det är kostnadsbesparande att anlita revisorn för att fylla 

kunskapsbristen snarare än att anställa ny personal. Vårt samband stödjer detta argument då 

marginaleffekten av revisor i ett genomsnittsbolag uppgår till 10,42%, medan den 

genomsnittliga kostnaden endast uppgår till 10 000 SEK, vilket också torde understiga 

kostnaden för att anställa ny personal. Återigen ifrågasätts varför inte alla bolag väljer att anlita 

en revisor med tanke på den kunskapsbrist som verkar råda internt. 

 

Analysen ger också stöd åt bland andra McLarty och Robinsons (1998), Svanströms (2008), 

Gibbs (1997) och Ianniellos (2015) resonemang om att revisorn är en resurs som förbättrar och 

utvecklar bolaget genom extern kompetens. Detta visas på skillnaderna i likviditets- och 
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soliditetsmåtten mellan bolag med och utan revisor. Analysen indikerar att revision har en 

effekt på vilka faktorer som påverkar bolagens risk för konkurs. En första tanke är att revisorn 

bidrar med kompetens i bolaget vilket gör att likviditet och soliditet förbättras så att dessa 

faktorer inte påverkar risken för konkurs.  Det är också möjligt att revisionsberättelsen i sig har 

en direkt påverkan på bolaget vilket i sin tur påverkar bolagets likviditet och soliditet, något 

som diskuteras senare i kapitlet. Skillnaden i likviditets- och soliditetsmått för bolag med och 

utan revisor skulle således betyda att likviditet och soliditet inte är faktorer som påverkar risken 

för konkurs för bolag med revisor. Det är dock anmärkningsvärt att just likviditetsmåttet skiljer 

sig i signifikans beroende på om bolaget verkar med eller utan revisor med tanke på att 

Konkurslagen specifikt anger oförmåga att betala sina skulder som grund för att försättas i 

konkurs (SFS 1987:672). Detta borde rimligtvis betyda att likviditetsproblem är den främsta 

orsaken till konkurs och att analysen inte borde visat några skillnader i signifikans för 

likviditetsmåttet. Det borde således vara naturligt att även bolag med revisor går i konkurs på 

grund av likviditetsproblem. En möjlig förklaring till skillnaden i signifikans för 

likviditetsmåttet skulle kunna vara variabelns operationalisering. Vi avfärdar dock detta på 

grund av nyckeltalets frekventa användning i tidigare studier (Dimitras et al., 1996) samt att 

variabeln är signifikant i två av tre modeller. Att ett samband mellan likviditet och konkurs inte 

kan säkerställas för bolag med revisor behöver dock inte betyda att ett sådant samband inte 

existerar. Det är istället möjligt att detta samband är svårare att kartlägga. Att skillnader 

föreligger tyder ändå på att det finns något som skiljer bolag med och utan revisor. Denna 

skillnad skulle kunna bero på att småbolag ofta saknar kunskap inom ekonomi och redovisning 

(Birkett, 2000; Stanworth & Gray, 1991). Avsaknad av kunskap inom ekonomi kan leda till 

likviditetsproblem genom exempelvis bristfällig budgetering eller bristande insikt i 

kassaflödens betydelse. Revisorn kan således bidra med kunskap som gör att likviditetsproblem 

minimeras. 

 

Analysen visar ett negativt samband mellan soliditet och konkurs trots att den förväntade 

relationen var positiv. En högre andel skulder torde leda till ökad risk att försättas i konkurs. 

Zavgren (1985) menar också att konkursbolag i större utsträckning använder finansiell hävstång 

än friska bolag. Det negativa sambandet skulle dock kunna förklaras av de möjligheter som 

externt kapital kan ge. Svanström (2008) och Collis och Jarvis (2002) menar att externt kapital 

är en viktig framgångsfaktor för bolag samt att revision underlättar möjligheten att införskaffa 

detta. Analysen indikerar således att möjligheten att införskaffa externt kapital är en faktor som 
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minskar risken för konkurs. Enligt Svanström (2008) och Collis och Jarvis (2002) underlättas i 

sin tur möjligheten att ta lån genom revision.  

 

Analysen visar också att sambandet mellan soliditet och konkurs skiljer sig för bolag med och 

utan revisor. Skillnaden i signifikans kan tolkas som att soliditet, i detta fall andelen lån, inte är 

en faktor som påverkar risken för konkurs för bolag med revisor utan endast för bolag utan 

revisor. Det är således möjligt att revisorns arbete har en effekt på småbolagens skuldsättning. 

Detta skulle kunna styrkas i studier från bland andra Svanström (2008), McLarty och Robinsson 

(1998) och Gibb (1997) om att revisorn spelar en central roll i att identifiera risker och 

möjligheter. Det är också möjligt att revisionen har en direkt påverkan på småbolagens 

skuldsättning genom att revisionen underlättar möjligheten att införskaffa externt kapital då 

kreditgivare ser bolaget som mindre riskfyllt genom vetskapen av att bolaget granskas. Om en 

revision underlättar möjligheten att införskaffa externt kapital, borde kapitalanskaffningen 

underlättas ytterligare genom vetskapen att revisionen samtidigt minskar risken för konkurs. 

Detta borde i sin tur göra revision till en ännu viktigare resurs.  

 

Carrington (2010) poängterar vikten av revisorns uppgift att identifiera risker i bolaget. 

Svanström (2008) framhäver att revisorn ofta är den som upptäcker ekonomiska problem 

genom sin granskning och att denne ger bolaget rekommendationer om vilka åtgärder som 

behöver vidtas för att undvika dessa. Vårt samband tyder på att Carringtons (2010) och 

Svanströms (2008) påståenden stämmer. Analysen visar att revision minskar risken för konkurs 

vilket tyder på att revisorn identifierar risker och ekonomiska problem i bolaget. Skillnaden i 

revisionens modererande effekt på likviditet och soliditet tyder också på att revisorn ger 

rekommendationer om vilka åtgärder som behöver vidtas för att undvika risker och ekonomiska 

problem. Studiens resultat indikerar att utan den kompetens som revisorn besitter kan bolaget 

utan vetskap utsätta sig för risker som i längden kan leda till konkurs.  

 

Tidigare forskning har visat revisorns påverkan på faktorer som lönsamhet och effektivitet 

(McLarty & Robinson, 1998; Svanström, 2008). Trots att dessa variabler är representerade och 

även signifikanta i vår analys kan revision fortfarande förklara risken för konkurs. Analysen 

visar att en revisor minskar risken för konkurs mer än genom sin modererande effekt på 

lönsamhet och effektivitet, som exempelvis McLarty och Robinson (1998) och Svanström 

(2008) menar, eller på likviditet och soliditet, vilket analysen påvisar. Revisorn minskar således 

risken för konkurs mer än genom att förbättra lönsamhet, effektivitet, likviditet och soliditet. 
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Exakt vad revisorn gör kan inte fastställas genom denna studie. Revisionen skulle kunna ha fler 

modererande effekter på bolagets risk för konkurs än de som testats i studien. Å ena sidan har 

revisionen en indirekt effekt på bolaget genom att revisorn hjälper till att förbättra bland annat 

lönsamhet och likviditet genom exempelvis rådgivning. Å andra sidan är det också möjligt att 

själva revisonen som utförs har en direkt påverkan på bolaget. Revisionen i sig kan påverka 

intressenter till att uppfatta bolaget som legitimt, vilket kan underlätta bolagets verksamhet. Det 

är möjligt att kunder, kreditgivare och leverantörer uppfattar bolaget mindre riskfyllt av 

vetskapen att bolaget granskas av en utomstående part. Detta kan i sin tur förbättra bolagets 

likviditet eller lönsamhet, vilket minskar risken för konkurs. Det är också möjligt att bolaget i 

sig agerar legitimt eftersom att en utomstående part granskar bolagets verksamhet. Revisionen 

kan i detta fall ha en direkt effekt på bolagets verksamhet genom att småföretagarna agerar 

hederligt samt blir noggrannare i sina processer. Vetskapen om granskningen kan således göra 

att småföretagarna agerar annorlunda mot vad de hade gjort utan en revisor och att detta i sin 

tur minskar risken för konkurs. En annan förklaring kan vara att de bolag som väljer revision 

skiljer sig från de bolag som väljer bort revision, mer än i de faktorer som kontrollerats i studien. 

Är det möjligt att det är hederliga bolag som väljer revision då de inte har någonting att dölja, 

medan de bolag som väljer bort revisonen döljer något? Exakt vad det är som gör att variabeln 

revisor är signifikant för konkurs är således något som kan ha flera förklaringar.  

 

Förutom finansiella nyckeltal som traditionella förklaringsvariabler i 

konkursprognostiseringsmodellen visar analysen som tidigare konstaterat att även revision kan 

förklara risken för konkurs. I tidigare forskning inom konkursprognostisering har revisorns 

going concern-varningar kritiserats (Lai, 2009; Ohlson, 1980; Peel & Peel, 1987). Genom 

denna studie kan vi konstatera att trots kritiken mot revisorers utlåtanden så har dennes arbete 

en direkt betydelse för just bolagets överlevnad. Därmed bör revisorn vara en viktig faktor att 

ta hänsyn till vid konkursprognostisering även om deras utlåtanden har kritiserats. Det är dock 

anmärkningsvärt att revisorer kritiserats för sin förmåga att bedöma bolagens överlevnad med 

tanke på de verktyg som utvecklats inom området för konkursprognostisering. Har 

forskningsområdet inte tydligt klargjort de praktiska möjligheterna med 

konkursprognostiseringsmodellerna? Finns det en rädsla inom revisionsbranschen att söka sig 

till alternativa metoder för bedömningen om sina klienters överlevnadsförmåga?  

Denna studie går i linje med tidigare forskning inom konkursprognostisering. Av de 86 

nyckeltal som identifierats som förklaringsvariabler har de sex mest använda inkluderats i 

denna modell för att prognostisera konkurser för svenska småbolag. Precis som tidigare 
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forskning har variabler för kategorierna likviditet, soliditet, lönsamhet och effektivitet varit 

signifikanta för att bedöma risken för konkurs även för svenska småbolag (Altman, 1968; 

Beaver, 1966; Deakin, 1972; Grice & Ingram, 2001; Kim & Gu, 2006; Ohlsson, 1980; Platt et 

al., 1994; Zavgren, 1985). Denna modell har korrekt klassificerat 67,7% av svenska bolag som 

omfattas av frivillig revision, som antingen ett konkursbolag eller friskt bolag. Modellen kan 

användas för att prognostisera risken för svenska småbolag att gå i konkurs om två år. Studien 

bidrar praktiskt då revisorer borde kunna dra nytta av denna konkursprognostiseringsmodell 

som ett komplement vid deras bedömning av sina klienters överlevnadsförmåga. Modellen kan 

likt tidigare forskning med relativt hög säkerhet förutspå konkurs samt generaliseras över 

samtliga branscher. Med tanke på den kritik som riktats mot revisorers förmåga att bedöma 

bolagens överlevnad borde revisorer söka sig till alternativa metoder såsom 

konkursprognostiseringsmodeller för att stärka sina uttalandens trovärdighet.  

 

Studiens resultat tyder i enlighet med resursberoendeteorin på att revision är en värdefull resurs 

som gör att fler bolag undviker att hamna i en situation där det är nödvändigt att utfärda en 

going concern-varning. Det verkar således som att det finns ett annat scenario utöver de två 

som Lai (2009) framhäver, där revisorer kritiserats för att göra fel vid utfärdandet av going 

concern-varningar. Det verkar som att revisorn innehar kompetens som överförs till bolag så 

att färre konkurshot behöver uppstå. Revision bör således ses som en kritisk resurs för 

småbolagens överlevnad då nyttan av revisionen överstiger kostnaden. Studiens resultat visar 

att revision minskar risken för konkurs och därmed borde den stora andel bolag som väljer bort 

revision agera felaktigt antingen på grund av bristande information eller irrationellt 

beslutsfattande. Konkurshot kan liknas vid ett stormigt hav där många bolag har svårt att hålla 

sig över ytan. Med tanke på revisorns effekt på konkurshotet bör denne ses som en livboj som 

hjälper bolagen att flyta.  
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6.2 Studiens bidrag 

Denna studie bidrar teoretiskt, med hjälp av resursberoendeteorin, till en ökad förståelse för 

revision som en kritisk resurs för svenska småbolag. Studien ger även ett teoretiskt bidrag inom 

forskningsområdet för konkursprognostisering då vi kan konstatera att trots kritiken mot 

revisorers utlåtanden har revisorns arbete en direkt betydelse för bolagens överlevnad. Således 

bör variabeln revisor ses som användbar även i andra konkursprognostiseringsmodeller.  

 

Denna studie ger även ett praktiskt bidrag för revisionsbranschen då en 

konkursprognostiseringsmodell har utvecklats, vilken kan användas av revisorer som 

komplement till bedömningen av sina klienters överlevnadsförmåga. Genom att söka 

alternativa bedömningsmetoder kan revisorers förmåga att korrekt förutspå bolagens 

överlevnad förbättras. Dessutom kan modellen vara användbar till att identifiera risker även för 

bolag där en going concern-varning ännu inte är aktuell.  

 

Med tanke på diskussionen om revisonens vara eller icke vara samt att majoriteten av småbolag 

väljer bort revision, är studiens resultat betydande för att förstå värdet av revisorns arbete. 

Denna vetskap är viktig för revisionsbranschen men även för småbolag som behöver förstå 

värdet av den kompetens som finns att hämta hos revisorn. Studiens resultat pekar på att fler 

småbolag bör agera annorlunda i valet av revision. Det är möjligt att studiens resultat leder till 

att fler bolag väljer att anlita en revisor och att detta i sin tur leder till att konkurserna bland 

svenska småbolag minskar. Med tanke på revisionens samband med konkurs går det också att 

ifrågasätta revisionspliktens avskaffande.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie avser att endast undersöka sambandet mellan revision och risken för konkurs och 

tar således inte hänsyn till hur sambandet förändras över tid. Detta är en aspekt som är intressant 

då bolag sällan går i konkurs över en natt. De ekonomiska problem som orsakar konkursen 

uppkommer ofta gradvis och det är därmed av intresse att studera faktorer som påverkar 

konkursen över tid. Det är således relevant att studera revisionens påverkan på bolaget under 

en längre tidsperiod vilket kan möjliggöras genom en uppföljning av denna studie med 

tidsseriedata. Genom att samla in data från flera år kan tidsaspekten som utelämnats ur denna 

studie fångas upp.  
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I denna studie har bransch utelämnats som kontrollvariabel men separata tester har gjorts för 

branscher som utmärkt sig i studiens urval. Med tanke på de skillnader i samband som 

föreligger är det intressant att vidare undersöka vilka branscher som skiljer sig åt och varför 

skillnader finns. En uppföljning av denna studie kan göras med ett större urval från respektive 

bransch för att med högre säkerhet kunna uttala sig om de samband som vår analys påvisat.   

 

Med tanke på det negativa sambandet mellan revision och konkurs skulle vidare undersökning 

av detta samband kunna leda till djupare förståelse för vad det är revisorn faktiskt gör som 

minskar risken för konkurs. Att närmare mäta och undersöka revisorns effekt på bolaget skulle 

kunna öka förståelsen för revisorn som en värdefull resurs genom en kartläggning av vilka 

faktorer det är som gör att revisorn minskar risken för konkurs. Då revisionspliktens 

avskaffande har lett till att allt fler bolag väljer bort revision är det högst relevant för 

revisionsbranschen att söka närmare förståelse för effekten av revisorns arbete. Detta kan 

möjliggöras genom en kvalitativ studie med syftet att identifiera hur revisorns arbete minskar 

risken för konkurs.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1 

Bransch Friska bolag Konkursbolag 

Avlopp, Avfall, El & Vatten 1 0,2%   0 0,0%   

Bank, Finans & Försäkring 17 3,0%   4 0,7%   

Bemanning & Arbetsförmedling 5 0,9%   5 0,8%   

Bygg-, Design- & Inredningsverksamhet 96 16,8%   117 19,6%   

Data, IT & Telekommunikation 26 4,6%   10 1,7%   

Detaljhandel 33 5,8%   116 19,5%   

Fastighetsverksamhet 39 6,8%   42 7,0%   

Företagstjänster 9 1,6%   7 1,2%   

Hotell & Restaurang 12 2,1%   50 8,4%   

Hår & Skönhetsvård 7 1,2%   8 1,3%   

Hälsa & Sjukvård 26 4,6%   11 1,8%   

Jordbruk, Skogsbruk, Jakt & Fiske 12 2,1%   12 2,0%   

Juridik, Ekonomi & Konsulttjänster 79 13,9%   19 3,2%   

Kultur, Nöje & Fritid 11 1,9%   10 1,7%   

Livsmedelsframställning 2 0,4%   3 0,5%   

Media, Film, Video & TV 19 3,3%   4 0,7%   

Motorfordonshandel 0 0,0%   5 0,8%   

Partihandel 41 7,2%   53 8,9%   

Reklam, PR & Marknadsundersökning 10 1,8%   11 1,8%   

Reparation & Installation 12 2,1%   14 2,3%   

Resebyrå & Turism 2 0,4%   1 0,2%   

Teknisk Konsultverksamhet 24 4,2%   15 2,5%   

Tillverkning & Industri 18 3,2%   22 3,7%   

Transport & Magasinering 19 3,3%   26 4,4%   

Utbildning, Forskning & Utveckling 25 4,4%   12 2,0%   

Uthyrning & Leasing 3 0,5%   4 0,7%   

Övriga Konsumenttjänster 4 0,7%   3 0,5%   

Okänd 18 3,2%   12 2,0%   

  570 100,0%   596 100,0%   
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Bilaga 2 

Modell 4 utan extremvärden 

 (n = 1143) 

Zi = β0 + β1REVi +  β2LIKi +  β3SOLi +  β4LÖN1i + β5LÖN2i + β6EFFi + ui 

Variabler  Förväntad    b   

            

SE (b)      VIF Oddskvot 

  relation           

1. C   -0,480   0,109     

2. Revisor - -0,418 ** 0,144 1,006 0,659 

3. Likviditet             

       3a. RK/TK             

       3b. OT/KS - -0,015   0,007 1,009 0,985 

4. Soliditet             

       4a. TS/TK + -0,005 ** 0,002 1,250 0,995 

5. Lönsamhet             

       5a. EBIT/TK - 0,185   0,249 2,025 1,204 

       5b. ÅR/TK - -0,530 * 0,254 2,150 0,589 

6. Effektivitet              

       6a. Oms/TK + 0,267 ** 0,032 1,164 1,307 

              

Nagelkerke R²   0,206         

Rätt klassificerade 67,5%         

Hosmer och Lemeshow-test Chi-2 = 22,421; Df = 8; p-värde = 0,004 

Modell Chi-2   191,308 **       

 Ϯ 0,1 signifikansnivå             

* 0,05 signifikansnivå             

** 0,01 signifikansnivå             
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Bilaga 3 

Modell 5 utan extremvärden 

 (n = 1083) 

Zi = β0 + β1REVi +  β2LIK1i + β3LIK2i  β4SOLi +  β5LÖN1i + β6EFFi + ui 

Variabler  Förväntad    b   

            

SE (b)      VIF Oddskvot 

  relation           

1. C   -0,377   0,132     

2. Revisor - -0,430 ** 0,149 1,018 0,650 

3. Likviditet             

       3a. RK/TK - -0,545 ** 0,147 1,661 0,580 

       3b. OT/KS - -0,023  Ϯ 0,007 1,068 0,977 

4. Soliditet             

       4a. TS/TK + -0,019   0,058 1,706 0,981 

5. Lönsamhet             

       5a. EBIT/TK - -0,812 ** 0,134 1,199 0,444 

       5b. ÅR/TK             

6. Effektivitet              

       6a. Oms/TK + 0,267 ** 0,036 1,098 1,307 

              

Nagelkerke R²   0,237         

Rätt klassificerade 70,2%         

Hosmer & Lemeshow-test Chi-2 = 16,276; Df = 8; p-värde = 0,039 

Modell Chi-2   212,152 **       

 Ϯ 0,1 signifikansnivå             

* 0,05 signifikansnivå             

** 0,01 signifikansnivå             
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Bilaga 4 

                                  

 Modell 6 Bygg (n = 213)   Modell 7 Handel (n = 149)   Modell 8 Juridik & Ekonomi (n = 98)   

Variabler  b   SE (b) Oddskvot   b   SE (b) Oddskvot   b   SE (b) Oddskvot     

1. C -0,347   0,292     -0,085   0,482    -1,736   0,533      

2. Revisor -0,628  Ϯ  0,355 0,534   -2,146 ** 0,561 0,117   -0,782   0,712 0,457     

3. Likviditet                           

       3a. RK/TK                           

       3b. OT/KS -0,016   0,150 0,984   0,011   0,017 1,012   -0,018   0,038 0,982     

4. Soliditet                           

       4a. TS/TK 0,276   0,209 1,317   0,020   0,044 1,020   -0,090   0,465 0,914     

5. Lönsamhet                           

       5a. EBIT/TK -0,623   1,570 0,537   -0,777   1,157 0,460   1,585   1,304 4,879     

       5b. ÅR/TK 0,527   1,619 1,694   -1,498   1,739 0,224   -2,178   1,405 0,113     

6. Effektivitet                            

       6a. Oms/TK 0,140   0,056 1,150   0,786 ** 0,217 2,194   0,243 

 

Ϯ  0,144 1,276     

                                  

Nagelkerke R² 0,177         0,202         0,204           

Rätt klassificerade 64,3%         84,6%         84,7%           

Hosmer & Lemeshow-test Chi-2 = 8,790; Df = 8; p-värde = 0,360 Chi-2 = 2,067; Df = 8; p-värde = 0,979 Chi-2 = 3,393; Df = 8; p-värde = 0,907   

Modell Chi-2 30,148 **       56,314 **       13,390 *         

 Ϯ 0,1 signifikansnivå                                 

* 0,05 signifikansnivå                                 

** 0,01 signifikansnivå                                 

 


